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Изменение 315
Изабел Карваляйш

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – точка -1 (нова)
Регламент (ЕС) № 1305/2013
Член 17 – параграф 6а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(-1) в член 17 се добавя следният 
параграф:
„6a. Държавите членки може да 
продължават да поемат нови правни 
ангажименти по отношение на 
бенефициерите по време на преходния 
период, посочен в Регламент (ЕС).../... 
на Европейския парламент и на 
Съвета [Преходния регламент]. 
Заявленията за подпомагане, които са 
подадени преди 2021 г., но не са 
одобрени поради липса на финансови 
средства за тази мярка в 
съответната програма, продължават 
да бъдат допустими през този 
преходен период.“

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Обосновка

В настоящия регламент следва да се изясни възможността за прехвърляне на 
свързани с инвестиции във физически активи заявления, които не са били одобрени в 
текущия програмен период поради липса на финансови средства.

Изменение 316
Алвару Амару

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – точка 1
Регламент (ЕС) № 1305/2013
Член 28 – параграф 5 – алинея 1а

Текст, предложен от Комисията Изменение

По отношение на новите ангажименти, По отношение на новите ангажименти, 
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които ще бъдат поемани от 2021 г., в 
програмите си за развитие на селските 
райони държавите членки могат да 
определят по-кратък период — от една 
до три години. Ако в съответствие с 
първа алинея държавите членки 
предвидят годишно удължаване на 
ангажиментите след изтичането на 
първоначалния период, от 2021 г. това 
удължаване не може да надхвърля 
една година. По отношение на новите 
ангажименти, следващи 
непосредствено ангажимента, 
изпълнен през първоначалния период, 
от 2021 г. държавите членки 
определят период от една година в 
своите програми за развитие на 
селските райони.

които ще бъдат поемани от 2021 г., в 
програмите си за развитие на селските 
райони държавите членки определят 
период от пет до седем години. Това се 
прави, при условие че след като 
правилата, включени в Регламент 
(ЕС) .../... [Регламент за 
стратегическите планове по ОСП], 
влязат в сила и тези разходи са 
предвидени в съответния 
стратегически план по ОСП за 
периода [2022—2027 г.], лицата, 
които се задължават да извършват 
операции по този член, адаптират 
практиките си в съответствие с 
новите правила. В случай че помощта 
за бенефициерите спадне под 
равнището, предвидено в предишния 
период на планиране, бенефициерите 
имат възможност да се откажат от 
правния ангажимент по-рано от 
първоначално определения срок на 
прекратяване.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Изменение 317
Бронис Ропе
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – точка 1
Регламент (ЕС) № 1305/2013
Член 28 – параграф 5 – алинея 1а

Текст, предложен от Комисията Изменение

По отношение на новите 
ангажименти, които ще бъдат 
поемани от 2021 г., в програмите си за 
развитие на селските райони 
държавите членки могат да 
определят по-кратък период — от 
една до три години. Ако в съответствие 
с първа алинея държавите членки 
предвидят годишно удължаване на 
ангажиментите след изтичането на 

Ако в съответствие с първа алинея 
държавите членки предвидят годишно 
удължаване на ангажиментите след 
изтичането на първоначалния период, от 
2021 г. това удължаване не може да 
надхвърля една година. По отношение 
на новите ангажименти, следващи 
непосредствено ангажимента, изпълнен 
през първоначалния период, от 2021 г. 
държавите членки определят период от 
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първоначалния период, от 2021 г. това 
удължаване не може да надхвърля една 
година. По отношение на новите 
ангажименти, следващи непосредствено 
ангажимента, изпълнен през 
първоначалния период, от 2021 г. 
държавите членки определят период от 
една година в своите програми за 
развитие на селските райони.

една година в своите програми за 
развитие на селските райони.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Изменение 318
Збигнев Кужмюк, Кшищоф Юргел

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – точка 1
Регламент (ЕС) № 1305/2013
Член 28 – параграф 5 – алинея 1а

Текст, предложен от Комисията Изменение

По отношение на новите ангажименти, 
които ще бъдат поемани от 2021 г., в 
програмите си за развитие на селските 
райони държавите членки могат да 
определят по-кратък период — от една 
до три години. Ако в съответствие с 
първа алинея държавите членки 
предвидят годишно удължаване на 
ангажиментите след изтичането на 
първоначалния период, от 2021 г. това 
удължаване не може да надхвърля една 
година. По отношение на новите 
ангажименти, следващи непосредствено 
ангажимента, изпълнен през 
първоначалния период, от 2021 г. 
държавите членки определят период от 
една година в своите програми за 
развитие на селските райони.

По отношение на новите ангажименти, 
които ще бъдат поемани от 2021 г., в 
програмите си за развитие на селските 
райони държавите членки определят по-
кратък период — от една до пет 
години. Ако в съответствие с първа 
алинея държавите членки предвидят 
годишно удължаване на ангажиментите 
след изтичането на първоначалния 
период, от 2021 г. това удължаване не 
може да надхвърля една година. По 
отношение на новите ангажименти, 
следващи непосредствено ангажимента, 
изпълнен през първоначалния период, 
от 2021 г. държавите членки определят 
период от една до пет години в своите 
програми за развитие на селските 
райони.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Обосновка

Изменението, с което през 2021 г. се предвижда периодът на ангажимента да е по-
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кратък от пет години, създава прекомерна административна тежест, особено в 
комбинация с паралелната работа по стратегическия план. Ангажиментите в 
областта на селското стопанство, климата и опазването на околната среда в 
рамките на програмите за развитие на селските райони за периода 2014—2020 г. са 
многогодишни. Най-доброто решение е на държавите членки да се предостави 
възможността да определят продължителността на поетите през 2021 г. 
ангажименти за период от 1 до 5 години.

Изменение 319
Ерик Андрийо

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – точка 1
Регламент (ЕС) № 1305/2013
Член 28 – параграф 5 – алинея 1а

Текст, предложен от Комисията Изменение

По отношение на новите ангажименти, 
които ще бъдат поемани от 2021 г., в 
програмите си за развитие на селските 
райони държавите членки могат да 
определят по-кратък период — от една 
до три години. Ако в съответствие с 
първа алинея държавите членки 
предвидят годишно удължаване на 
ангажиментите след изтичането на 
първоначалния период, от 2021 г. това 
удължаване не може да надхвърля една 
година. По отношение на новите 
ангажименти, следващи непосредствено 
ангажимента, изпълнен през 
първоначалния период, от 2021 г. 
държавите членки определят период от 
една година в своите програми за 
развитие на селските райони.

(Не се отнася до българския текст.) 

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Обосновка

Намаляването на продължителността на мерките за агроекология и климат 
намалява амбициите на този механизъм по отношение на околната среда и създава 
усложнение за държавите членки, като ги задължава да създават нови мерки. 
Предложението на Комисията не премахва рисковете от припокриване при външните 
ангажименти. Концепцията на клаузата за преразглеждане в член 48 от Регламент 
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(ЕС) № 1305/2013 е подходящото решение за адаптиране на ангажиментите спрямо 
бъдещата правна уредба. Тази клауза обаче не се прилага спрямо всички поети по-рано 
ангажименти, по-специално тези, които не са включени в бъдещата екосхема.

Изменение 320
Иван Давид

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – точка 1
Регламент (ЕС) № 1305/2013
Член 28 – параграф 5 – алинея 1а

Текст, предложен от Комисията Изменение

По отношение на новите ангажименти, 
които ще бъдат поемани от 2021 г., в 
програмите си за развитие на селските 
райони държавите членки могат да 
определят по-кратък период — от една 
до три години. Ако в съответствие с 
първа алинея държавите членки 
предвидят годишно удължаване на 
ангажиментите след изтичането на 
първоначалния период, от 2021 г. това 
удължаване не може да надхвърля една 
година. По отношение на новите 
ангажименти, следващи непосредствено 
ангажимента, изпълнен през 
първоначалния период, от 2021 г. 
държавите членки определят период от 
една година в своите програми за 
развитие на селските райони.

По отношение на новите ангажименти, 
които ще бъдат поемани от 2021 г., в 
програмите си за развитие на селските 
райони държавите членки определят по-
кратък период — от една до три години. 
Ако в съответствие с първа алинея 
държавите членки предвидят годишно 
удължаване на ангажиментите след 
изтичането на първоначалния период, от 
2021 г. това удължаване не може да 
надхвърля три години. По отношение 
на новите ангажименти, следващи 
непосредствено ангажимента, изпълнен 
през първоначалния период, от 2021 г. 
държавите членки определят период от 
три години в своите програми за 
развитие на селските райони.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Изменение 321
Даниела Рондинели, Дино Джарусо

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – точка 1
Регламент (ЕС) № 1305/2013
Член 28 – параграф 5 – алинея 1а
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Текст, предложен от Комисията Изменение

По отношение на новите ангажименти, 
които ще бъдат поемани от 2021 г., в 
програмите си за развитие на селските 
райони държавите членки могат да 
определят по-кратък период — от една 
до три години. Ако в съответствие с 
първа алинея държавите членки 
предвидят годишно удължаване на 
ангажиментите след изтичането на 
първоначалния период, от 2021 г. това 
удължаване не може да надхвърля една 
година. По отношение на новите 
ангажименти, следващи непосредствено 
ангажимента, изпълнен през 
първоначалния период, от 2021 г. 
държавите членки определят период от 
една година в своите програми за 
развитие на селските райони.

По отношение на новите ангажименти, 
които ще бъдат поемани от 2021 г., в 
програмите си за развитие на селските 
райони държавите членки определят по-
кратък период — от една до пет 
години. Ако в съответствие с първа 
алинея държавите членки предвидят 
годишно удължаване на ангажиментите 
след изтичането на първоначалния 
период, от 2021 г. това удължаване не 
може да надхвърля една година. По 
отношение на новите ангажименти, 
следващи непосредствено ангажимента, 
изпълнен през първоначалния период, 
от 2021 г. държавите членки определят 
период от една година в своите 
програми за развитие на селските 
райони.

Or. it

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Обосновка

Счита се за целесъобразно да се даде възможност на държавите членки да вземат 
решение относно срока на новите ангажименти, които ще бъдат поемани от 2021 г., 
като определят период от една до пет години в програмите си за развитие на 
селските райони.

Изменение 322
Мара Бицото, Анджело Чока, Масимо Казанова, Жил Льобретон

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – точка 1
Регламент (ЕС) № 1305/2013
Член 28 – параграф 5 – алинея 1а

Текст, предложен от Комисията Изменение

По отношение на новите ангажименти, 
които ще бъдат поемани от 2021 г., в 
програмите си за развитие на селските 
райони държавите членки могат да 
определят по-кратък период — от една 

По отношение на новите ангажименти, 
които ще бъдат поемани от 2021 г., в 
програмите си за развитие на селските 
райони държавите членки определят по-
кратък период — от една до пет 
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до три години. Ако в съответствие с 
първа алинея държавите членки 
предвидят годишно удължаване на 
ангажиментите след изтичането на 
първоначалния период, от 2021 г. това 
удължаване не може да надхвърля една 
година. По отношение на новите 
ангажименти, следващи непосредствено 
ангажимента, изпълнен през 
първоначалния период, от 2021 г. 
държавите членки определят период от 
една година в своите програми за 
развитие на селските райони.

