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14.10.2020 A8-0200/1

Изменение 1117
Петер Яр
от името на групата PPE

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 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 9 Член 9

Общи принципи Общи принципи

Държавите членки изготвят 
интервенциите в своите стратегически 
планове по ОСП в съответствие с 
Хартата на основните права на 
Европейския съюз и общите принципи 
на правото на Съюза.

Държавите членки, в сътрудничество 
със своите региони, когато е 
целесъобразно, изготвят интервенциите 
в своите стратегически планове по ОСП 
в съответствие с Хартата на основните 
права на Европейския съюз и общите 
принципи на правото на Съюза.

Държавите членки гарантират, че 
интервенциите са установени въз основа 
на обективни и недискриминационни 
критерии, че са съвместими с 
вътрешния пазар и че не нарушават 
конкуренцията.

Държавите членки, в сътрудничество 
със своите региони, когато е 
целесъобразно, гарантират, че 
интервенциите са установени въз основа 
на обективни и недискриминационни 
критерии и не възпрепятстват 
нормалното функциониране на 
вътрешния пазар.

В случай на юридическо лице или 
група физически или юридически лица 
държавите членки могат да решат да 
прилагат намалението, посочено в 
член 15, и подпомагането, посочено в 
членове 26, 27, 29, 66, 67 и 68, както е 
определено в техните стратегически 
планове по ОСП, на равнището на 
членовете на тези юридически лица 
или групи, когато националното 
право предвижда отделните членове 
да поемат права и задължения, 
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сравними с тези на отделните 
активни земеделски стопани, които 
имат статут на ръководител на 
стопанство, по-специално по 
отношение на техния икономически, 
социален и данъчен статут, при 
условие че те са допринесли за 
укрепването на селскостопанските 
структури на съответните 
юридически лица или групи.

Държавите членки определят правната 
рамка, уреждаща предоставянето на 
бенефициерите на подпомагане от 
страна Съюза, въз основа на 
стратегическия план по ОСП и в 
съответствие с принципите и 
изискванията, установени в настоящия 
регламент и в Регламент (ЕС) 
[хоризонталния регламент за ОСП].

Държавите членки, в сътрудничество 
със своите региони, когато е 
целесъобразно, определят правната 
рамка, уреждаща предоставянето на 
бенефициерите на подпомагане от 
страна на Съюза, въз основа на 
стратегическия план по ОСП и в 
съответствие с принципите и 
изискванията, установени в настоящия 
регламент и в Регламент (ЕС) 
[хоризонталния регламент за ОСП].

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/2

Изменение 1118
Петер Яр
от името на групата PPE

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 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 15 Член 15

Намаление на плащанията Намаление на плащанията

1. Държавите членки намаляват 
размера на директните плащания, които 
се отпускат на земеделски стопанин 
съгласно настоящата глава за дадена 
календарна година и които 
надвишават 60 000 EUR, както 
следва:

1. Държавите членки намаляват 
размера на директните плащания, които 
се отпускат на земеделски стопанин 
съгласно настоящата глава за дадена 
календарна година, когато тази сума 
надхвърля прага от 100 000 EUR:

a) с поне 25 % за транш между 60 
000 EUR и 75 000 EUR;
б) с поне 50 % за транш между 75 
000 EUR и 90 000 EUR;
в) с поне 75 % за транш между 90 
000 EUR и 100 000 EUR;
г) със 100 % за суми, които 
надвишават 100 000 EUR.
2. Преди да се приложи параграф 1, 
държавите членки приспадат от размера 
на директните плащания, които се 
отпускат на земеделски стопанин 
съгласно настоящата глава за дадена 
календарна година:

2. Преди да се приложи параграф 1, 
държавите членки могат да приспадат 
от размера на директните плащания, 
които се отпускат на земеделски 
стопанин съгласно настоящата глава за 
дадена календарна година:

a) заплатите, свързани със 
селскостопанската дейност, декларирана 
от земеделския стопанин, включително 
данъците и вноските за социално 

a) 50 % от заплатите, свързани със 
селскостопанската дейност, декларирана 
от земеделския стопанин, включително 
данъците и вноските за социално 



AM\1216037BG.docx PE658.380v01-00

BG Единство в многообразието BG

осигуряване, свързани с трудовата 
заетост; както и

осигуряване, свързани с трудовата 
заетост; както и

б) еквивалентната сума за 
редовен и неплатен труд, свързана със 
селскостопанска дейност, 
упражнявана от лицата, работещи в 
съответното земеделско стопанство, 
които не получават заплата или 
които получават по-малко 
възнаграждение от обичайно 
заплащаната сума за предоставените 
услуги, но са възнаградени чрез 
икономическия резултат от 
дейността на земеделското 
стопанство.

ба) директните плащания, 
посочени в членове 27 и 28.

За изчисляване на сумите, посочени в 
букви а) и б), държавите членки 
използват средната стойност на 
стандартните трудови възнаграждения, 
свързана със селскостопанска дейност 
на национално или регионално равнище, 
умножена по броя годишни работни 
единици, декларирани от съответния 
земеделски стопанин.

За изчисляване на сумите, посочени в 
буква а), държавите членки използват 
реалните разходи за трудови 
възнаграждения или средната стойност 
на стандартните трудови 
възнаграждения, свързана със 
селскостопанска и свързана дейност на 
национално или регионално равнище, 
умножена по броя годишни работни 
единици, декларирани от съответния 
земеделски стопанин. Държавите 
членки могат да използват 
показатели за стандартните разходи 
за трудови възнаграждения, свързани 
с различните видове стопанства, 
референтните индекси за създаване 
на работни места по видове 
стопанства.

