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BG Единство в многообразието BG

16.10.2020 A8-0200/1156

Изменение 1156
Мартин Хлавачек, Жереми Десерл
от името на групата Renew

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 11 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

11 Принцип и обхват 11 Принцип и обхват

1. Държавите членки включват в 
стратегическите си планове по ОСП 
система от предварителни условия, 
съгласно които се налага 
административна санкция на 
бенефициерите, които получават 
директни плащания съгласно глава II 
от настоящия дял или годишни 
премии съгласно членове 65, 66 и 67 и 
които не отговарят на 
законоустановените изисквания за 
управление съгласно правото на Съюза 
и стандартите за добро земеделско и 
екологично състояние на земята, 
установени в стратегическия план по 
ОСП, както са изброени в 
приложение III, по отношение на 
следните специфични области:

1. Държавите членки включват в 
стратегическите си планове по ОСП 
система от предварителни условия, 
която отговаря на законоустановените 
изисквания за управление съгласно 
правото на Съюза и стандартите за 
добро земеделско и екологично 
състояние на земята, както са изброени 
в приложение III и установени в 
стратегическия план по ОСП, по 
отношение на следните специфични 
области:

a) климата и околната среда; a) климата и околната среда, 
включително качеството на водите, 
опазването на почвите и 
биологичното разнообразие;

б) общественото здраве, здравето на 
животните и на растенията;

б) общественото здраве, здравето на 
животните и на растенията;

в) хуманното отношение към 
животните.

в) хуманното отношение към 
животните.

2. Правилата по отношение на 
административните санкции, които 
следва да бъдат включени в 

2. Правилата за ефективна 
система от административни 
санкции, както са предвидени в дял 
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стратегическия план по ОСП, трябва 
да са съобразени с изискванията, 
определени в дял IV, глава IV от 
Регламент (ЕС) [хоризонталния 
регламент за ОСП].

IV, глава IV от Регламент (ЕС) 
[хоризонталния регламент за ОСП], 
се прилагат по отношение на всички 
бенефициери, които получават 
директни плащания съгласно глава II 
от настоящия дял или годишни 
премии съгласно членове 65, 66 и 67, 
когато не отговарят на правилата за 
предварителните условия, определени 
в параграф 1 от настоящия член.

2a. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 138, с 
които настоящият регламент се 
допълва по отношение на временните 
дерогации относно правилата за 
предварителните условия по време на 
епидемии, неблагоприятни 
климатични явления, катастрофални 
събития и природни бедствия.

3. Правните актове, посочени в 
приложение III относно 
законоустановените изисквания за 
управление, се прилагат съобразно 
приложимата версия, а директивите — 
така, както се прилагат от държавите 
членки.

3. Правните актове, посочени в 
приложение III относно 
законоустановените изисквания за 
управление, се прилагат съобразно 
приложимата версия, а директивите — 
така, както се прилагат от държавите 
членки.

4. За целите на настоящия раздел 
„законоустановено изискване за 
управление“ означава всяко 
индивидуално законоустановено 
изискване за управлението съгласно 
правото на Съюза, посочено в 
приложение III в рамките на даден 
правен акт, различаващо се по същество 
от всички други изисквания на същия 
акт.

4. За целите на настоящия раздел 
„законоустановено изискване за 
управление“ означава всяко 
индивидуално законоустановено 
изискване за управлението съгласно 
правото на Съюза, посочено в 
приложение III в рамките на даден 
правен акт, различаващо се по същество 
от всички други изисквания на същия 
акт.

Or. en
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16.10.2020 A8-0200/1157

Изменение 1157
Мартин Хлавачек, Жереми Десерл
от името на групата Renew

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 25 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

25 Плащания на кръгли суми за 
малки земеделски стопани

25 Опростена схема за малки 
земеделски стопани

Държавите членки могат да отпускат 
плащания на малки земеделски 
стопани, както е определено от 
държавите членки, под формата на 
кръгла сума, която заменя директните 
плащания по смисъла на настоящия 
раздел и раздел 3 от настоящата глава. 
Държавите членки предвиждат 
съответната интервенция в 
стратегическия план по ОСП, като 
възможност по избор за земеделските 
стопани.

1. Държавите членки могат да 
въвеждат опростена схема за малки 
земеделски стопани, които подадат 
заявление за подпомагане на 
стойност до 1 250 EUR. Тази схема 
може да бъде под формата на 
еднократна сума, която заменя 
директните плащания по смисъла на 
настоящия раздел и раздел 3 от 
настоящата глава, или на плащане за 
хектар, което може да бъде 
диференцирано според териториите, 
определени в съответствие с член 18, 
параграф 2. Държавите членки 
предвиждат съответната интервенция в 
стратегическия план по ОСП, като 
възможност по избор за земеделските 
стопани.