години. Ако в съответствие с първа 
алинея държавите членки предвидят 
годишно удължаване на ангажиментите 
след изтичането на първоначалния 
период, от 2021 г. това удължаване не 
може да надхвърля една година. По 
отношение на новите ангажименти, 
следващи непосредствено ангажимента, 
изпълнен през първоначалния период, 
от 2021 г. държавите членки определят 
период от една година в своите 
програми за развитие на селските 
райони.

Or. it

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Изменение 323
Иван Давид

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – точка 1
Регламент (ЕС) № 1305/2013
Член 28 – параграф 5 – алинея 1а

Текст, предложен от Комисията Изменение

По отношение на новите ангажименти, 
които ще бъдат поемани от 2021 г., в 
програмите си за развитие на селските 
райони държавите членки могат да 
определят по-кратък период — от една 
до три години. Ако в съответствие с 
първа алинея държавите членки 
предвидят годишно удължаване на 
ангажиментите след изтичането на 
първоначалния период, от 2021 г. това 
удължаване не може да надхвърля една 
година. По отношение на новите 
ангажименти, следващи непосредствено 
ангажимента, изпълнен през 
първоначалния период, от 2021 г. 
държавите членки определят период от 
една година в своите програми за 
развитие на селските райони.

По отношение на новите ангажименти, 
които ще бъдат поемани от 2021 г., в 
програмите си за развитие на селските 
райони държавите членки определят по-
кратък период — от една до три години. 
Ако в съответствие с първа алинея 
държавите членки предвидят годишно 
удължаване на ангажиментите след 
изтичането на първоначалния период, от 
2021 г. това удължаване не може да 
надхвърля две години. По отношение на 
новите ангажименти, следващи 
непосредствено ангажимента, изпълнен 
през първоначалния период, от 2021 г. 
държавите членки определят период от 
две години в своите програми за 
развитие на селските райони.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)
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Изменение 324
Никола Прокачини

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – точка 1
Регламент (ЕС) № 1305/2013
Член 28 – параграф 5 – алинея 1а

Текст, предложен от Комисията Изменение

По отношение на новите ангажименти, 
които ще бъдат поемани от 2021 г., в 
програмите си за развитие на селските 
райони държавите членки могат да 
определят по-кратък период — от една 
до три години. Ако в съответствие с 
първа алинея държавите членки 
предвидят годишно удължаване на 
ангажиментите след изтичането на 
първоначалния период, от 2021 г. това 
удължаване не може да надхвърля една 
година. По отношение на новите 
ангажименти, следващи непосредствено 
ангажимента, изпълнен през 
първоначалния период, от 2021 г. 
държавите членки определят период от 
една година в своите програми за 
развитие на селските райони.

По отношение на новите ангажименти, 
които ще бъдат поемани от 2021 г., в 
програмите си за развитие на селските 
райони държавите членки определят 
период от пет до седем години. Ако в 
съответствие с първа алинея държавите 
членки предвидят годишно удължаване 
на ангажиментите след изтичането на 
първоначалния период, от 2021 г. това 
удължаване не може да надхвърля една 
година. По отношение на новите 
ангажименти, следващи непосредствено 
ангажимента, изпълнен през 
първоначалния период, от 2021 г. 
държавите членки определят период от 
една година в своите програми за 
развитие на селските райони.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Изменение 325
Паоло Де Кастро, Пина Пичерно

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – точка 1
Регламент (ЕС) № 1305/2013
Член 28 – параграф 5 – алинея 1а

Текст, предложен от Комисията Изменение

По отношение на новите ангажименти, 
които ще бъдат поемани от 2021 г., в 
програмите си за развитие на селските 
райони държавите членки могат да 

По отношение на новите ангажименти, 
които ще бъдат поемани от 2021 г., в 
програмите си за развитие на селските 
райони държавите членки определят 
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определят по-кратък период — от една 
до три години. Ако в съответствие с 
първа алинея държавите членки 
предвидят годишно удължаване на 
ангажиментите след изтичането на 
първоначалния период, от 2021 г. това 
удължаване не може да надхвърля една 
година. По отношение на новите 
ангажименти, следващи непосредствено 
ангажимента, изпълнен през 
първоначалния период, от 2021 г. 
държавите членки определят период от 
една година в своите програми за 
развитие на селските райони.

период от една до седем години. Ако в 
съответствие с първа алинея държавите 
членки предвидят годишно удължаване 
на ангажиментите след изтичането на 
първоначалния период, от 2021 г. това 
удължаване не може да надхвърля една 
година. По отношение на новите 
ангажименти, следващи непосредствено 
ангажимента, изпълнен през 
първоначалния период, от 2021 г. 
държавите членки определят период от 
една година в своите програми за 
развитие на селските райони.

Or. it

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Обосновка

С настоящото изменение се цели да се даде възможност на държавите членки в 
програмите си за развитие на селските райони да вземат решение относно срока на 
новите ангажименти, които ще бъдат поемани от 2021 г., за период от една до седем 
години.

Изменение 326
Ан Сандер

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – точка 1
Регламент (ЕС) № 1305/2013
Член 28 – параграф 5 – алинея 1а

Текст, предложен от Комисията Изменение

По отношение на новите ангажименти, 
които ще бъдат поемани от 2021 г., в 
програмите си за развитие на селските 
райони държавите членки могат да 
определят по-кратък период — от една 
до три години. Ако в съответствие с 
първа алинея държавите членки 
предвидят годишно удължаване на 
ангажиментите след изтичането на 
първоначалния период, от 2021 г. това 
удължаване не може да надхвърля една 
година. По отношение на новите 

По отношение на новите ангажименти, 
които ще бъдат поемани от 2021 г., в 
програмите си за развитие на селските 
райони държавите членки могат да 
определят по-кратък период. Ако в 
съответствие с първа алинея държавите 
членки предвидят годишно удължаване 
на ангажиментите след изтичането на 
първоначалния период, от 2021 г. това 
удължаване не може да надхвърля една 
година. По отношение на новите 
ангажименти, следващи непосредствено 
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ангажименти, следващи непосредствено 
ангажимента, изпълнен през 
първоначалния период, от 2021 г. 
държавите членки определят период от 
една година в своите програми за 
развитие на селските райони.

ангажимента, изпълнен през 
първоначалния период, от 2021 г. 
държавите членки определят период от 
една година в своите програми за 
развитие на селските райони.

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Изменение 327
Ирен Толре

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – точка 1
Регламент (ЕС) № 1305/2013
Член 28 – параграф 5 – алинея 1а

Текст, предложен от Комисията Изменение

По отношение на новите ангажименти, 
които ще бъдат поемани от 2021 г., в 
програмите си за развитие на селските 
райони държавите членки могат да 
определят по-кратък период — от една 
до три години. Ако в съответствие с 
първа алинея държавите членки 
предвидят годишно удължаване на 
ангажиментите след изтичането на 
първоначалния период, от 2021 г. това 
удължаване не може да надхвърля една 
година. По отношение на новите 
ангажименти, следващи непосредствено 
ангажимента, изпълнен през 
първоначалния период, от 2021 г. 
държавите членки определят период от 
една година в своите програми за 
развитие на селските райони.

По отношение на новите ангажименти, 
които ще бъдат поемани от 2021 г., в 
програмите си за развитие на селските 
райони държавите членки могат да 
определят по-кратък период. Ако в 
съответствие с първа алинея държавите 
членки предвидят годишно удължаване 
на ангажиментите след изтичането на 
първоначалния период, от 2021 г. това 
удължаване не може да надхвърля една 
година. По отношение на новите 
ангажименти, следващи непосредствено 
ангажимента, изпълнен през 
първоначалния период, от 2021 г. 
държавите членки определят период от 
една година в своите програми за 
развитие на селските райони.

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Обосновка

Намаляването на продължителността на мерките за агроекология и климат 
допринася за намаляване на амбициите на този механизъм по отношение на околната 
среда. Освен това тези мерки често се основават на прогресивна промяна на 
земеделските практики (например постепенното намаляване на пестицидите), които 
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не са адаптирани за продължителност под 5 години.

Изменение 328
Бронис Ропе
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – точка 2
Регламент (ЕС) № 1305/2013
Член 29 – параграф 3 – алинея 1а

Текст, предложен от Комисията Изменение

По отношение на новите 
ангажименти, които ще бъдат 
поемани от 2021 г., в програмите си за 
развитие на селските райони 
държавите членки могат да 
определят по-кратък период — от 
една до три години. Ако в съответствие 
с първа алинея държавите членки 
предвидят годишно удължаване за 
поддържането на биологично земеделие 
след изтичането на първоначалния 
период, от 2021 г. това удължаване не 
може да надхвърля една година. По 
отношение на нови, свързани с 
поддържането ангажименти, следващи 
непосредствено ангажимента, изпълнен 
през първоначалния период, от 2021 г. 
държавите членки определят период от 
една година в своите програми за 
развитие на селските райони.

Ако в съответствие с първа алинея 
държавите членки предвидят годишно 
удължаване за поддържането на 
биологично земеделие след изтичането 
на първоначалния период, от 2021 г. 
това удължаване не може да надхвърля 
една година. По отношение на нови, 
свързани с поддържането ангажименти, 
следващи непосредствено ангажимента, 
изпълнен през първоначалния период, 
от 2021 г. държавите членки определят 
период от една година в своите 
програми за развитие на селските 
райони.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Изменение 329
Алвару Амару

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – точка 2
Регламент (ЕС) № 1305/2013
Член 29 – параграф 3 – алинея 1а
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Текст, предложен от Комисията Изменение

По отношение на новите ангажименти, 
които ще бъдат поемани от 2021 г., в 
програмите си за развитие на селските 
райони държавите членки могат да 
определят по-кратък период — от една 
до три години. Ако в съответствие с 
първа алинея държавите членки 
предвидят годишно удължаване за 
поддържането на биологично 
земеделие след изтичането на 
първоначалния период, от 2021 г. това 
удължаване не може да надхвърля 
една година. По отношение на нови, 
свързани с поддържането 
ангажименти, следващи 
непосредствено ангажимента, 
изпълнен през първоначалния период, 
от 2021 г. държавите членки 
определят период от една година в 
своите програми за развитие на 
селските райони.

По отношение на новите ангажименти, 
които ще бъдат поемани от 2021 г., в 
програмите си за развитие на селските 
райони държавите членки определят 
период от пет до седем години. Това се 
прави, при условие че след като 
правилата, определени в Регламент 
(ЕС) .../...  [Регламент за 
стратегическите планове по ОСП], 
влязат в сила и тези разходи са 
предвидени в съответния 
стратегически план по ОСП за 
периода [2022—2027 г.], лицата, 
които се задължават да извършват 
операции по този член, адаптират 
практиките си в съответствие с 
новите правила. В случай че помощта 
за бенефициерите спадне под 
равнището, предвидено в предишния 
период на планиране, бенефициерите 
имат възможност да се откажат от 
правния ангажимент по-рано от 
първоначално определения срок на 
прекратяване.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Изменение 330
Збигнев Кужмюк, Кшищоф Юргел

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – точка 2
Регламент (ЕС) № 1305/2013
Член 29 – параграф 3 – алинея 1а

Текст, предложен от Комисията Изменение

По отношение на новите ангажименти, 
които ще бъдат поемани от 2021 г., в 
програмите си за развитие на селските 
райони държавите членки могат да 
определят по-кратък период — от една 
до три години. Ако в съответствие с 
първа алинея държавите членки 

По отношение на новите ангажименти, 
които ще бъдат поемани от 2021 г., в 
програмите си за развитие на селските 
райони държавите членки определят по-
кратък период — от една до пет 
години. Ако в съответствие с първа 
алинея държавите членки предвидят 
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предвидят годишно удължаване за 
поддържането на биологично земеделие 
след изтичането на първоначалния 
период, от 2021 г. това удължаване не 
може да надхвърля една година. По 
отношение на нови, свързани с 
поддържането ангажименти, следващи 
непосредствено ангажимента, изпълнен 
през първоначалния период, от 2021 г. 
държавите членки определят период от 
една година в своите програми за 
развитие на селските райони.