3. Очакваният резултат от 
намалението на плащанията се използва 
първоначално за подпомагане на 
финансирането на допълнителното 
преразпределително подпомагане на 
доходите за устойчивост и след това на 
други интервенции, принадлежащи към 
необвързаните с производството 
директни плащания.

3. Очакваният резултат от 
намалението на плащанията се използва 
приоритетно за финансиране на 
допълнителното преразпределително 
подпомагане на доходите за 
устойчивост и след това на други 
интервенции, принадлежащи към 
необвързаните с производството 
директни плащания.

Държавите членки могат също така да 
използват целия или част от резултата 
от намалението за финансиране на 

Държавите членки могат също така да 
използват целия или част от резултата 
от намалението за финансиране на 
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видовете интервенции по линия на 
ЕЗФРСР, както е посочено в глава IV, 
посредством прехвърляне на средства. 
Подобно прехвърляне на средства към 
ЕЗФРСР се отразява във финансовите 
таблици на стратегическия план по ОСП 
и може да бъде преразгледано през 
2023 г. в съответствие с член 90. То не е 
предмет на максималните граници за 
прехвърляне на средства от ЕФГЗ 
към ЕЗФРСР, установени в член 90.

видовете интервенции по линия на 
ЕЗФРСР, както е посочено в глава IV, 
посредством прехвърляне на средства. 
Подобно прехвърляне на средства към 
ЕЗФРСР се отразява във финансовите 
таблици на стратегическия план по ОСП 
и може да бъде преразгледано през 
2024 г. в съответствие с член 90.

3а. В случай на юридическо лице 
или група физически или юридически 
лица държавите членки могат да 
прилагат намалението, посочено в 
параграф 1, на равнището на 
членовете на тези юридически лица 
или групи, когато националното 
право предвижда отделните членове 
да поемат права и задължения, 
сравними с тези на отделните 
земеделски стопани, които имат 
статут на ръководител на 
стопанство, по-специално по 
отношение на техния икономически, 
социален и данъчен статут, при 
условие че те са допринесли за 
укрепването на селскостопанските 
структури на съответните 
юридически лица или групи.
3б. Ако държава членка отпуска 
допълнително преразпределително 
подпомагане на доходите на 
земеделските стопани по силата на 
член 26 и за целта използва поне 12 % 
от разпределените ѝ финансови 
средства за директни плащания, 
определени в приложение IV, тя може 
да реши да не прилага настоящия 
член.
3в. Никакви предимства, получени 
посредством избягване на намаляване 
на плащането, не се дават в полза на 
земеделски стопани, по отношение на 
които е установено, че изкуствено са 
създали условията за избягване на 
последиците от настоящия член.
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4. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 138, с 
които настоящият регламент се 
допълва с правила за установяване на 
хармонизирана база за изчисляване на 
намалението на плащанията, 
установено в параграф 1, за да осигури 
правилно разпределение на 
средствата между допустимите 
бенефициери.

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/3

Изменение 1119
Петер Яр
от името на групата PPE

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 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 18 Член 18

Размер на подпомагането за хектар Размер на подпомагането за хектар

1. Освен ако държавите членки 
решат да предоставят основното 
подпомагане на доходите въз основа на 
права за получаване на плащане, както е 
посочено в член 19, подпомагането се 
изплаща под формата на единна сума за 
хектар.

1. Освен ако държавите членки 
решат да предоставят основното 
подпомагане на доходите въз основа на 
права за получаване на плащане, както е 
посочено в член 19, подпомагането се 
изплаща под формата на единна сума за 
хектар.

2. Държавите членки могат да 
решат да диференцират сумата за 
основното подпомагане на доходите 
за хектар за различните групи 
територии, изправени пред сходни 
социално-икономически и агрономски 
условия.

2. Държавите членки могат да 
решат да диференцират сумата за хектар 
за основното подпомагане на 
доходите според различните групи 
райони съгласно социо-
икономическите, екологичните и 
агрономските условия. Държавите 
членки могат да решат да увеличат 
сумите за регионите с природни или 
специфични за района 
неблагоприятни условия и за 
обезлюдените райони, както и за 
подпомагането за постоянно 
затревените площи. Що се отнася до 
традиционните екстензивни 
алпийски пасища, определени от 
държавите членки, размерът на 
основното подпомагане на доходите 
за хектар може да бъде намален, 
независимо от състоянието на 
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доходите на стопанството.
2а. Държавите членки могат да 
създават механизми, които 
ограничават броя хектари, 
отговарящи на националните условия 
за подпомагане, които могат да се 
възползват от такова подпомагане на 
основата на референтен период, 
определен от държавата членка.

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/4

Изменение 1120
Петер Яр
от името на групата PPE

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 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 20 Член 20

Стойност на правата за получаване на 
плащане и сближаване

Стойност на правата за получаване на 
плащане и сближаване

1. Държавите членки определят 
единичната стойност на правата за 
получаване на плащане преди 
сближаване в съответствие с настоящия 
член чрез коригиране на стойността на 
правата на плащане пропорционално на 
тяхната стойност, установена в 
съответствие с Регламент (ЕС) 
№ 1307/2013 за референтната 2020 
година, и съответното плащане за 
селскостопански практики, 
благоприятни за климата и околната 
среда, предвидени в дял III, глава III от 
посочения регламент за референтната 
2020 година.