(1) За бенефициерите по 
опростената схема за дребни 
земеделски стопани може да се 
счита, че спазват правило 8 и правило 
9, буква а) относно стандартите за 
добро земеделско и екологично 
състояние на земята (ДЗЕС), както 
са посочени в приложение III към 
настоящия регламент.
(2) Земеделските стопани, които 
желаят да участват в опростената 
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схема, подават заявление най-късно до 
определена от държавата членка 
дата, независимо от това, че 
държавите членки могат 
автоматично да включат 
земеделските стопани, отговарящи 
на условията, и да им предоставят 
възможността да се откажат в 
определен срок.
(3) За земеделските стопани, 
участващи в тази схема, държавите 
членки могат да приложат 
опростени проверки по отношение на 
обвързаността с условията, както е 
определено в член 84 от Регламент 
(ЕС) [хоризонталния регламент за 
ОСП].
(4) Държавите членки може да 
създадат правила и услуги за 
намаляване на административните 
разходи и подпомагане на малките 
земеделски стопани, за да си 
сътрудничат.
(5) Държавите членки 
гарантират, че не се дава 
предимство, предвидено в настоящия 
член, на земеделски стопани, ако е 
установено, че след 1 юни 2018 г. те са 
създали изкуствено условията, които 
им позволяват да се възползват от 
плащания в полза на малките 
земеделски стопани.

Or. en



AM\1216068BG.docx PE658.380v01-00

BG Единство в многообразието BG

16.10.2020 A8-0200/1158

Изменение 1158
Мартин Хлавачек, Жереми Десерл
от името на групата Renew

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 26 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

26 Допълнително 
преразпределително подпомагане на 
доходите за устойчивост

26 Допълнително 
преразпределително подпомагане на 
доходите за устойчивост

1. Държавите членки предоставят 
допълнително преразпределително 
подпомагане на доходите за 
устойчивост („преразпределително 
подпомагане на доходите“) съгласно 
условията, установени в настоящия 
член, и както е предвидено в 
стратегическите им планове по ОСП.

1. Държавите членки предоставят 
допълнително преразпределително 
подпомагане на доходите за 
устойчивост („преразпределително 
подпомагане на доходите“) съгласно 
условията, установени в настоящия 
член, и както е предвидено в 
стратегическите им планове по ОСП.

2. Държавите членки гарантират 
преразпределяне на подпомагането от 
по-големите към по-малките или 
средните земеделски стопанства, като 
предвиждат преразпределително 
подпомагане на доходите под формата 
на годишно, необвързано с 
производството плащане за хектар, 
отговарящ на условията за 
подпомагане, на земеделските 
стопани, които имат право на плащане 
съгласно основното подпомагане на 
доходите, посочено в член 17.

2. Държавите членки гарантират 
справедливо преразпределяне на 
подпомагането от по-големите към по-
малките или средните земеделски 
стопанства, като предвиждат 
разпределително подпомагане на 
доходите под формата на годишно, 
необвързано с производството плащане 
на активните земеделски стопани, 
които имат право на плащане съгласно 
основното подпомагане на доходите, 
посочено в член 17. Това подпомагане 
може да се предоставя на хектар, 
отговарящ на условията за 
подпомагане, или на активен 
земеделски стопанин.

3. Държавите членки установяват 
сума за хектар или различни суми за 
различни диапазони хектари, както и 
максималния брой хектари за всеки 

3. Ако държавите членки решат 
да предоставят подпомагане на 
хектар, отговарящ на условията, те 
установяват плащане, равностойно на 
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земеделски стопанин, на който се 
изплаща преразпределително 
подпомагане на доходите.

сума за хектар или различни суми за 
различни диапазони хектари. Те могат 
да диференцират тези суми в 
съответствие с териториите, 
определени съгласно член 18, параграф 
2,  както и максималния брой хектари за 
всеки земеделски стопанин, на който се 
изплаща преразпределително 
подпомагане на доходите.

3а. Сумата на разпределителното 
плащане за хектар не надхвърля 65% 
от основното подпомагане на 
доходите за устойчивост, 
съответстващо на средното на 
национално или териториално 
равнище, умножено по броя хектари, 
отговарящи на условията за 
подпомагане.
3б. Ако държавите членки решат 
да предоставят подпомагане на 
активен земеделски стопанин, те 
установяват плащане, равностойно 
на сума за активен земеделски 
стопанин. Сумата на 
разпределителното плащане за 
активен земеделски стопанин не 
надхвърля 65% от основното 
подпомагане на доходите за 
устойчивост, съответстващо на 
средното на национално или 
териториално равнище, умножено по 
средния брой на хектарите, 
отговарящи на условията за 
подпомагане, на активен земеделски 
стопанин.

4. Сумата за хектар, планирана за 
дадена референтна година, не 
надвишава средната за страната сума на 
директните плащания за хектар за 
посочената референтна година.