годишно удължаване за поддържането 
на биологично земеделие след 
изтичането на първоначалния период, от 
2021 г. това удължаване не може да 
надхвърля една година. По отношение 
на нови, свързани с поддържането 
ангажименти, следващи непосредствено 
ангажимента, изпълнен през 
първоначалния период, от 2021 г. 
държавите членки определят период от 
една до пет години в своите програми 
за развитие на селските райони.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Обосновка

Изменението, с което през 2021 г. се предвижда периодът на ангажимента да е по-
кратък от пет години, създава прекомерна административна тежест, особено в 
комбинация с паралелната работа по стратегическия план. Ангажиментите в 
областта на селското стопанство, климата и опазването на околната среда в 
рамките на програмите за развитие на селските райони за периода 2014—2020 г. са 
многогодишни. Най-доброто решение е на държавите членки да се предостави 
възможността да определят продължителността на поетите през 2021 г. 
ангажименти за период от 1 до 5 години.

Изменение 331
Ерик Андрийо

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – точка 2
Регламент (ЕС) № 1305/2013
Член 29 – параграф 3 – алинея 1а

Текст, предложен от Комисията Изменение

По отношение на новите ангажименти, 
които ще бъдат поемани от 2021 г., в 
програмите си за развитие на селските 
райони държавите членки могат да 
определят по-кратък период — от една 
до три години. Ако в съответствие с 
първа алинея държавите членки 
предвидят годишно удължаване за 
поддържането на биологично земеделие 
след изтичането на първоначалния 

(Не се отнася до българския текст.) 
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период, от 2021 г. това удължаване не 
може да надхвърля една година. По 
отношение на нови, свързани с 
поддържането ангажименти, следващи 
непосредствено ангажимента, изпълнен 
през първоначалния период, от 2021 г. 
държавите членки определят период от 
една година в своите програми за 
развитие на селските райони.

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Обосновка

Намаляването на продължителността на мерките за агроекология и климат 
намалява амбициите на този механизъм по отношение на околната среда и създава 
усложнение за държавите членки, като ги задължава да създават нови мерки. 
Предложението на Комисията не премахва рисковете от припокриване при външните 
ангажименти. Концепцията на клаузата за преразглеждане в член 48 от Регламент 
(ЕС) № 1305/2013 е подходящото решение за адаптиране на ангажиментите спрямо 
бъдещата правна уредба. Тази клауза обаче не се прилага спрямо всички поети по-рано 
ангажименти, по-специално тези, които не са включени в бъдещата екосхема.

Изменение 332
Иван Давид

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – точка 2
Регламент (ЕС) № 1305/2013
Член 29 – параграф 3 – алинея 1а

Текст, предложен от Комисията Изменение

По отношение на новите ангажименти, 
които ще бъдат поемани от 2021 г., в 
програмите си за развитие на селските 
райони държавите членки могат да 
определят по-кратък период — от една 
до три години. Ако в съответствие с 
първа алинея държавите членки 
предвидят годишно удължаване за 
поддържането на биологично земеделие 
след изтичането на първоначалния 
период, от 2021 г. това удължаване не 
може да надхвърля една година. По 
отношение на нови, свързани с 

По отношение на новите ангажименти, 
които ще бъдат поемани от 2021 г., в 
програмите си за развитие на селските 
райони държавите членки определят по-
кратък период — от една до три години. 
Ако в съответствие с първа алинея 
държавите членки предвидят годишно 
удължаване за поддържането на 
биологично земеделие след изтичането 
на първоначалния период, от 2021 г. 
това удължаване не може да надхвърля 
три години. По отношение на нови, 
свързани с поддържането ангажименти, 
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поддържането ангажименти, следващи 
непосредствено ангажимента, изпълнен 
през първоначалния период, от 2021 г. 
държавите членки определят период от 
една година в своите програми за 
развитие на селските райони.

следващи непосредствено ангажимента, 
изпълнен през първоначалния период, 
от 2021 г. държавите членки определят 
период от три години в своите 
програми за развитие на селските 
райони.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Изменение 333
Мара Бицото, Анджело Чока, Масимо Казанова, Жил Льобретон

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – точка 2
Регламент (ЕС) № 1305/2013
Член 29 – параграф 3 – алинея 1а

Текст, предложен от Комисията Изменение

По отношение на новите ангажименти, 
които ще бъдат поемани от 2021 г., в 
програмите си за развитие на селските 
райони държавите членки могат да 
определят по-кратък период — от една 
до три години. Ако в съответствие с 
първа алинея държавите членки 
предвидят годишно удължаване за 
поддържането на биологично земеделие 
след изтичането на първоначалния 
период, от 2021 г. това удължаване не 
може да надхвърля една година. По 
отношение на нови, свързани с 
поддържането ангажименти, следващи 
непосредствено ангажимента, изпълнен 
през първоначалния период, от 2021 г. 
държавите членки определят период от 
една година в своите програми за 
развитие на селските райони.

По отношение на новите ангажименти, 
които ще бъдат поемани от 2021 г., в 
програмите си за развитие на селските 
райони държавите членки определят по-
кратък период — от една до пет 
години. Ако в съответствие с първа 
алинея държавите членки предвидят 
годишно удължаване за поддържането 
на биологично земеделие след 
изтичането на първоначалния период, от 
2021 г. това удължаване не може да 
надхвърля една година. По отношение 
на нови, свързани с поддържането 
ангажименти, следващи непосредствено 
ангажимента, изпълнен през 
първоначалния период, от 2021 г. 
държавите членки определят период от 
една година в своите програми за 
развитие на селските райони.

Or. it

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Обосновка

Целесъобразно е да се даде възможност на държавите членки да вземат решение 
относно срока на новите ангажименти, които ще бъдат поемани от 2021 г., като им 
се гарантира по-дълъг период на прилагане.
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Изменение 334
Даниела Рондинели, Дино Джарусо

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – точка 2
Регламент (ЕС) № 1305/2013
Член 29 – параграф 3 – алинея 1а

Текст, предложен от Комисията Изменение

По отношение на новите ангажименти, 
които ще бъдат поемани от 2021 г., в 
програмите си за развитие на селските 
райони държавите членки могат да 
определят по-кратък период — от една 
до три години. Ако в съответствие с 
първа алинея държавите членки 
предвидят годишно удължаване за 
поддържането на биологично земеделие 
след изтичането на първоначалния 
период, от 2021 г. това удължаване не 
може да надхвърля една година. По 
отношение на нови, свързани с 
поддържането ангажименти, следващи 
непосредствено ангажимента, изпълнен 
през първоначалния период, от 2021 г. 
държавите членки определят период от 
една година в своите програми за 
развитие на селските райони.

По отношение на новите ангажименти, 
които ще бъдат поемани от 2021 г., в 
програмите си за развитие на селските 
райони държавите членки определят по-
кратък период — от една до пет 
години. Ако в съответствие с първа 
алинея държавите членки предвидят 
годишно удължаване за поддържането 
на биологично земеделие след 
изтичането на първоначалния период, от 
2021 г. това удължаване не може да 
надхвърля една година. По отношение 
на нови, свързани с поддържането 
ангажименти, следващи непосредствено 
ангажимента, изпълнен през 
първоначалния период, от 2021 г. 
държавите членки определят период от 
една година в своите програми за 
развитие на селските райони.

Or. it

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Обосновка

Счита се за целесъобразно да се даде възможност на държавите членки в програмите 
си за развитие на селските райони да вземат решение относно срока на новите 
ангажименти, които ще бъдат поемани от 2021 г. за период от една до пет години.

Изменение 335
Иван Давид

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – точка 2
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Регламент (ЕС) № 1305/2013
Член 29 – параграф 3 – алинея 1а

Текст, предложен от Комисията Изменение

По отношение на новите ангажименти, 
които ще бъдат поемани от 2021 г., в 
програмите си за развитие на селските 
райони държавите членки могат да 
определят по-кратък период — от една 
до три години. Ако в съответствие с 
първа алинея държавите членки 
предвидят годишно удължаване за 
поддържането на биологично земеделие 
след изтичането на първоначалния 
период, от 2021 г. това удължаване не 
може да надхвърля една година. По 
отношение на нови, свързани с 
поддържането ангажименти, следващи 
непосредствено ангажимента, изпълнен 
през първоначалния период, от 2021 г. 
държавите членки определят период от 
една година в своите програми за 
развитие на селските райони.

По отношение на новите ангажименти, 
които ще бъдат поемани от 2021 г., в 
програмите си за развитие на селските 
райони държавите членки определят по-
кратък период — от една до три години. 
Ако в съответствие с първа алинея 
държавите членки предвидят годишно 
удължаване за поддържането на 
биологично земеделие след изтичането 
на първоначалния период, от 2021 г. 
това удължаване не може да надхвърля 
две години. По отношение на нови, 
свързани с поддържането ангажименти, 
следващи непосредствено ангажимента, 
изпълнен през първоначалния период, 
от 2021 г. държавите членки определят 
период от две години в своите програми 
за развитие на селските райони.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Изменение 336
Никола Прокачини

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – точка 2
Регламент (ЕС) № 1305/2013
Член 29 – параграф 3 – алинея 1а

Текст, предложен от Комисията Изменение

По отношение на новите ангажименти, 
които ще бъдат поемани от 2021 г., в 
програмите си за развитие на селските 
райони държавите членки могат да 
определят по-кратък период — от една 
до три години. Ако в съответствие с 
първа алинея държавите членки 
предвидят годишно удължаване за 
поддържането на биологично земеделие 
след изтичането на първоначалния 

По отношение на новите ангажименти, 
които ще бъдат поемани от 2021 г., в 
програмите си за развитие на селските 
райони държавите членки определят 
период от пет до седем години. Ако в 
съответствие с първа алинея държавите 
членки предвидят годишно удължаване 
за поддържането на биологично 
земеделие след изтичането на 
първоначалния период, от 2021 г. това 
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период, от 2021 г. това удължаване не 
може да надхвърля една година. По 
отношение на нови, свързани с 
поддържането ангажименти, следващи 
непосредствено ангажимента, изпълнен 
през първоначалния период, от 2021 г. 
държавите членки определят период от 
една година в своите програми за 
развитие на селските райони.

удължаване не може да надхвърля една 
година. По отношение на нови, свързани 
с поддържането ангажименти, следващи 
непосредствено ангажимента, изпълнен 
през първоначалния период, от 2021 г. 
държавите членки определят период от 
една година в своите програми за 
развитие на селските райони.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Изменение 337
Паоло Де Кастро, Пина Пичерно

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – точка 2
Регламент (ЕС) № 1305/2013
Член 29 – параграф 3 – алинея 1а

Текст, предложен от Комисията Изменение

По отношение на новите ангажименти, 
които ще бъдат поемани от 2021 г., в 
програмите си за развитие на селските 
райони държавите членки могат да 
определят по-кратък период — от една 
до три години. Ако в съответствие с 
първа алинея държавите членки 
предвидят годишно удължаване за 
поддържането на биологично земеделие 
след изтичането на първоначалния 
период, от 2021 г. това удължаване не 
може да надхвърля една година. По 
отношение на нови, свързани с 
поддържането ангажименти, следващи 
непосредствено ангажимента, изпълнен 
през първоначалния период, от 2021 г. 
държавите членки определят период от 
една година в своите програми за 
развитие на селските райони.