1. Държавите членки определят 
единичната стойност на правата за 
получаване на плащане преди 
сближаване в съответствие с настоящия 
член чрез коригиране на стойността на 
правата на плащане пропорционално на 
тяхната стойност, установена в 
съответствие с Регламент (ЕС) 
№ 1307/2013 за референтната 2023 
година, и съответното плащане за 
селскостопански практики, 
благоприятни за климата и околната 
среда, предвидени в дял III, глава III от 
посочения регламент за референтната 
2023 година.

2. Държавите членки могат да 
решат да диференцират стойността на 
правата за получаване на плащане в 
съответствие с член 18, параграф 2.

2. Държавите членки могат да 
решат да диференцират стойността на 
правата за получаване на плащане в 
съответствие с член 18, параграф 2.

3. Най-късно до референтната 
2026 г. държавите членки определят 
максимално равнище за стойността на 
правата за получаване на плащане за 
държавата членка или за всяка група 
територии, определени в съответствие с 

3. Най-късно до референтната 
2026 г. държавите членки определят 
максимално равнище за стойността на 
правата за получаване на плащане за 
държавата членка или за всяка група 
територии, определени в съответствие с 
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член 18, параграф 2. член 18, параграф 2.

4. Когато стойността на правата за 
получаване на плащане, определена в 
съответствие с параграф 1, не е единна в 
рамките на държава членка или на група 
територии, определени в съответствие с 
член 18, параграф 2, държавите членки 
осигуряват сближаване на стойността на 
правата за получаване на плащане към 
единна единична стойност най-късно до 
референтната 2026 година.

4. Когато стойността на правата за 
получаване на плащане, определена в 
съответствие с параграф 1, не е единна в 
рамките на държава членка или на група 
територии, определени в съответствие с 
член 18, параграф 2, държавите членки 
осигуряват пълно сближаване на 
стойността на правата за получаване на 
плащане към единна единична стойност 
най-късно до референтната 2026 година.

5. За целите на параграф 4 
държавите членки гарантират, че най-
късно през референтната 2026 г. всички 
права за получаване на плащане са на 
стойност най-малко 75 % от средната 
планирана единична сума за основно 
подпомагане на доходите за 
референтната 2026 г., както е 
установено в стратегическия план по 
ОСП, предаден в съответствие с член 
106, параграф 1, за държавата членка 
или за териториите, определени в 
съответствие с член 18, параграф 2.

5. За целите на параграф 4 
държавите членки гарантират, че най-
късно през референтната 2024 г. всички 
права за получаване на плащане са на 
стойност най-малко 75 % от средната 
планирана единична сума за основно 
подпомагане на доходите за 
референтната 2024 г., както е 
установено в стратегическия план по 
ОСП, предаден в съответствие с член 
106, параграф 1, за държавата членка 
или за териториите, определени в 
съответствие с член 18, параграф 2.

5а. За целите на параграф 4 
държавите членки гарантират, че 
най-късно през последната 
референтна година от програмния 
период всички права за получаване на 
плащане са на стойност 100% от 
средната планирана единична сума за 
основно подпомагане на доходите за 
референтната 2026 г., както е 
установено в стратегическия план по 
ОСП, предаден в съответствие с член 
106, параграф 1, за държавата членка 
или за териториите, определени в 
съответствие с член 18, параграф 2.

6. Държавите членки финансират 
увеличението на стойността на правата 
за получаване на плащане, необходимо 
за да се изпълнят изискванията на 
параграфи 4 и 5, чрез използване на 
всеки един резултат от намалението, 
получен при прилагането на член 3, и, 
при необходимост, посредством 
намаляване на разликата между 

6. Държавите членки финансират 
увеличението на стойността на правата 
за получаване на плащане, необходимо 
за да се изпълнят изискванията на 
параграфи 4 и 5, чрез използване на 
всеки един резултат от намалението, 
получен при прилагането на член 3, и, 
при необходимост, посредством 
намаляване на разликата между 
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единичната стойност на правата за 
получаване на плащане, определена в 
съответствие с параграф 1, и средната 
планирана единична сума за основно 
подпомагане на доходите за 
референтната 2026 година, както е 
установено в стратегическия план по 
ОСП, предаден в съответствие с член 
106, параграф 1 за държавата членка или 
за териториите, определени в 
съответствие с член 18, параграф 2.

единичната стойност на правата за 
получаване на плащане, определена в 
съответствие с параграф 1, и средната 
планирана единична сума за основно 
подпомагане на доходите за 
референтната 2026 година, както е 
установено в стратегическия план по 
ОСП, предаден в съответствие с член 
106, параграф 1 за държавата членка или 
за териториите, определени в 
съответствие с член 18, параграф 2.

Държавите членки могат да решат да 
приложат намалението по отношение на 
всички или част от правата за 
получаване на плащане със стойност, 
определена в съответствие с параграф 1, 
превишаваща средната планирана 
единична сума за основно подпомагане 
на доходите за референтната 
2026 година, както е установено в 
стратегическия план по ОСП, предаден 
в съответствие с член 106, параграф 1, 
за държавата членка или за териториите, 
определени в съответствие с член 18, 
параграф 2.