4. Сумата за хектар, планирана за 
дадена референтна година, не 
надвишава средната за страната сума на 
директните плащания за хектар за 
посочената референтна година.

4а. Държавите членки 
гарантират, че не се дава 
предимство, предвидено в 
настоящата глава, в полза на 
земеделски стопани, за които е 
установено, че са разделили 
стопанството си единствено с цел да 
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се облагодетелстват от 
преразпределителното плащане. Това 
се отнася и за земеделските стопани, 
чиито стопанства са резултат от 
такова разделяне.

5. Средната за страната сума на 
директните плащания за хектар се 
определя като съотношение между 
националните тавани за директните 
плащания за дадена референтна година, 
както е установено в приложение IV, и 
общия размер на планираните крайни 
продукти за основното подпомагане на 
доходите за посочената референтна 
година, изразен в брой хектари.

5. Средната за страната сума на 
директните плащания за хектар се 
определя като съотношение между 
националните тавани за директните 
плащания за дадена референтна година, 
както е установено в приложение IV, и 
общия размер на планираните крайни 
продукти за основното подпомагане на 
доходите за посочената референтна 
година, изразен в брой хектари.

Or. en
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BG Единство в многообразието BG

16.10.2020 A8-0200/1159

Изменение 1159
Жереми Десерл, Мартин Хлавачек
от името на групата Renew

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 27 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Като част от задълженията си да 
допринесат за постигането на 
специфичната цел за „Привличане на 
младите земеделски стопани и 
улесняване на развитието на 
стопанска дейност в селските 
райони“, установена в член 6, параграф 
1, буква ж), и за заделянето на най-
малко 2 % от отпуснатите им средства 
за директни плащания за тази цел в 
съответствие с член 86, параграф 4, 
държавите членки могат да предоставят 
допълнително подпомагане на доходите 
за младите земеделски стопани, които 
наскоро са създали земеделско 
стопанство за първи път и които имат 
право на плащане съгласно основното 
подпомагане на доходите, посочено в 
член 17.

2. Като част от задълженията си да 
привлекат младите земеделски стопани 
в съответствие с целта, установена в 
член 6, параграф 1, буква ж), и за 
заделянето на най-малко 4% от 
отпуснатите им средства за директни 
плащания за тази цел в съответствие с 
член 86, параграф 4, държавите членки 
могат да предоставят допълнително 
подпомагане на доходите за младите 
земеделски стопани, които наскоро са 
създали земеделско стопанство като 
собственици за първи път и които имат 
право на плащане съгласно основното 
подпомагане на доходите, посочено в 
член 17.

Or. en



AM\1216068BG.docx PE658.380v01-00

BG Единство в многообразието BG

16.10.2020 A8-0200/1160

Изменение 1160
Мартин Хлавачек, Жереми Десерл
от името на групата Renew

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 27 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. В случай на юридическо лице 
или група физически или юридически 
лица държавите членки може да 
прилагат подпомагането за млади 
земеделски стопани 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.

Or. en
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16.10.2020 A8-0200/1161

Изменение 1161
Мартин Хлавачек, Жереми Десерл
от името на групата Renew

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 27 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

27 Допълнително подпомагане на 
доходите за млади земеделски стопани

27 Допълнително подпомагане на 
доходите за млади земеделски стопани

1. Държавите членки могат да 
предоставят допълнително подпомагане 
на доходите за млади земеделски 
стопани съгласно условията, установени 
в настоящия член, и както е предвидено 
в стратегическите им планове по ОСП.

1. Държавите членки могат да 
предоставят допълнително подпомагане 
на доходите за млади земеделски 
стопани, определени в съответствие с 
установените в член 4, параграф 1, 
буква г) критерии, съгласно условията, 
установени в настоящия член, и както е 
предвидено в стратегическите им 
планове по ОСП.

2. Като част от задълженията си да 
допринесат за постигането на 
специфичната цел за „Привличане на 
младите земеделски стопани и 
улесняване на развитието на 
стопанска дейност в селските 
райони“, установена в член 6, параграф 
1, буква ж), и за заделянето на най-
малко 2 % от отпуснатите им средства 
за директни плащания за тази цел в 
съответствие с член 86, параграф 4, 
държавите членки могат да предоставят 
допълнително подпомагане на доходите 
за младите земеделски стопани, които 
наскоро са създали земеделско 
стопанство за първи път и които имат 
право на плащане съгласно основното 
подпомагане на доходите, посочено в 
член 17.

2. Като част от задълженията си да 
привлекат младите земеделски стопани 
в съответствие с целта, установена в 
член 6, параграф 1, буква ж), и за 
заделянето на най-малко 2% от 
отпуснатите им средства за директни 
плащания за тази цел в съответствие с 
член 86, параграф 4, държавите членки 
могат да предоставят допълнително 
подпомагане на доходите за младите 
земеделски стопани, които наскоро са 
създали земеделско стопанство като 
собственици за първи път и които имат 
право на плащане съгласно основното 
подпомагане на доходите, посочено в 
член 17.