По отношение на новите ангажименти, 
които ще бъдат поемани от 2021 г., в 
програмите си за развитие на селските 
райони държавите членки определят 
период от една до седем години. Ако в 
съответствие с първа алинея държавите 
членки предвидят годишно удължаване 
за поддържането на биологично 
земеделие след изтичането на 
първоначалния период, от 2021 г. това 
удължаване не може да надхвърля една 
година. По отношение на нови, свързани 
с поддържането ангажименти, следващи 
непосредствено ангажимента, изпълнен 
през първоначалния период, от 2021 г. 
държавите членки определят период от 
една година в своите програми за 
развитие на селските райони.

Or. it

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)
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Обосновка

С настоящото изменение се цели да се даде възможност на държавите членки в 
програмите си за развитие на селските райони да вземат решение относно срока на 
новите ангажименти, които ще бъдат поемани от 2021 г., за период от една до седем 
години.

Изменение 338
Ирен Толре

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – точка 2
Регламент (ЕС) № 1305/2013
Член 29 – параграф 3 – алинея 1а

Текст, предложен от Комисията Изменение

По отношение на новите ангажименти, 
които ще бъдат поемани от 2021 г., в 
програмите си за развитие на селските 
райони държавите членки могат да 
определят по-кратък период — от една 
до три години. Ако в съответствие с 
първа алинея държавите членки 
предвидят годишно удължаване за 
поддържането на биологично земеделие 
след изтичането на първоначалния 
период, от 2021 г. това удължаване не 
може да надхвърля една година. По 
отношение на нови, свързани с 
поддържането ангажименти, следващи 
непосредствено ангажимента, изпълнен 
през първоначалния период, от 2021 г. 
държавите членки определят период от 
една година в своите програми за 
развитие на селските райони.

По отношение на новите ангажименти, 
които ще бъдат поемани от 2021 г., в 
програмите си за развитие на селските 
райони държавите членки могат да 
определят по-кратък период. Ако в 
съответствие с първа алинея държавите 
членки предвидят годишно удължаване 
за поддържането на биологично 
земеделие след изтичането на 
първоначалния период, от 2021 г. това 
удължаване не може да надхвърля една 
година. По отношение на нови, свързани 
с поддържането ангажименти, следващи 
непосредствено ангажимента, изпълнен 
през първоначалния период, от 2021 г. 
държавите членки определят период от 
една година в своите програми за 
развитие на селските райони.

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Обосновка

Намаляването на продължителността на мерките в полза на биологичното земеделие 
допринася за намаляване на амбициите на този механизъм по отношение на околната 
среда. Освен това тези мерки често се основават на прогресивна промяна на 
земеделските практики (например постепенното намаляване на пестицидите), които 
не са адаптирани за продължителност под 5 години.
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Изменение 339
Ан Сандер

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – точка 2
Регламент (ЕС) № 1305/2013
Член 29 – параграф 3 – алинея 1а

Текст, предложен от Комисията Изменение

По отношение на новите ангажименти, 
които ще бъдат поемани от 2021 г., в 
програмите си за развитие на селските 
райони държавите членки могат да 
определят по-кратък период — от една 
до три години. Ако в съответствие с 
първа алинея държавите членки 
предвидят годишно удължаване за 
поддържането на биологично земеделие 
след изтичането на първоначалния 
период, от 2021 г. това удължаване не 
може да надхвърля една година. По 
отношение на нови, свързани с 
поддържането ангажименти, следващи 
непосредствено ангажимента, изпълнен 
през първоначалния период, от 2021 г. 
държавите членки определят период от 
една година в своите програми за 
развитие на селските райони.

По отношение на новите ангажименти, 
които ще бъдат поемани от 2021 г., в 
програмите си за развитие на селските 
райони държавите членки могат да 
определят по-кратък период. Ако в 
съответствие с първа алинея държавите 
членки предвидят годишно удължаване 
за поддържането на биологично 
земеделие след изтичането на 
първоначалния период, от 2021 г. това 
удължаване не може да надхвърля една 
година. По отношение на нови, свързани 
с поддържането ангажименти, следващи 
непосредствено ангажимента, изпълнен 
през първоначалния период, от 2021 г. 
държавите членки определят период от 
една година в своите програми за 
развитие на селските райони.

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Изменение 340
Асим Адемов, Атидже Алиева-Вели, Даниел Буда, Михаела Шойдрова

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – точка 2a (нова)
Регламент (ЕС) № 1305/2013
Член 31 – параграф 5

Текст в сила Изменение

(2a) в член 31 параграф 5 се заменя 
със следното:

5. В допълнение към плащанията, „5. В допълнение към плащанията, 
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предвидени в параграф 2, държавите 
членки могат да отпускат плащания по 
тази мярка в периода от 2014 г. до 
2020 г. на бенефициери от области, 
които са отговаряли на условията за 
подпомагане съгласно член 36, буква а), 
подточка ii) от Регламент (ЕО) 
№ 1698/2005 през програмния период 
2007—2013 г. За бенефициери от 
райони, които вече не отговарят на 
условията за подпомагане след новото 
райониране съгласно член 32, параграф 
3, тези плащания намаляват 
прогресивно през период от най-много 
четири години. Този период е с начало 
датата, на която е приключило 
районирането в съответствие с член 32, 
параграф 3, и най-късно през 2019 г. 
Посочените плащания започват на 
равнище от не повече от 80% от 
средното плащане, определено в 
програмата за програмния период 
2007—2013 г. в съответствие с член 36, 
буква а), подточка ii) от Регламент (ЕО) 
№ 1698/2005, и приключват най-късно 
през 2020 г. на равнище от не повече от 
20%. Когато в резултат на прилагането 
на прогресивното намаляване 
равнището на плащанията достигне 25 
EUR, държавата членка може да 
продължи плащанията на това равнище 
до изтичането на преходния период.

предвидени в параграф 2, държавите 
членки могат да отпускат плащания по 
тази мярка в периода от 2014 г. до 
2020 г. на бенефициери от области, 
които са отговаряли на условията за 
подпомагане съгласно член 36, буква а), 
подточка ii) от Регламент (ЕО) 
№ 1698/2005 през програмния период 
2007—2013 г. За бенефициери от 
райони, които вече не отговарят на 
условията за подпомагане след новото 
райониране съгласно член 32, параграф 
3, тези плащания намаляват 
прогресивно през период от най-много 
четири години. Този период е с начало 
датата, на която е приключило 
районирането в съответствие с член 32, 
параграф 3, и най-късно през 2019 г. 
Посочените плащания започват на 
равнище от не повече от 80% от 
средното плащане, определено в 
програмата за програмния период 
2007—2013 г. в съответствие с член 36, 
буква а), подточка ii) от Регламент (ЕО) 
№ 1698/2005, и приключват най-късно в 
края на преходния период, посочен в 
Регламент (ЕС) .../... [Преходния 
регламент], на равнище от не повече от 
20%. Когато в резултат на прилагането 
на прогресивното намаляване 
равнището на плащанията достигне 25 
EUR, държавата членка може да 
продължи плащанията на това равнище 
до изтичането на преходния период.

Чрез дерогация от първа алинея, когато 
прогресивно намаляващите плащания 
започват едва през 2019 г., тези 
плащания започват на равнище от не 
повече от 80% от средното плащане, 
определено в програмния период 2014—
2020 г. Равнището на плащанията се 
определя по такъв начин, че крайното 
равнище през 2020 г. да бъде равно на 
половината от първоначалното равнище.

Чрез дерогация от първа алинея, когато 
прогресивно намаляващите плащания 
започват едва през 2019 г., тези 
плащания започват на равнище от не 
повече от 80% от средното плащане, 
определено в програмния период 2014—
2020 г. Равнището на плащанията се 
определя по такъв начин, че крайното 
равнище през 2020 г. да бъде равно на 
половината от първоначалното равнище. 
Държавите членки може да 
продължат да предоставят 
подпомагане на това равнище по 
време на преходния период, посочен в 
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Регламент (ЕС) .../... [Преходния 
регламент].

След завършване на очертаването на 
границите бенефициерите в районите, 
които остават допустими, получават 
пълния размер на плащанията по тази 
мярка.

След завършване на очертаването на 
границите бенефициерите в районите, 
които остават допустими, получават 
пълния размер на плащанията по тази 
мярка. “

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Обосновка

Удълженият преходен период за някои райони с природни ограничения, които вече не 
са допустими за подпомагане по силата на новото очертаване на границите, 
гарантира безпроблемното приспособяване на земеделските стопани в тези райони 
към новите условия. Изменението гарантира сигурност и непрекъснатост на 
подпомагането в преходния период за европейските земеделски стопани от 
необлагодетелстваните райони.

Изменение 341
Бронис Ропе
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – точка 3
Регламент (ЕС) № 1305/2013
Член 33 – параграф 2 – алинея 2а

Текст, предложен от Комисията Изменение

По отношение на новите 
ангажименти, които ще бъдат 
поемани от 2021 г., в програмите си за 
развитие на селските райони 
държавите членки могат да 
определят по-кратък период — от 
една до три години. Ако в съответствие 
с първа алинея държавите членки 
предвидят годишно обновяване на 
ангажиментите след изтичането на 
първоначалния период, от 2021 г. това 
обновяване не може да надхвърля една 
година.

Ако в съответствие с първа алинея 
държавите членки предвидят годишно 
обновяване на ангажиментите след 
изтичането на първоначалния период, от 
2021 г. това обновяване не може да 
надхвърля продължителността на 
преходния период.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)



AM\1199800BG.docx 25/133 PE648.384v01-00

BG

Изменение 342
Ерик Андрийо

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – точка 3
Регламент (ЕС) № 1305/2013
Член 33 – параграф 2 – алинея 2а

Текст, предложен от Комисията Изменение

По отношение на новите ангажименти, 
които ще бъдат поемани от 2021 г., в 
програмите си за развитие на селските 
райони държавите членки могат да 
определят по-кратък период — от една 
до три години. Ако в съответствие с 
първа алинея държавите членки 
предвидят годишно обновяване на 
ангажиментите след изтичането на 
първоначалния период, от 2021 г. това 
обновяване не може да надхвърля една 
година.

(Не се отнася до българския текст.) 

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Обосновка

Намаляването на продължителността на мерките за агроекология и климат 
намалява амбициите на този механизъм по отношение на околната среда и създава 
усложнение за държавите членки, като ги задължава да създават нови мерки. 
Предложението на Комисията не премахва рисковете от припокриване при външните 
ангажименти. Концепцията на клаузата за преразглеждане в член 48 от Регламент 
(ЕС) № 1305/2013 е подходящото решение за адаптиране на ангажиментите спрямо 
бъдещата правна уредба. Тази клауза обаче не се прилага спрямо всички поети по-рано 
ангажименти, по-специално тези, които не са включени в бъдещата екосхема.

Изменение 343
Иван Давид

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – точка 3
Регламент (ЕС) № 1305/2013
Член 33 – параграф 2 – алинея 2а
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Текст, предложен от Комисията Изменение

По отношение на новите ангажименти, 
които ще бъдат поемани от 2021 г., в 
програмите си за развитие на селските 
райони държавите членки могат да 
определят по-кратък период — от една 
до три години. Ако в съответствие с 
първа алинея държавите членки 
предвидят годишно обновяване на 
ангажиментите след изтичането на 
първоначалния период, от 2021 г. това 
обновяване не може да надхвърля една 
година.