Държавите членки могат да решат да 
приложат намалението по отношение на 
всички или част от правата за 
получаване на плащане със стойност, 
определена в съответствие с параграф 1, 
превишаваща средната планирана 
единична сума за основно подпомагане 
на доходите за референтната 
2026 година, както е установено в 
стратегическия план по ОСП, предаден 
в съответствие с член 106, параграф 1, 
за държавата членка или за териториите, 
определени в съответствие с член 18, 
параграф 2.

7. Намаленията, посочени в 
параграф 6, се основават на обективни и 
недискриминационни критерии. Без да 
се засяга минималната стойност, 
установена в съответствие с параграф 5, 
тези критерии могат да включват 
установяването на максимално 
намаление, което не може да бъде по-
малко от 30 %.

7. Намаленията, посочени в 
параграф 6, се основават на обективни и 
недискриминационни критерии. Без да 
се засяга минималната стойност, 
установена в съответствие с параграф 5, 
тези критерии могат да включват 
установяването на максимално 
намаление, което не може да бъде по-
малко от 30% на година.

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/5

Изменение 1121
Петер Яр
от името на групата PPE

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 44

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 44 Член 44

Оперативни програми Оперативни програми

1. Целите, посочени в член 42, и 
интервенциите в сектора на плодовете и 
зеленчуците, установени от държавите 
членки в техните стратегически планове 
по ОСП, се осъществяват чрез одобрени 
оперативни програми на организации на 
производителите и/или асоциации на 
организации на производителите, 
признати съгласно Регламент (ЕС) 
№ 1308/2013, при условията, 
предвидени в настоящия член.

1. Целите, посочени в член 42, и 
интервенциите в сектора на плодовете и 
зеленчуците, установени от държавите 
членки в техните стратегически планове 
по ОСП, се осъществяват чрез одобрени 
оперативни програми на организации на 
производителите и/или асоциации на 
организации на производителите, 
признати съгласно Регламент (ЕС) 
№ 1308/2013, при условията, 
предвидени в настоящия член.

2. Оперативните програми са с 
минимална продължителност от три 
години и максимална продължителност 
от седем години. Те преследват целите, 
посочени в член 42, букви г) и д), и поне 
още две цели, посочени в същия член.

2. Оперативните програми са с 
минимална продължителност от три 
години и максимална продължителност 
от седем години. Те преследват целите, 
посочени в член 42, букви б), г) и д), и 
поне още две цели, посочени в същия 
член.

3. Оперативните програми 
установяват за всяка избрана цел 
интервенциите, избрани измежду 
установените от държавите членки в 
техните стратегически планове по ОСП.

3. Оперативните програми 
установяват за всяка избрана цел 
интервенциите, избрани измежду 
установените от държавите членки в 
техните стратегически планове по ОСП.

4. Оперативните програми се 
представят от организациите на 
производителите и/или асоциации на 

4. Оперативните програми се 
представят от организациите на 
производителите и/или асоциации на 
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организациите на производителите, 
признати съгласно Регламент (ЕС) 
№ 1308/2013, на държавите членки за 
тяхното одобрение.

организациите на производителите, 
признати съгласно Регламент (ЕС) 
№ 1308/2013, на държавите членки за 
тяхното одобрение.

5. Оперативните програми се 
изпълняват единствено от 
организациите на производителите или 
от асоциациите на организациите на 
производителите, признати съгласно 
Регламент (ЕС) № 1308/2013.

5. Оперативните програми се 
изпълняват единствено от 
организациите на производителите или 
от асоциациите на организациите на 
производителите, признати съгласно 
Регламент (ЕС) № 1308/2013.

5а. Оперативните програми на 
асоциациите на организациите на 
производителите могат да са 
частични оперативни програми или 
цялостни оперативни програми. 
Цялостните оперативни програми се 
съобразяват със същите правила за 
управление и условия, както 
оперативните програми на 
организациите на производителите.

6. Оперативните програми на 
асоциациите на организациите на 
производителите не обхващат същите 
интервенции като оперативните 
програми на членуващите в тях 
организации. Държавите членки 
разглеждат оперативните програми на 
асоциациите на организациите на 
производителите заедно с оперативните 
програми на членуващите в асоциацията 
организации.

6. Оперативните програми на 
асоциациите на организациите на 
производителите не обхващат същите 
операции като оперативните програми 
на членуващите в тях организации. 
Държавите членки разглеждат 
оперативните програми на асоциациите 
на организациите на производителите 
заедно с оперативните програми на 
членуващите в асоциацията 
организации. Асоциациите на 
организациите на производителите 
може да представят частични 
оперативни програми, състоящи се 
от мерки, които са определени, но не 
са реализирани от членуващите в тях 
организации в рамките на техните 
оперативни програми.

За тази цел държавите членки 
гарантират, че:

За тази цел държавите членки 
гарантират, че:

a) интервенциите по 
оперативните програми на асоциация на 
организации на производителите са 
изцяло финансирани от приноса на 
организациите, членуващи в 
асоциацията, и че средствата са взети от 
оперативните фондове на тези 

a) операциите по оперативните 
програми на дадена асоциация на 
организации на производителите са 
изцяло финансирани от приноса на 
организациите, членуващи в 
асоциацията, и че средствата са взети от 
оперативните фондове на тези 
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членуващи организации; членуващи организации;

б) интервенциите и съответното 
финансово участие са определени в 
оперативната програма на всяка от 
членуващите организации.

б) интервенциите и съответното 
финансово участие са определени в 
оперативната програма на всяка от 
членуващите организации.