3. Допълнителното подпомагане на 3. Допълнителното подпомагане на 
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доходите за млади земеделски стопани е 
под формата на годишно, необвързано с 
производството плащане за хектар, 
отговарящ на условията за подпомагане.

доходите за млади земеделски стопани 
се отпуска за максимален период от 
седем години, считано от датата на 
подаването на заявлението за 
подпомагане за млади земеделски 
стопани, и е под формата или на 
еднократна сума на активен 
земеделски стопанин, или на годишно, 
необвързано с производството плащане 
за хектар, отговарящ на условията за 
подпомагане. В този случай то може 
да се изчислява на национално 
равнище или въз основа на 
териториите, определени в 
съответствие с член 18, параграф 2.
3а. Младите земеделски стопани, 
които през последната година от 
прилагането на Регламент (ЕС) 
№ 1307/2013 са получили подкрепата, 
предвидена в член 50 от него, могат да 
получат предвиденото в настоящия 
член подпомагане за общ период, не 
по-дълъг от посочения в предходния 
параграф.
3б. По целесъобразност 
плащането следва да се предостави за 
брой хектари, който не надвишава 
средния размер на земеделските 
стопанства на национално равнище 
или съгласно териториите, 
определени в член 18, параграф 2.
3в. Държавите членки могат да 
определят специални правила за 
млади земеделски стопани, които са 
част от групи земеделски стопани, 
организации на производителите или 
кооперации, с цел да не губят 
подпомагането по настоящия член в 
момента на присъединяването им 
към тези организации.

Or. en



AM\1216068BG.docx PE658.380v01-00

BG Единство в многообразието BG

16.10.2020 A8-0200/1162

Изменение 1162
Мартин Хлавачек, Жереми Десерл
от името на групата Renew

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 29 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Интервенциите на държавите 
членки оказват помощ на 
подпомаганите сектори и производства 
или специфични видове 
селскостопанска дейност, изброени в 
член 30, изправени пред затруднение(я), 
чрез подобряване на тяхната 
конкурентоспособност, устойчивост или 
качество.

2. Интервенциите на държавите 
членки оказват помощ на 
подпомаганите сектори и производства 
или специфични видове 
селскостопанска дейност, изброени в 
член 30, изправени пред затруднение(я), 
чрез подобряване на тяхната 
конкурентоспособност, устойчивост или 
качество. Чрез дерогация от 
предходното изречение държавите 
членки могат да подпомагат 
протеинови култури и бобови 
култури, изброени в член 30, с цел 
подобряване на тяхната 
конкурентоспособност, устойчивост 
или качество.

Or. en
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16.10.2020 A8-0200/1163

Изменение 1163
Мартин Хлавачек, Жереми Десерл
от името на групата Renew

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 29 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. В случай на юридическо лице 
или група физически или юридически 
лица държавите членки може да 
прилагат подпомагането 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.

Or. en
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16.10.2020 A8-0200/1164

Изменение 1164
Мартин Хлавачек, Жереми Десерл
от името на групата Renew

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 46 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 46a
Финансовата помощ от Съюза се 
разпределя на държавите членки, за 
да се използва за финансиране на 
интервенциите на признати 
междубраншови организации в 
сектора на плодовете и зеленчуците в 
тази държава членка, при условие че:
а) дейностите на признатите 
междубраншови организации 
включват две или повече 
интервенции, свързани с целите, 
посочени в член 421, букви в), г), д), з) и 
и);
б) държавата членка определя тези 
интервенции, които могат да бъдат 
изпълнявани от признатата 
междубраншова организация, в своя 
стратегически план по ОСП. 2. 
Размерът на финансовата помощ от 
Съюза, отпусната на държавата 
членка, се изчислява като сума въз 
основа на общото производство на 
плодове и зеленчуци в тази държава 
членка и се изчислява на 1/8% (0,125%) 
от общото годишно производство на 
плодове и зеленчуци в тази държава 
членка, като максималният годишен 
размер е 6 милиона евро на държава 
членка.



AM\1216068BG.docx PE658.380v01-00

BG Единство в многообразието BG

Or. en



AM\1216068BG.docx PE658.380v01-00

BG Единство в многообразието BG

16.10.2020 A8-0200/1165

Изменение 1165
Мартин Хлавачек, Жереми Десерл
от името на групата Renew

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 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

64 Видове интервенции в областта 
на развитието на селските райони

64 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) поети задължения в областта на 
агроекологията, климата и други 
управленски задължения;

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;

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 
дейност в селските райони;

да) жените 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) инсталиране на цифрови 
технологии.

Or. en
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