По отношение на новите ангажименти, 
които ще бъдат поемани от 2021 г., в 
програмите си за развитие на селските 
райони държавите членки определят по-
кратък период — от една до три години. 
Ако в съответствие с първа алинея 
държавите членки предвидят годишно 
обновяване на ангажиментите след 
изтичането на първоначалния период, от 
2021 г. това обновяване не може да 
надхвърля три години.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Изменение 344
Мара Бицото, Анджело Чока, Масимо Казанова, Жил Льобретон

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – точка 3
Регламент (ЕС) № 1305/2013
Член 33 – параграф 2 – алинея 2а

Текст, предложен от Комисията Изменение

По отношение на новите ангажименти, 
които ще бъдат поемани от 2021 г., в 
програмите си за развитие на селските 
райони държавите членки могат да 
определят по-кратък период — от една 
до три години. Ако в съответствие с 
първа алинея държавите членки 
предвидят годишно обновяване на 
ангажиментите след изтичането на 
първоначалния период, от 2021 г. това 
обновяване не може да надхвърля една 
година.

По отношение на новите ангажименти, 
които ще бъдат поемани от 2021 г., в 
програмите си за развитие на селските 
райони държавите членки определят по-
кратък период — от една до пет 
години. Ако в съответствие с първа 
алинея държавите членки предвидят 
годишно обновяване на ангажиментите 
след изтичането на първоначалния 
период, от 2021 г. това обновяване не 
може да надхвърля една година.

Or. it

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Изменение 345
Иван Давид



AM\1199800BG.docx 27/133 PE648.384v01-00

BG

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – точка 3
Регламент (ЕС) № 1305/2013
Член 33 – параграф 2 – алинея 2а

Текст, предложен от Комисията Изменение

По отношение на новите ангажименти, 
които ще бъдат поемани от 2021 г., в 
програмите си за развитие на селските 
райони държавите членки могат да 
определят по-кратък период — от една 
до три години. Ако в съответствие с 
първа алинея държавите членки 
предвидят годишно обновяване на 
ангажиментите след изтичането на 
първоначалния период, от 2021 г. това 
обновяване не може да надхвърля една 
година.

По отношение на новите ангажименти, 
които ще бъдат поемани от 2021 г., в 
програмите си за развитие на селските 
райони държавите членки определят по-
кратък период — от една до три години. 
Ако в съответствие с първа алинея 
държавите членки предвидят годишно 
обновяване на ангажиментите след 
изтичането на първоначалния период, от 
2021 г. това обновяване не може да 
надхвърля две години.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Изменение 346
Никола Прокачини

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – точка 3
Регламент (ЕС) № 1305/2013
Член 33 – параграф 2 – алинея 2а

Текст, предложен от Комисията Изменение

По отношение на новите ангажименти, 
които ще бъдат поемани от 2021 г., в 
програмите си за развитие на селските 
райони държавите членки могат да 
определят по-кратък период — от една 
до три години. Ако в съответствие с 
първа алинея държавите членки 
предвидят годишно обновяване на 
ангажиментите след изтичането на 
първоначалния период, от 2021 г. това 
обновяване не може да надхвърля една 
година.

По отношение на новите ангажименти, 
които ще бъдат поемани от 2021 г., в 
програмите си за развитие на селските 
райони държавите членки определят 
период от една до седем години. Ако в 
съответствие с първа алинея държавите 
членки предвидят годишно обновяване 
на ангажиментите след изтичането на 
първоначалния период, от 2021 г. това 
обновяване не може да надхвърля една 
година.

Or. en
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(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Изменение 347
Паоло Де Кастро, Пина Пичерно

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – точка 3
Регламент (ЕС) № 1305/2013
Член 33 – параграф 2 – алинея 2а

Текст, предложен от Комисията Изменение

По отношение на новите ангажименти, 
които ще бъдат поемани от 2021 г., в 
програмите си за развитие на селските 
райони държавите членки могат да 
определят по-кратък период — от една 
до три години. Ако в съответствие с 
първа алинея държавите членки 
предвидят годишно обновяване на 
ангажиментите след изтичането на 
първоначалния период, от 2021 г. това 
обновяване не може да надхвърля една 
година.

По отношение на новите ангажименти, 
които ще бъдат поемани от 2021 г., в 
програмите си за развитие на селските 
райони държавите членки определят 
период от една до седем години. Ако в 
съответствие с първа алинея държавите 
членки предвидят годишно обновяване 
на ангажиментите след изтичането на 
първоначалния период, от 2021 г. това 
обновяване не може да надхвърля една 
година.

Or. it

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Обосновка

С настоящото изменение се цели да се даде възможност на държавите членки в 
програмите си за развитие на селските райони да вземат решение относно срока на 
новите ангажименти, които ще бъдат поемани от 2021 г., за период от една до седем 
години.

Изменение 348
Ан Сандер

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – точка 3
Регламент (ЕС) № 1305/2013
Член 33 – параграф 2 – алинея 2а

Текст, предложен от Комисията Изменение

По отношение на новите ангажименти, По отношение на новите ангажименти, 
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които ще бъдат поемани от 2021 г., в 
програмите си за развитие на селските 
райони държавите членки могат да 
определят по-кратък период — от една 
до три години. Ако в съответствие с 
първа алинея държавите членки 
предвидят годишно обновяване на 
ангажиментите след изтичането на 
първоначалния период, от 2021 г. това 
обновяване не може да надхвърля една 
година.

които ще бъдат поемани от 2021 г., в 
програмите си за развитие на селските 
райони държавите членки могат да 
определят по-кратък период. Ако в 
съответствие с първа алинея държавите 
членки предвидят годишно обновяване 
на ангажиментите след изтичането на 
първоначалния период, от 2021 г. това 
обновяване не може да надхвърля една 
година.

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Изменение 349
Ирен Толре

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – точка 3
Регламент (ЕС) № 1305/2013
Член 33 – параграф 2 – алинея 2а

Текст, предложен от Комисията Изменение

По отношение на новите ангажименти, 
които ще бъдат поемани от 2021 г., в 
програмите си за развитие на селските 
райони държавите членки могат да 
определят по-кратък период — от една 
до три години. Ако в съответствие с 
първа алинея държавите членки 
предвидят годишно обновяване на 
ангажиментите след изтичането на 
първоначалния период, от 2021 г. това 
обновяване не може да надхвърля една 
година.

По отношение на новите ангажименти, 
които ще бъдат поемани от 2021 г., в 
програмите си за развитие на селските 
райони държавите членки могат да 
определят по-кратък период. Ако в 
съответствие с първа алинея държавите 
членки предвидят годишно обновяване 
на ангажиментите след изтичането на 
първоначалния период, от 2021 г. това 
обновяване не може да надхвърля една 
година.

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Обосновка

Намаляването на продължителността на мерките в полза на хуманното отношение 
към животните допринася за намаляване на амбициите на този механизъм по 
отношение на околната среда. Освен това тези мерки често се основават на 
прогресивна промяна на земеделските практики (например постепенното намаляване 
на пестицидите), които не са адаптирани за продължителност под 5 години.
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Изменение 350
Ан Сандер

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – точка 3а (нова)
Регламент (ЕС) № 1305/2013
Член 38 – параграф 3 – алинея 2

Текст в сила Изменение

(3а) в член 38, параграф 3 втората 
алинея се заменя със следното:

Подпомагането по член 36, параграф 1, 
буква б) се отпуска единствено за 
покриване на загуби, причинени от 
настъпване на неблагоприятни 
климатични явления, болест по 
животните или по растенията или 
нашествие на вредители или от 
приемане на мярка в съответствие с 
Директива 2000/29/ЕО с цел 
ликвидиране или ограничаване на 
болест по растенията, нашествие на 
вредители или екологичен инцидент, 
които са унищожили над 30% от 
средногодишната продукция на 
земеделския стопанин за 
предшестващия тригодишен период, 
или от усреднения размер на база три 
години от предшестващия петгодишен 
период, като се изключат годините с 
най-високия и най-ниския показател. За 
изчисляване на годишната продукция на 
земеделския стопанин могат да се 
използват индекси. Използваният метод 
на изчисление позволява да се определи 
действителната загуба на земеделския 
стопанин за дадена година.

„Подпомагането по член 36, параграф 1, 
буква б) се отпуска единствено за 
покриване на загуби, причинени от 
настъпване на неблагоприятни 
климатични явления, болест по 
животните или по растенията или 
нашествие на вредители или от 
приемане на мярка в съответствие с 
Директива 2000/29/ЕО с цел 
ликвидиране или ограничаване на 
болест по растенията, нашествие на 
вредители или екологичен инцидент, 
които са унищожили над 20% от 
средногодишната продукция на 
земеделския стопанин за 
предшестващия тригодишен период, 
или от усреднения размер на база три 
години от предшестващия петгодишен 
период, като се изключат годините с 
най-високия и най-ниския показател. За 
изчисляване на годишната продукция на 
земеделския стопанин могат да се 
използват индекси. Използваният метод 
на изчисление позволява да се определи 
действителната загуба на земеделския 
стопанин за дадена година. “

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Обосновка

С това изменение се цели да се предвиди понасянето на най-малко 20% загуби като 
задействащ фактор за изплащането на обезщетения във връзка с управлението на 
рисковете. То е продължение на измененията, приети в рамките на регламента 
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„Омнибус“, и е в синхрон с предложението на Комисията в член 70 от Регламента за 
стратегическите планове.

Изменение 351
Паоло Де Кастро, Пина Пичерно

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – точка 3а (нова)
Регламент (ЕС) № 1305/2013
Член 39 – параграф 1

Текст в сила Изменение

(3а) в член 39 параграф 1 се заменя 
със следното:

1.  Подпомагането по в член 36, 
параграф 1, буква в) се предоставя само 
при условие че спадът в доходите 
надхвърля 30% от средногодишния 
доход на отделния земеделски стопанин 
за предходния тригодишен период или 
от усреднената сума за три години на 
база предходния петгодишен период, 
като се изключват годините с най-
високия и най-ниския показател. За 
целите на член 36, параграф 1, буква в) 
под доход се разбира сумата на 
приходите, които земеделският 
стопанин получава от пазара, 
включително всички форми на 
публично подпомагане, намалена с 
разходите за вложени ресурси. 
Плащанията от взаимоспомагателния 
фонд за земеделските стопани 
компенсират по-малко от 70% от 
загубата на доходи през годината, в 
която производителят има право да 
получава помощта. За изчисляване на 
годишната загуба на доход на 
земеделския стопанин могат да се 
използват индекси.

„1. Подпомагането по член 36, 
параграф 1, буква в)се предоставя само 
при условие че спадът в доходите 
надхвърля 20% от средногодишния 
доход на отделния земеделски стопанин 
за предходния тригодишен период или 
от усреднената сума за три години на 
база предходния петгодишен период, 
като се изключват годините с най-
високия и най-ниския показател. За 
целите на член 36, параграф 1, буква в) 
под доход се разбира сумата на 
приходите, които земеделският 
стопанин получава от пазара, 
включително всички форми на 
публично подпомагане, намалена с 
разходите за вложени ресурси. 
Плащанията от взаимоспомагателния 
фонд за земеделските стопани 
компенсират по-малко от 70% от 
загубата на доходи през годината, в 
която производителят има право да 
получава помощта. За изчисляване на 
годишната загуба на доход на 
земеделския стопанин могат да се 
използват индекси.“

Or. it

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)
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Обосновка

С настоящото изменение се цели уеднаквяване на праговете на загуба на доходи (20%) 
за всички инструменти за стабилизиране на дохода и привеждането им в 
съответствие, както е предвидено в предложението за регламент относно 
стратегическите планове.