7. Държавите членки гарантират, 
че:

7. Държавите членки гарантират, 
че:

a) поне 20 % от разходите по 
оперативните програми обхващат 
интервенциите, свързани с целите, 
посочени в член 42, букви г) и д);

a) или поне 20 % от разходите по 
оперативните програми обхващат 
интервенциите, свързани с целите, 
посочени в член 42, букви г) и д), или 
оперативните програми включват 
три или повече действия, свързани с 
целите, посочени в член 42, букви г) и 
д);

б) поне 5 % от разходите по 
оперативните програми обхващат 
интервенциите, свързани с целта, 
посочена в член 42, буква в);

б) поне 5 % от разходите по 
оперативните програми обхващат 
интервенциите, свързани с целта, 
посочена в член 42, буква в), и;

в) интервенциите в рамките на 
видовете интервенции, посочени в 
член 43, параграф 2, букви г), д) и е), не 
надвишават една трета от общите 
разходи по оперативните програми.

в) интервенциите в рамките на 
видовете интервенции, посочени в 
член 43, параграф 2, букви г), д) и е), не 
надвишават една трета от общите 
разходи по оперативните програми.

7а. Оперативните програми, 
одобрени преди ... [датата на 
влизането в сила на настоящия 
регламент] се уреждат в 
съответствие с регламентите, в 
съответствие с които са били 
одобрени, до тяхното завършване, 
освен ако асоциацията на 
производителите или асоциацията на 
организациите на производителите 
не реши доброволно да приеме 
настоящия регламент.

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/6

Изменение 1122
Петер Яр
от името на групата PPE

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 52

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 52 Член 52

Видове интервенция в лозаро-винарския 
сектор

Видове интервенция в лозаро-винарския 
сектор

1. По отношение на всяка от 
целите, избрана измежду определените 
в член 51, в своите стратегически 
планове по ОСП държавите членки 
избират един или повече от следните 
видове интервенции:

1. По отношение на всяка от 
целите, избрана измежду определените 
в член 51, в своите стратегически 
планове по ОСП държавите членки 
избират един или повече от следните 
видове интервенции:

a) преструктуриране и 
преобразуване на лозя, включително 
презасаждане на лозя, когато това е 
необходимо поради задължително 
изкореняване от съображения, свързани 
със здравето на човека или растенията, 
по инструкции на компетентния орган 
на държавата членка, но с изключение 
на обичайното обновяване на лозята, 
състоящо се от презасаждане на същия 
парцел със същия сорт грозде в 
съответствие със същата система на 
отглеждане на лозя, когато лозята са 
приключили естествения си жизнен 
цикъл;

a) преструктуриране и 
преобразуване на лозя, включително 
презасаждане на лозя, когато това е 
необходимо поради задължително 
изкореняване от съображения, свързани 
със здравето на човека или растенията, 
по инструкции на компетентния орган 
на държавата членка или след 
доброволно изкореняване за 
презасаждане поради съображения за 
адаптация към изменението на 
климата и за увеличаване на 
генетичното разнообразие, но с 
изключение на обичайното обновяване 
на лозята, състоящо се от презасаждане 
на същия парцел със същия сорт грозде 
в съответствие със същата система на 
отглеждане на лозя, когато лозята са 
приключили естествения си жизнен 
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цикъл;

aа) като мярка за защита на 
разнообразието на 
винопроизводството, засаждане на 
лозя на земя, отпусната по схемата 
за разрешаване, посочена в глава III, 
раздел 1 от Регламент (ЕС) № 
1308/2013 в традиционни райони за 
винопроизводство, изложени на риск 
от изчезване, които се определят от 
държавите членки;
аб) научноизследователска 
дейност и експериментално 
производство и други мерки, по-
специално в областта на опазването, 
проучването и подобряването на 
междусортовата и вътресортовата 
изменчивост на традиционните 
европейски сортове лози, както и 
дейности за насърчаване на 
икономическото им използване;
ав) действия за намаляване на 
употребата на пестициди;
аг) действия за намаляване на 
поемането на риск от лозарите, 
които се задължават да променят из 
основи своите практики и система 
от продукти за постигане на по-
устойчиво производство, 
включително добавяне на структурно 
и биологично разнообразие;

б) инвестиции в материални и 
нематериални активи на съоръженията 
за преработка и инфраструктурата на 
лозаро-винарския сектор, както и 
структури и средства за предлагане на 
пазара;

б) инвестиции в материални и 
нематериални активи на лозарските 
стопанства, включително на 
стръмни и терасовидни площи, с 
изключение на мероприятията по 
вида интервенция, описан в член 52, 
параграф 1, буква а), и на съоръженията 
за преработка и инфраструктурата на 
лозаро-винарския сектор, както и 
структури и средства за предлагане на 
пазара; такива инвестиции може да 
бъдат насочени към опазване на 
лозята от климатични рискове и 
адаптиране на стопанствата към 
новите правни изисквания на Съюза;
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в) събиране на реколтата на зелено, 
което означава пълното унищожаване 
или отстраняване на гроздовете, докато 
все още не са узрели, като по този начин 
добивът от съответната площ се свежда 
до нулев, без небране на реколтата, 
което представлява оставяне на грозде с 
търговско качество върху насажденията 
в края на нормалния производствен 
цикъл;