Изменение 352
Ан Сандер

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – точка 3б (нов)
Регламент (ЕС) № 1305/2013
Член 39 – параграф 1

Текст в сила Изменение

(3б) в член 39 параграф 1 се заменя 
със следното:

1. Подпомагането по член 36, 
параграф 1, буква в)се предоставя само 
при условие че спадът в доходите 
надхвърля 30% от средногодишния 
доход на отделния земеделски стопанин 
за предходния тригодишен период или 
от усреднената сума за три години на 
база предходния петгодишен период, 
като се изключват годините с най-
високия и най-ниския показател. За 
целите на член 36, параграф 1, буква в) 
под доход се разбира сумата на 
приходите, които земеделският 
стопанин получава от пазара, 
включително всички форми на 
публично подпомагане, намалена с 
разходите за вложени ресурси. 
Плащанията от взаимоспомагателния 
фонд за земеделски стопани 
компенсират по-малко от 70% от 
загубата на доходи през годината, в 
която производителят има право да 
получава помощта.

„1. Подпомагането по член 36, 
параграф 1, буква в)се предоставя само 
при условие че спадът в доходите 
надхвърля 20% от средногодишния 
доход на отделния земеделски стопанин 
за предходния тригодишен период или 
от усреднената сума за три години на 
база предходния петгодишен период, 
като се изключват годините с най-
високия и най-ниския показател. За 
целите на член 36, параграф 1, буква в) 
под доход се разбира сумата на 
приходите, които земеделският 
стопанин получава от пазара, 
включително всички форми на 
публично подпомагане, намалена с 
разходите за вложени ресурси. 
Плащанията от взаимоспомагателния 
фонд за земеделски стопани 
компенсират по-малко от 70% от 
загубата на доходи през годината, в 
която производителят има право да 
получава помощта. “

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)
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Обосновка

С това изменение се цели да се предвиди понасянето на най-малко 20% загуби като 
задействащ фактор за изплащането на обезщетения във връзка с управлението на 
рисковете. То е продължение на измененията, приети в рамките на регламента 
„Омнибус“, и е в синхрон с предложението на Комисията в член 70 от Регламента за 
стратегическите планове.

Изменение 353
Збигнев Кужмюк, Кшищоф Юргел

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – точка 5a (нова)
Регламент (ЕС) № 1305/2013
Член 51 – параграф 2 – алинея 2а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5а) в член 51 след втора алинея се 
вмъква следната алинея:
„През 2021 г. от преходния период, 
посочен в Регламент (ЕС).../... 
[Преходния регламент], държавите 
членки може да финансират задачи, 
свързани с прилагането на мерките по 
ЕФГЗ за програмния период 2021—
2027 г. чрез бюджета за техническа 
помощ по ЕЗФСР от програмния 
период 2014—2020 г.“

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Обосновка

В преходния период следва да бъде възможно прилагането на техническа помощ от 
периода 2014—2020 г. за дейности, свързани с изпълнението през преходния период на 
инструментите от първия стълб на ОСП за периода 2021—2027 г. Следва да има 
възможност за финансиране на прилагането на мерките от първия стълб през 
програмния период 2021—2027 г. чрез бюджета за техническа помощ по ЕЗФСР от 
програмния период 2014—2020 г.

Изменение 354
Изабел Карваляйш
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Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – точка 6 – буква а
Регламент (ЕС) № 1305/2013
Член 58 – параграф 1 – алинея 1а

Текст, предложен от Комисията Изменение

Без да се засягат параграфи 5, 6 и 7, 
общият размер на помощта от Съюза за 
развитие на селските райони съгласно 
настоящия регламент за периода от 1 
януари 2021 г. до 31 декември 2021 г. не 
надвишава 11 258 707 816 евро по 
текущи цени в съответствие с 
многогодишната финансова рамка за 
периода 2021—2027 г.

Без да се засягат параграфи 5, 6 и 7, 
общият размер на помощта от Съюза за 
развитие на селските райони съгласно 
настоящия регламент за преходния 
период не надвишава X* евро по текущи 
цени в съответствие с многогодишната 
финансова рамка за периода 2021—
2027 г.

______________
* Сумата ще бъде добавена въз основа 
на договорената многогодишна 
финансова рамка за периода 2021—
2027 г.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Изменение 355
Бронис Ропе
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – точка 6 – буква а
Регламент (ЕС) № 1305/2013
Член 58 – параграф 1 – алинея 1а 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Без да се засягат параграфи 5, 6 и 7, 
общият размер на помощта от Съюза за 
развитие на селските райони съгласно 
настоящия регламент за периода от 1 
януари 2021 г. до 31 декември 2021 г. не 
надвишава 11 258 707 816 евро по 
текущи цени в съответствие с 
многогодишната финансова рамка за 
периода 2021—2027 г.

Без да се засягат параграфи 5, 6 и 7, 
общият размер на помощта от Съюза за 
развитие на селските райони съгласно 
настоящия регламент за периода от 1 
януари 2021 г. до 31 декември 2021 г. не 
надвишава X* евро по текущи цени в 
съответствие с многогодишната 
финансова рамка за периода 2021—
2027 г.

__________
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* Сумата ще бъде добавена въз основа 
на договорената многогодишна 
финансова рамка за периода 2021—
2027 г.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Изменение 356
Иван Давид

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – точка 6a (нова)
Регламент (ЕС) № 1305/2013
Член 59 – параграф 5

Текст в сила Изменение

(6а) в член 59 параграф 5 се заменя 
със следното:

5. Най-малко 5%, а за Хърватия 2,5%, от 
общия размер на участието на ЕЗФРСР 
в програмата за развитие на селските 
райони е запазен за LEADER.

„5. Най-малко 5%, а за Хърватия 2,5%, 
от общия размер на участието на 
ЕЗФРСР в програмата за развитие на 
селските райони може да бъде запазен 
за LEADER. “

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1305-
20190301&from=BG)

Изменение 357
Иван Давид

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – точка 6б (нова)
Регламент (ЕС) № 1305/2013
Член 59 – параграф 5

Текст в сила Изменение

(6б) в член 59 параграф 5 се заменя 
със следното:

5. Най-малко 5%, а за Хърватия 2,5%, от 
общия размер на участието на ЕЗФРСР 
в програмата за развитие на селските 
райони е запазен за LEADER.

„5. Най-малко 5%, а за Хърватия 2,5%, 
от общия размер на участието на 
ЕЗФРСР в програмата за развитие на 
селските райони за периода 2014—2020 
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г. е запазен за LEADER.“
Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1305-
20190301&from=BG)

Изменение 358
Мартин Хлавачек

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – точка 6a (нова)
Регламент (ЕС) № 1305/2013
Член 59 – параграф 5

Изменение

(6а) в член 59 параграф 5 се заменя 
със следното:

5. Най-малко 5%, а за Хърватия 2,5%, от 
общия размер на участието на ЕЗФРСР 
в програмата за развитие на селските 
райони е запазен за LEADER.

„5. Най-малко 5%, а за Хърватия 2,5%, 
от общия размер на участието на 
ЕЗФРСР в програмата за развитие на 
селските райони може да бъде запазен 
за LEADER.“

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Обосновка

Държавите членки следва да имат възможност да решават дали е необходимо да се 
използва ново участие за LEADER съгласно преходната разпоредба.

Изменение 359
Ан Сандер

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – точка 9а (нова)
Регламент (ЕС) № 1305/2013
Член 82a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9а) в края на дял VIII се вмъква 
следният член:
„Член 82a
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Национални фискални мерки
За да се ограничат последиците от 
променливостта на доходите, 
членове 107, 108 и 109 от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз не се прилагат по отношение на 
националните фискални мерки, при 
които държавите членки решават да 
се отклонят от общите данъчни 
правила, като се позволи подоходната 
данъчна основа, прилагана за 
земеделски стопани, да бъде 
изчислена на базата на многогодишен 
период, в това число като се отсрочи 
част от данъчната основа или се 
разреши изключването на сумите, 
внесени в специално създадена 
земеделска спестовна сметка. “

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Обосновка

С това изменение се цели да се предвиди прилагането на нова нормативна мярка, 
която е предложена в рамките на предложението за регламент COM(2018) 392 за 
стратегическите планове по ОСП, и по-специално в член 133 от него, и е приета от 
комисията по земеделие през април 2019 г. Тази мярка има за цел да даде възможност 
на земеделските стопани да създадат спестовни схеми като предпазна мярка, без 
обаче да попадат в режима на държавните помощи.

Изменение 360
Ан Сандер

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – точка -1 (нова)
Регламент (ЕС) № 1306/2013
Член 25

Текст в сила Изменение

(-1) Член 25 се заменя със следното:
Член 25 „Член 25

Резерв за кризи в селскостопанския 
сектор

Резерв за кризи в селскостопанския 
сектор
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Създава се резерв, предназначен за 
предоставяне на допълнителна подкрепа 
за сектора в случай на значими 
кризисни ситуации, които засягат 
селскостопанското производство или 
дистрибуция („резерв за кризи в 
селскостопанския сектор“), чрез 
прилагане в началото на всяка година 
на намаление на директните 
плащания с механизма за финансова 
дисциплина, посочен в член 26.

В началото на всяка година в ЕФГЗ се 
създава резерв, предназначен за 
предоставяне на допълнителна подкрепа 
за сектора в случай на значими 
кризисни ситуации, които засягат 
селскостопанското производство или 
дистрибуция („резерв за кризи в 
селскостопанския сектор“).

Пълният размер на резерва е 2 800 
милиона евро с еднакви годишни вноски 
от по 400 милиона евро (по цени за 
2011 г.) за периода 2014—2020 г. и се 
включва във функция 2 на 
Многогодишната финансова рамка, 
както е предвидено в приложението към 
Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013.

Пълният размер на резерва е 2 800 
милиона евро с еднакви годишни вноски 
от по 400 милиона евро (по цени за 
2011 г.) за периода 2014—2020 г. и се 
включва във функция 2 на 
Многогодишната финансова рамка, 
както е предвидено в приложението към 
Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013.

За 2021 г. размерът на резерва е 400 
милиона евро (по цени за 2011 г.) и в 
допълнение към бюджетите на ЕФГЗ 
и ЕЗФРСР се включва във функция 3 
на Многогодишната финансова рамка, 
както е предвидено в приложението 
към Регламент (ЕС) [xxxx/xxxx] на 
Съвета [МФР].
В началото на следващите години 
размерът на резерва е най-малко равен 
на първоначалната сума, разпределена 
през 2021 г., и се коригира по 
годишната бюджетна процедура или 
през годината, когато е целесъобразно 
с оглед на кризисното развитие на 
пазара или перспективите през 
текущата или следващата година и 
като се вземат предвид наличните 
приходи, разпределени на ЕФГЗ, или 
наличните бюджетни кредити в 
рамките на подтавана на ЕФГЗ.
В случаите, в които тези налични 
кредити не са достатъчни, може да 
се използва в краен случай финансова 
дисциплина за финансиране на резерва 
до размер, равен на предвидената в 
трета алинея сума за 2021 г.
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Чрез дерогация от член 12, параграф 2, 
буква г) от Финансовия регламент 
бюджетните кредити от резерва, за 
които не са поети задължения, се 
пренасят без ограничение във 
времето, за да се финансира резервът 
през следващите финансови години. “

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1306&from=BG)

Обосновка

В съответствие с позицията на Европейския парламент относно многогодишната 
финансова рамка настоящото изменение има за цел в члена относно резерва за кризи 
да се посочи, че началният капитал на този резерв за периода 2021 – 2027 г. следва да 
бъде допълнителен за бюджета на ОСП и да бъде включен в резерва в началото на 
програмния период. Освен това, с цел тези средства да не се губят в края на първата 
година, следва да се предвиди реформа на функционирането на резерва, за да се даде 
възможност за преноса на средства, за които не са поети задължения, от 2021 г. към 
следващите години.

Изменение 361
Ан Сандер

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – точка 1
Регламент (ЕС) № 1306/2013
Член 25 – параграф 2а

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) в член 25 се добавя следната 
трета алинея:

заличава се

„За 2021 г. размерът на резерва е 400 
милиона евро (по цени за 2011 г.) и се 
включва във функция 3 на 
Многогодишната финансова рамка, 
както е предвидено в приложението 
към Регламент (ЕС) [xxxx/xxxx] на 
Съвета* [МФР].
____________
* Регламент (ЕС) [...] на Съвета от 
[...] за определяне на многогодишната 
финансова рамка за годините 2021—
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2027 г. (ОВ...).; “
Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1306&from=BG)

Изменение 362
Иван Давид

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – точка 1
Регламент (ЕС) № 1306/2013
Член 25 – параграф 2а

Текст, предложен от Комисията Изменение

За 2021 г. размерът на резерва е 400 
милиона евро (по цени за 2011 г.) и се 
включва във функция 3 на 
Многогодишната финансова рамка, 
както е предвидено в приложението към 
Регламент (ЕС) № [xxxx/xxxx] на 
Съвета* [МФР].

За 2021 и 2022 г. размерът на резерва е 
400 милиона евро (по цени за 2011 г.) и 
се включва във функция 3 на 
Многогодишната финансова рамка, 
както е предвидено в приложението към 
Регламент (ЕС) № [xxxx/xxxx] на 
Съвета* [МФР].

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1306&from=BG)

Изменение 363
Иван Давид

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – точка 1
Регламент (ЕС) № 1306/2013
Член 25 – параграф 2а

Текст, предложен от Комисията Изменение

За 2021 г. размерът на резерва е 400 
милиона евро (по цени за 2011 г.) и се 
включва във функция 3 на 
Многогодишната финансова рамка, 
както е предвидено в приложението към 
Регламент (ЕС) № [xxxx/xxxx] на 
Съвета* [МФР].

За 2021, 2022 и 2023 г. размерът на 
резерва е 400 милиона евро (по цени за 
2011 г.) и се включва във функция 3 на 
Многогодишната финансова рамка, 
както е предвидено в приложението към 
Регламент (ЕС) № [xxxx/xxxx] на 
Съвета* [МФР].

Or. en
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Изменение 364
Манюел Бомпар

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – точка -1 (нова)
Регламент (ЕС) № 1307/2013
Член 1 – параграф 1 – буква б – подточка iii

Текст в сила Изменение

(-1) в член 1, параграф 1, буква б) 
подточка iii) се заменя със следното:

iii) доброволно преразпределително 
плащане;

„iii) задължително 
преразпределително плащане; “

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&from=bg#d1553e1319-608-1)

Изменение 365
Манюел Бомпар

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – точка -1а (нова)
Регламент (ЕС) № 1307/2013
Член 1 – параграф 1 – буква б – подточка iх

Текст в сила Изменение

(-1а) в член 1, параграф 1, буква б) 
подточка iх) се заменя със следното:

ix) доброволна опростена схема за 
дребни земеделски стопани;

„ix) задължителна опростена схема за 
дребни земеделски стопани; “

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&from=bg#d1553e1319-608-1)

Изменение 366
Манюел Бомпар

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – точка -1б (нова)
Регламент (ЕС) № 1307/2013
Член 11 – параграф 1
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Текст в сила Изменение

(-1б) в член 11 параграф 1 се заменя 
със следното:

1. Държавите членки намаляват размера 
на директните плащания, които се 
отпускат на земеделски стопанин 
съгласно дял III, глава 1 за дадена 
календарна година най-малко с 5% за 
онази част от сумата, която надвишава 
150 000 EUR.

„1. Държавите членки намаляват 
размера на директните плащания, които 
се отпускат на земеделски стопанин 
съгласно дял III, глава 1 за дадена 
календарна година със 100% за онази 
част от сумата, която надвишава 
60 000 EUR. “

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&from=bg#d1553e1319-608-1)

Изменение 367
Манюел Бомпар

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – точка -1в (нова)
Регламент (ЕС) № 1307/2013
Член 11 – параграф 2

Текст в сила Изменение

(-1в) в член 11 параграф 2 се заменя 
със следното:

2. Преди да се приложи параграф 1, 
държавите могат да извадят свързаните 
със селскостопанска дейност заплати, 
които действително са заплатени и са 
декларирани от земеделския стопанин 
през предходната календарна година, 
включително данъците и вноските за 
социално осигуряване, свързани с 
трудовата заетост, от размера на 
директните плащания, които се 
предоставят на земеделски стопанин 
съгласно дял III, глава 1 през дадена 
календарна година. Когато няма на 
разположение данни за заплатите, които 
действително са заплатени и са 
декларирани от земеделския стопанин 
през предходната календарна година, се 
използват последните налични данни.

„2. Преди да се приложи параграф 1, 
държавите могат да извадят — в 
рамките до 5 декларирани от 
съответния земеделски стопанин 
годишни работни единици — 
свързаните със селскостопанска дейност 
заплати, които действително са 
заплатени и са декларирани от 
земеделския стопанин през предходната 
календарна година, включително 
данъците и вноските за социално 
осигуряване, свързани с трудовата 
заетост, от размера на директните 
плащания, които се предоставят на 
земеделски стопанин съгласно дял III, 
глава 1 през дадена календарна година. 
Когато няма на разположение данни за 
заплатите, които действително са 
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заплатени и са декларирани от 
земеделския стопанин през предходната 
календарна година, се използват 
последните налични данни. “

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&from=bg#d1553e1319-608-1)

Изменение 368
Манюел Бомпар

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – точка -1г (нова)
Регламент (ЕС) № 1307/2013
Член 11 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(-1г) в член 11 параграф 3 се 
заличава.

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=BG)

Изменение 369
Иван Давид

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – точка 1
Регламент (ЕС) № 1307/2013
Член 11 – параграф 6 – алинея 3а

Текст, предложен от Комисията Изменение

Във връзка с 2021 г. държавите членки 
уведомяват Комисията до 1 август 2020 
г. за решенията, взети в съответствие с 
настоящия член, и за очаквания резултат 
от намаленията.

Във връзка с 2021 г. държавите членки 
уведомяват Комисията до 1 август 2020 
г. за решенията, взети в съответствие с 
настоящия член, и за очаквания резултат 
от намаленията, а във връзка с 2022 г. – 
до 1 август 2021 г.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=BG)



PE648.384v01-00 44/133 AM\1199800BG.docx

BG

Изменение 370
Иван Давид

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – точка 1
Регламент (ЕС) № 1307/2013
Член 11 – параграф 6 – алинея 3а

Текст, предложен от Комисията Изменение

Във връзка с 2021 г. държавите членки 
уведомяват Комисията до 1 август 2020 
г. за решенията, взети в съответствие с 
настоящия член, и за очаквания резултат 
от намаленията.

Във връзка с 2021 г. държавите членки 
уведомяват Комисията до 1 август 2020 
г. за решенията, взети в съответствие с 
настоящия член, и за очаквания резултат 
от намаленията, във връзка с 2022 г. — 
до 1 август 2021 г., а във връзка с 2023 
г. — до 1 август 2022 г.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=BG)

Изменение 371
Норберт Линс, Кристине Шнайдер, Марейд Макгинес, Марлене Мортлер, Петер 
Яр, Лена Дюпон

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – точка 2 – буква а
Регламент (ЕС) № 1307/2013
Член 14 – параграф 1 – алинея 6а

Текст, предложен от Комисията Изменение

До 1 август 2020 г. държавите членки 
могат да решат да предоставят 
допълнително подпомагане, 
финансирано от ЕЗФРСР през 
финансовата 2022 г., до 15% от 
годишните си национални тавани за 
календарната 2021 г., предвидени в 
приложение II към настоящия 
регламент. В резултат на това 
съответната сума престава да бъде на 
разположение за отпускане на директни 
плащания. Това решение се съобщава на 
Комисията до 1 август 2020 г., като в 
него се определя избраният процент.

До 31 декември 2020 г. държавите 
членки могат да решат да предоставят 
допълнително подпомагане, 
финансирано от ЕЗФРСР през 
финансовата 2022 г., до 15% от 
годишните си национални тавани за 
календарната 2021 г., предвидени в 
приложение II към настоящия 
регламент. В резултат на това 
съответната сума престава да бъде на 
разположение за отпускане на директни 
плащания. Това решение се съобщава на 
Комисията до 31 декември 2020 г., като 
в него се определя избраният процент.

Or. de
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(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BGN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=BG)

Обосновка

Изискваната законодателна процедура не може да приключи до 1 август 2020 г.

Изменение 372
Иван Давид

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – точка 2 – буква аа (нова)
Регламент (ЕС) № 1307/2013
Член 14 – параграф 1 – алинея 6б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aа) в параграф 1 се добавя следната 
алинея: 
„До 1 август 2021 г. държавите 
членки могат да решат да 
предоставят допълнително 
подпомагане, финансирано от 
ЕЗФРСР през финансовата 2023 г., до 
15% от годишните си национални 
тавани за календарната 2022 г., 
предвидени в приложение II към 
настоящия регламент. В резултат на 
това съответната сума престава да 
бъде на разположение за отпускане на 
директни плащания. Това решение се 
съобщава на Комисията до 1 август 
2021 г., като в него се определя 
избраният процент.“

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=BG)

Изменение 373
Норберт Линс, Кристине Шнайдер, Марлене Мортлер, Петер Яр, Лена Дюпон

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – точка 2 – буква aа (нова)
Регламент (ЕС) № 1307/2013
Член 14 – параграф 1 – алинея 6б (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

аa) в параграф 1 се добавя следната 
алинея:
„Когато се прилага член -1, параграф 2 
от Регламент (ЕС).../... [Преходния 
регламент], в срок до 31 декември 
2021 г. държавите членки могат да 
решат да предоставят допълнително 
подпомагане, финансирано от 
ЕЗФРСР през финансовата 2023 г., в 
размер до 15% от годишните си 
национални тавани за календарната 
2022 г., предвидени в приложение II 
към настоящия регламент. В 
резултат на това съответната сума 
престава да бъде на разположение за 
отпускане на директни плащания. 
Комисията се уведомява за това 
решение до 31 декември 2021 г., като в 
него се определя избраният процент.“

Or. de

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BGN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=BG)

Изменение 374
Иван Давид

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – точка 2 – буква аб (нова)
Регламент (ЕС) № 1307/2013
Член 14 – параграф 1 – алинея 6в (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аб) в параграф 1 се добавя следната 
алинея:
„До 1 август 2022 г. държавите 
членки могат да решат да 
предоставят допълнително 
подпомагане, финансирано от 
ЕЗФРСР през финансовата 2023 г., до 
15% от годишните си национални 
тавани за календарната 2023 г., 
предвидени в приложение II към 
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настоящия регламент. В резултат на 
това съответната сума престава да 
бъде на разположение за отпускане на 
директни плащания. Това решение се 
съобщава на Комисията до 1 август 
2022 г., като в него се определя 
избраният процент.“

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=BG)

Изменение 375
Норберт Линс, Кристине Шнайдер, Марейд Макгинес, Марлене Мортлер, Петер 
Яр, Лена Дюпон

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – точка 2 – буква б
Регламент (ЕС) № 1307/2013
Член 14 – параграф 2 – алинея 6а

Текст, предложен от Комисията Изменение

До 1 август 2020 г. държавите членки, 
които не са взели посоченото в параграф 
1 решение за финансовата 2022 г., могат 
да решат да предоставят като директни 
плащания до 15% или — в случая на 
България, Естония, Испания, Латвия, 
Литва, Полша, Португалия, Румъния, 
Словакия, Финландия и Швеция — до 
25% от сумата, отпусната за 
подпомагане, финансирано от ЕЗФРСР 
през финансовата 2022 г. съгласно 
законодателството на Съюза, прието 
след приемането на Регламент (ЕС) 
[xxxx/xxxx] на Съвета* [МФР]. В 
резултат на това съответната сума 
престава да бъде на разположение за 
подпомагане, финансирано по ЕЗФРСР. 
Това решение се съобщава на 
Комисията до 1 август 2020 г., като в 
него се определя избраният процент.