в) събиране на реколтата на зелено, 
което означава пълното унищожаване 
или отстраняване на гроздовете, докато 
все още не са узрели, като по този начин 
добивът от съответната площ се свежда 
до нулев, без небране на реколтата, 
което представлява оставяне на грозде с 
търговско качество върху насажденията 
в края на нормалния производствен 
цикъл;

г) застраховане на реколтата срещу 
загуба на доход вследствие на 
неблагоприятни климатични явления, 
приравнени към природни бедствия, 
неблагоприятни климатични явления, 
щети от животни, болести по растенията 
или нашествия от вредители;

г) застраховане на реколтата срещу 
загуба на доход вследствие на 
неблагоприятни климатични явления, 
приравнени към природни бедствия, 
неблагоприятни климатични явления, 
щети от животни, болести по растенията 
или нашествия от вредители, като 
същевременно гарантира, че 
бенефициерите предприемат 
необходимите превантивни мерки 
спрямо рисковете;

д) инвестиции в материални и 
нематериални активи в иновации, 
състоящи се от разработването на 
иновативни продукти и на вторични 
продукти от производството на вино, 
процеси и технологии, други 
инвестиции, с които се добавя стойност 
на етапите от веригата на доставки, 
включително за обмен на знания;

д) инвестиции в материални и 
нематериални активи в цифровизация и 
иновации, състоящи се от 
разработването на иновативни продукти 
и технологични процеси, свързани с 
продуктите, посочени в приложение 
VII, част II от Регламент (ЕС) 
№ 1308/2013, или с вторични продукти 
от производството на вино, процеси и 
технологии, други инвестиции, с които 
се добавя стойност на етапите от 
веригата на доставки, включително за 
обмен на знания, и/или се допринася за 
адаптацията към последиците от 
изменението на климата;

е) дестилация на вторични 
продукти от производството на вино, 
извършена в съответствие с 
ограниченията, определени в част II, 
раздел Г от приложение VIII към 
Регламент (ЕС) № 1308/2013;

е) дестилация на вторични 
продукти от производството на вино, 
извършена в съответствие с 
ограниченията, определени в част II, 
раздел Г от приложение VIII към 
Регламент (ЕС) № 1308/2013;

ж) информационни действия във 
връзка с вината, провеждани в 
държавите членки, с които се насърчава 
отговорната консумация на вино или се 
популяризират схемите на Съюза за 

ж) информационни действия във 
връзка с вината, провеждани в 
държавите членки, с които се насърчава 
отговорната консумация на вино;
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качество, обхващащи 
наименованията за произход и 
географските указания;

жа) действия, насочени към 
увеличаване на знанията за пазарите, 
като провеждане на икономически и 
регулаторни проучвания на 
съществуващите пазари, както и 
действия за популяризиране на 
винения туризъм с цел повишаване на 
престижа на европейските лозя;

з) популяризиране в трети държави, 
състоящо се в една или повече от 
следните дейности:

з) популяризиране и комуникация 
в трети държави, състоящи се в една 
или повече от следните действия и 
дейности, насочени към подобряване 
на конкурентоспособността на 
лозаро-винарския сектор и отваряне, 
създаване, диверсифициране или 
консолидиране на пазарите:

i) връзки с обществеността, 
действия за популяризиране или 
реклама, които по-специално изтъкват 
високите стандарти при продуктите от 
Съюза, най-вече от гледна точка на 
качеството, безопасността на храните 
или грижата за околната среда;

i) връзки с обществеността, 
действия за популяризиране или 
реклама, които по-специално изтъкват 
високите стандарти при продуктите от 
Съюза, най-вече от гледна точка на 
качеството, безопасността на храните 
или грижата за околната среда;

ii) участие в мероприятия, панаири 
или изложения с международна 
значимост;

ii) участие в мероприятия, панаири 
или изложения с международна 
значимост;

iii) информационни кампании, по-
специално относно схемите за качество 
на Съюза, отнасящи се до 
наименованията за произход, 
географските указания и биологичното 
производство;

iii) информационни кампании, по-
специално относно схемите за качество 
на Съюза, отнасящи се до 
наименованията за произход, 
географските указания и биологичното 
производство;

iv) проучвания на нови пазари, 
необходими за разширяване на 
пазарните възможности;

iv) проучвания на нови или 
съществуващи пазари, необходими за 
разширяване и консолидиране на 
пазарните възможности;

v) проучвания с цел оценка на 
резултатите от мерките за 
популяризиране и информиране;

v) проучвания с цел оценка на 
резултатите от мерките за 
популяризиране и информиране;

vi) подготовка на технически 
досиета, включително лабораторни 
изпитвания и оценки относно 

vi) подготовка на технически 
досиета, включително лабораторни 
изпитвания и оценки относно 
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енологичните практики, 
фитосанитарните и хигиенните правила, 
както и други изисквания на трети 
държави за внос на продукти от лозаро-
винарския сектор с цел да се улесни 
достъпът до пазарите на трети 
държави.

енологичните практики, 
фитосанитарните и хигиенните правила, 
както и други изисквания на трети 
държави за внос на продукти от лозаро-
винарския сектор с цел да се 
предотврати ограничаването или да 
се осигури достъп до пазарите на трети 
държави;

и) временна и прогресивно 
намаляваща помощ за покриване на 
административните разходи по 
създаване на взаимоспомагателни 
фондове.

и) временна и прогресивно 
намаляваща помощ за покриване на 
административните разходи по 
създаване на взаимоспомагателни 
фондове.

иа) действия за по-добро 
използване и управление на водите;
иб) биологично производство;
ив) интегрирано производство;
иг) прецизно или цифровизирано 
производство;
ид) опазване на почвата и 
подобряване на въглеродното 
съдържание на почвата;
ие) създаване или опазване на 
местообитанията, които 
благоприятстват биологичното 
разнообразие или съхраняването на 
ландшафта, включително 
съхраняването на историческите му 
характеристики;
иж) повишаване на устойчивостта 
на лозовите насаждения към 
вредители и болести;
из) намаляване на производството 
на отпадъци и подобряване 
управлението на отпадъците.
Мерките за популяризиране по първа 
алинея, буква з) се прилагат 
единствено за вината със защитено 
наименование за произход или 
защитено географско указание или за 
вината с обозначение на винения сорт 
лоза.

2. В своите стратегически планове 
по ОСП държавите членки обосновават 

2. В своите стратегически планове 
по ОСП държавите членки обосновават 
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избора си на целите и вида на 
интервенции в лозаро-винарския сектор. 
Те определят интервенциите в рамките 
на избраните видове интервенции.

избора си на целите и вида на 
интервенции в лозаро-винарския сектор. 
Те определят интервенциите в рамките 
на избраните видове интервенции. 
Държавите членки могат да 
предвидят специални разпоредби за 
дейностите за информиране и 
популяризиране от страна на 
органите за управление на защитени 
наименования за произход и защитени 
географски указания от името на 
всички заинтересовани предприятия, 
по-специално по отношение на 
максималната продължителност на 
тези дейности.

3. В допълнение към изискванията, 
посочени в дял V, в своите 
стратегически планове по ОСП 
държавите членки определят график за 
изпълнение по отношение на избраните 
видове интервенция, интервенции и 
обща финансова таблица, която показва 
необходимите средства, които да бъдат 
отпуснати, и предвиденото 
разпределение на средствата между 
подбраните видове интервенция и 
между интервенциите в съответствие с 
разпределените финансови средства, 
посочени в приложение V.

3. В допълнение към изискванията, 
посочени в дял V, в своите 
стратегически планове по ОСП 
държавите членки определят график за 
изпълнение по отношение на избраните 
видове интервенция, интервенции и 
обща финансова таблица, която показва 
необходимите средства, които да бъдат 
отпуснати, и предвиденото 
разпределение на средствата между 
подбраните видове интервенция и 
между интервенциите в съответствие с 
разпределените финансови средства, 
посочени в приложение V.

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/7

Изменение 1123
Петер Яр
от името на групата PPE

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 64

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 64 Член 64

Видове интервенции в областта на 
развитието на селските райони

Видове интервенции в областта на 
развитието на селските райони

Видовете интервенции по тази глава са 
следните:

Видовете интервенции по тази глава са 
следните:

a) поети задължения в областта на 
околната среда, климата и други 
управленски задължения;

a) мерки в областта на 
агроекологичната устойчивост, за 
смекчаване на последиците от 
изменението на климата и адаптация 
към него и други управленски 
задължения, които са от полза за 
околната среда;

б) природни или други специфични 
за района ограничения;

б) природни или други специфични 
за района ограничения;

в) специфични за района 
неблагоприятни аспекти, произтичащи 
от някои задължителни изисквания;

в) специфични за района 
неблагоприятни аспекти, произтичащи 
от някои задължителни изисквания;

г) инвестиции; г) инвестиции;

га) инвестиции в напоителни 
системи;
гб) инсталиране на цифрови 
технологии;

д) установяване на млади 
земеделски стопани и помощ за 
стартиране на стопанска дейност в 
селските райони;

д) установяване на млади 
земеделски стопани, нови земеделски 
стопани и устойчива помощ за 
стартиране и развитие на стопанска 
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дейност в селските райони;

е) инструменти за управление на 
риска;

е) инструменти за управление на 
риска;

ж) сътрудничество; ж) сътрудничество;

з) обмен на знания и информация. з) обмен на знания и информация.

за) мерки в полза на жените в 
селските райони;
зб) разработване на стратегия за 
„интелигентни села“;

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/8

Изменение 1124
Петер Яр
от името на групата PPE

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 67

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 67 Член 67

Специфични за района неблагоприятни 
аспекти, произтичащи от някои 

задължителни изисквания

Специфични за района неблагоприятни 
аспекти, произтичащи от някои 

задължителни изисквания

1. Държавите членки могат да 
отпускат плащания във връзка със 
специфични за района неблагоприятни 
аспекти, произтичащи от изпълнението 
на директиви 92/43/ЕИО и 2009/147/ЕО 
или Директива 2000/60/ЕО при 
условията, установени в настоящия 
член, и както е уточнено допълнително 
в стратегическите им планове по ОСП с 
цел да допринесат за постигането на 
специфичните цели, посочени в член 6, 
параграф 1.

1. Държавите членки могат да 
отпускат плащания във връзка със 
специфични за района неблагоприятни 
аспекти, произтичащи от изпълнението 
на директиви 92/43/ЕИО и 2009/147/ЕО 
или Директива 2000/60/ЕО при 
условията, установени в настоящия 
член, и както е уточнено допълнително 
в стратегическите им планове по ОСП с 
цел да допринесат за постигането на 
съответните специфични цели, 
посочени в член 6, параграф 1.

2. Тези плащания могат да бъдат 
отпуснати на земеделски стопани, 
собственици на гори и на други лица, 
стопанисващи земи, в райони с 
неблагоприятни аспекти, посочени в 
параграф 1.

2. Тези плащания могат да бъдат 
отпуснати на земеделски стопани, групи 
от земеделски стопани, собственици 
на гори и групи от горски стопани. В 
надлежно обосновани случаи 
плащания могат да се отпускат и на 
други лица, стопанисващи земи.

2а. В случай на юридическо лице 
или група физически или юридически 
лица държавите членки може да 
прилагат подпомагането на 
равнището на членовете на тези 



AM\1216037BG.docx PE658.380v01-00

BG Единство в многообразието BG

юридически лица или групи, когато 
националното право предвижда 
отделните членове да поемат права и 
задължения, сравними с тези на 
отделните земеделски стопани, 
които имат статут на ръководител 
на стопанство, по-специално по 
отношение на техния икономически, 
социален и данъчен статут, при 
условие че те са допринесли за 
укрепването на селскостопанските 
структури на съответните 
юридически лица или групи.

3. При определянето на райони с 
неблагоприятни аспекти държавите 
членки могат да включат следните 
области:

3. При определянето на райони с 
неблагоприятни аспекти държавите 
членки могат да включат следните 
области:

a) селскостопанските и горските 
райони по „Натура 2000“, определени 
по реда на директиви 92/43/ЕИО и 
2009/147/ЕО;

a) селскостопанските и горските 
райони по „Натура 2000“, определени 
по реда на директиви 92/43/ЕИО и 
2009/147/ЕО;

б) други определени защитени 
природни зони с екологични 
ограничения по отношение на селското 
стопанство или горите, които 
допринасят за прилагане на член 10 от 
Директива 92/43/ЕИО, ако тези зони не 
надхвърлят 5 % от районите, 
определени по „Натура 2000“, които 
попадат в нейния териториален обхват;

б) други определени защитени 
природни зони с екологични 
ограничения по отношение на селското 
стопанство или горите, които 
допринасят за прилагане на член 10 от 
Директива 92/43/ЕИО, ако тези зони не 
надхвърлят 5 % от районите, 
определени по „Натура 2000“, които 
попадат в нейния териториален обхват;

в) селскостопански райони, 
включени в плановете за управление на 
речните басейни съгласно 
Директива 2000/60/ЕО.

в) селскостопански райони, 
включени в плановете за управление на 
речните басейни съгласно 
Директива 2000/60/ЕО.

4. Държавите членки могат да 
отпускат плащания само по този вид 
интервенции с цел компенсиране на 
бенефициерите за всички или за част от 
допълнителните разходи и пропуснати 
приходи, свързани със специфични за 
района неблагоприятни аспекти в 
съответния район.

4. Държавите членки могат да 
отпускат плащания само по този вид 
интервенции с цел компенсиране на 
бенефициерите за всички или за част от 
допълнителните разходи и пропуснати 
приходи, свързани със специфични за 
района неблагоприятни аспекти в 
съответния район.

5. Допълнителните разходи и 
пропуснатите приходи, както е посочено 
в параграф 4, се изчисляват:

5. Допълнителните разходи и 
пропуснатите приходи, както е посочено 
в параграф 4, се изчисляват:

a) във връзка с ограниченията, a) във връзка с ограниченията, 
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произтичащи от директиви 92/43/ЕИО и 
2009/147/ЕО, по отношение на 
неблагоприятните аспекти, 
произтичащи от изискванията, които 
надхвърлят съответните стандарти за 
добро земеделско и екологично 
състояние, определено в глава 1, раздел 
2 от настоящия дял от настоящия 
регламент, както и условията, 
установени за поддръжка на 
земеделските площи, в съответствие с 
член 4, параграф 1, буква а) от 
настоящия регламент;

произтичащи от директиви 92/43/ЕИО и 
2009/147/ЕО, по отношение на 
неблагоприятните аспекти, 
произтичащи от изискванията, които 
надхвърлят съответните стандарти за 
добро земеделско и екологично 
състояние, определено в глава 1, раздел 
2 от настоящия дял от настоящия 
регламент, както и условията, 
установени за поддръжка на 
земеделските площи, в съответствие с 
член 4, параграф 1, буква а) от 
настоящия регламент;

б) във връзка с ограниченията, 
произтичащи от Директива 2000/60/ЕО, 
по отношение на неблагоприятните 
аспекти, произтичащи от изискванията, 
които надхвърлят съответните 
законоустановени изисквания за 
управление, с изключение на ЗИУ 2, и 
стандарти за добро земеделско и 
екологично състояние, определени в 
глава 1, раздел 2 от настоящия дял, 
както и условията, установени за 
поддръжка на земеделските площи в 
съответствие с член 4, параграф 1, буква 
а) от настоящия регламент.

б) във връзка с ограниченията, 
произтичащи от Директива 2000/60/ЕО, 
по отношение на неблагоприятните 
аспекти, произтичащи от изискванията, 
които надхвърлят съответните 
законоустановени изисквания за 
управление, с изключение на ЗИУ 1, и 
стандарти за добро земеделско и 
екологично състояние, определени в 
глава 1, раздел 2 от настоящия дял, 
както и условията, установени за 
поддръжка на земеделските площи в 
съответствие с член 4, параграф 1, буква 
а) от настоящия регламент.

6. Плащанията се предоставят 
годишно за хектар площ.

6. Плащанията се предоставят 
годишно за хектар площ и се 
ограничават до максималните суми, 
определени в приложение IXаа.
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