До 31 декември 2020 г. държавите 
членки, които не са взели посоченото в 
параграф 1 решение за финансовата 
2022 г., могат да решат да предоставят 
като директни плащания до 15% или — 
в случая на България, Естония, Испания, 
Латвия, Литва, Полша, Португалия, 
Румъния, Словакия, Финландия и 
Швеция — до 25% от сумата, отпусната 
за подпомагане, финансирано от 
ЕЗФРСР през финансовата 2022 г. 
съгласно законодателството на Съюза, 
прието след приемането на Регламент 
(ЕС) [xxxx/xxxx] на Съвета* [МФР]. В 
резултат на това съответната сума 
престава да бъде на разположение за 
подпомагане, финансирано по ЕЗФРСР. 
Това решение се съобщава на 
Комисията до 31 декември 2020 г., като 
в него се определя избраният процент.

Or. de

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BGN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=BG)
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Обосновка

Изискваната законодателна процедура не може да приключи до 1 август 2020 г.

Изменение 376
Иван Давид

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – точка 2 – буква бa (нова)
Регламент (ЕС) № 1307/2013
Член 14 – параграф 2 – алинея 6б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) в параграф 2 се добавя следната 
алинея:
„До 1 август 2021 г. държавите 
членки, които не са взели посоченото 
в параграф 1 решение за финансовата 
2023 г., могат да решат да 
предоставят като директни 
плащания до 15% или — в случая на 
България, Естония, Испания, Латвия, 
Литва, Полша, Португалия, Румъния, 
Словакия, Финландия и Швеция — до 
25% от сумата, отпусната за 
подпомагане, финансирано от 
ЕЗФРСР през финансовата 2023 г. 
съгласно законодателството на 
Съюза, прието след приемането на 
Регламент (ЕС) [xxxx/xxxx] на 
Съвета* [МФР]. В резултат на това 
съответната сума престава да бъде 
на разположение за подпомагане, 
финансирано по ЕЗФРСР. Това 
решение се съобщава на Комисията до 
1 август 2021 г., като в него се 
определя избраният процент.“

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=BG)

Изменение 377
Норберт Линс, Кристине Шнайдер, Марлене Мортлер, Петер Яр, Лена Дюпон
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Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – точка 2 – буква ба (нова)
Регламент (ЕС) № 1307/2013
Член 14 – параграф 2 – алинея 6б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) в параграф 2 се добавя следната 
алинея:
„Когато се прилага член -1, параграф 2 
от Регламент (ЕС).../... [Преходния 
регламент], в срок до 31 декември 
2021 г. държавите членки, които не са 
взели решението по параграф 1 от 
настоящия член за финансовата 
2023 г., могат да решат да 
предоставят като директни 
плащания до 15%, а в случая на 
България, Естония, Испания, Латвия, 
Литва, Полша, Португалия, Румъния, 
Словакия, Финландия и Швеция — до 
25% от сумата, отпусната за 
подпомагане, финансирано от 
ЕЗФРСР през финансовата 2023 г. 
съгласно законодателството на 
Съюза, прието след приемането на 
Регламент (ЕС) [xxxx/xxxx] на Съвета 
[МФР]. В резултат на това 
съответната сума престава да бъде 
на разположение за подпомагане, 
финансирано по ЕЗФРСР. Комисията 
се уведомява за това решение до 31 
декември 2021 г., като в него се 
определя избраният процент.“

Or. de

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BGN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=BG)

Изменение 378
Иван Давид

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – точка 2 – буква бб (нова)
Регламент (ЕС) № 1307/2013
Член 14 – параграф 2 – алинея 6в (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

бб) в параграф 2 се добавя следната 
алинея:
„До 1 август 2022 г. държавите 
членки, които не са взели посоченото 
в параграф 1 решение за финансовата 
2024 г., могат да решат да 
предоставят като директни 
плащания до 15% или — в случая на 
България, Естония, Испания, Латвия, 
Литва, Полша, Португалия, Румъния, 
Словакия, Финландия и Швеция — до 
25% от сумата, отпусната за 
подпомагане, финансирано от 
ЕЗФРСР през финансовата 2024 г. 
съгласно законодателството на 
Съюза, прието след приемането на 
Регламент (ЕС) [xxxx/xxxx] на 
Съвета* [МФР]. В резултат на това 
съответната сума престава да бъде 
на разположение за подпомагане, 
финансирано по ЕЗФРСР. Това 
решение се съобщава на Комисията до 
1 август 2022 г., като в него се 
определя избраният процент.“

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=BG)

Изменение 379
Иван Давид

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – точка 3
Регламент (ЕС) № 1307/2013
Член 15а – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Уведомления за календарната 2021 
година

Уведомления за календарната 2021 и 
2022 година

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
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20190301&from=BG)

Изменение 380
Иван Давид

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – точка 3
Регламент (ЕС) № 1307/2013
Член 15а – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Уведомления за календарната 2021 
година

Уведомления за календарната 2021, 
2022 и 2023 година

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=BG)

Изменение 381
Иван Давид

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – точка 3
Регламент (ЕС) № 1307/2013
Член 15a – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

За календарната 2021 г. държавите 
членки уведомяват за процента на 
годишния национален таван, посочен в 
член 22, параграф 2, член 42, 
параграф 1, член 49, параграф 1, 
член 51, параграф 1 и член 53, 
параграф 6, до 1 август 2020 г.

За календарната 2022 г. държавите 
членки уведомяват за процента на 
годишния национален таван, посочен в 
член 22, параграф 2, член 42, 
параграф 1, член 49, параграф 1, 
член 51, параграф 1 и член 53, 
параграф 6, до 1 август 2021 г.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=BG)

Изменение 382
Иван Давид

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – точка 3
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Регламент (ЕС) № 1307/2013
Член 15a – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

За календарната 2023 г. държавите 
членки уведомяват за процента на 
годишния национален таван, посочен 
в член 22, параграф 2, член 42, 
параграф 1, член 49, параграф 1, 
член 51, параграф 1 и член 53, 
параграф 6, до 1 август 2022 г.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=BG)

Изменение 383
Иван Давид

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – точка 4
Регламент (ЕС) № 1307/2013
Член 22 – параграф 5 – алинея 1а

Текст, предложен от Комисията Изменение

За календарната 2021 г., ако таванът за 
държава членка, определен от 
Комисията в съответствие с параграф 1, 
е различен от този за предходната 
година в резултат на промяна в 
предвидената в приложение II сума или 
в резултат на решение, взето от същата 
държава членка в съответствие с 
параграф 3 от настоящия член, член 14, 
параграф 1 или 2, член 42, параграф 1, 
член 49, параграф 1, член 51, параграф 1 
или член 53, съответната държава 
членка линейно намалява или увеличава 
стойността на всички права на плащане 
и/или намалява или увеличава 
националния резерв или регионалните 
резерви, за да се осигури спазването на 
параграф 4 от настоящия член.

За календарната 2021 и 2022 г., ако 
таванът за държава членка, определен от 
Комисията в съответствие с параграф 1, 
е различен от този за предходната 
година в резултат на промяна в 
предвидената в приложение II сума или 
в резултат на решение, взето от същата 
държава членка в съответствие с 
параграф 3 от настоящия член, член 14, 
параграф 1 или 2, член 42, параграф 1, 
член 49, параграф 1, член 51, параграф 1 
или член 53, съответната държава 
членка линейно намалява или увеличава 
стойността на всички права на плащане 
и/или намалява или увеличава 
националния резерв или регионалните 
резерви, за да се осигури спазването на 
параграф 4 от настоящия член.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
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20190301&from=BG)

Изменение 384
Иван Давид

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – точка 4
Регламент (ЕС) № 1307/2013
Член 22 – параграф 5 – алинея 1а

Текст, предложен от Комисията Изменение

За календарната 2021 г., ако таванът за 
държава членка, определен от 
Комисията в съответствие с параграф 1, 
е различен от този за предходната 
година в резултат на промяна в 
предвидената в приложение II сума или 
в резултат на решение, взето от същата 
държава членка в съответствие с 
параграф 3 от настоящия член, член 14, 
параграф 1 или 2, член 42, параграф 1, 
член 49, параграф 1, член 51, параграф 1 
или член 53, съответната държава 
членка линейно намалява или увеличава 
стойността на всички права на плащане 
и/или намалява или увеличава 
националния резерв или регионалните 
резерви, за да се осигури спазването на 
параграф 4 от настоящия член.

За календарната 2021, 2022 и 2023 г., 
ако таванът за държава членка, 
определен от Комисията в съответствие 
с параграф 1, е различен от този за 
предходната година в резултат на 
промяна в предвидената в 
приложение II сума или в резултат на 
решение, взето от същата държава 
членка в съответствие с параграф 3 от 
настоящия член, член 14, параграф 1 
или 2, член 42, параграф 1, член 49, 
параграф 1, член 51, параграф 1 или 
член 53, съответната държава членка 
линейно намалява или увеличава 
стойността на всички права на плащане 
и/или намалява или увеличава 
националния резерв или регионалните 
резерви, за да се осигури спазването на 
параграф 4 от настоящия член.

Or. en

Изменение 385
Иван Давид

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – точка 5a (нова)
Регламент (ЕС) № 1307/2013
Член 23 – параграф 6 – алинея 3б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5а) в член 23, параграф 6 се добавя 
следната алинея: 
„За календарната 2022 г. държавите 
членки, които прилагат параграф 1, 
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първа алинея, уведомяват Комисията 
до 1 август 2021 г. за решенията, 
посочени в параграфи 2 и 3.“

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=BG)

Изменение 386
Иван Давид

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – точка 5б (нова)
Регламент (ЕС) № 1307/2013
Член 23 – параграф 6 – алинея 3в (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5б) в член 23, параграф 6 се добавя 
следната алинея: 
„За календарната 2023 г. държавите 
членки, които прилагат параграф 1, 
първа алинея, уведомяват Комисията 
до 1 август 2022 г. за решенията, 
посочени в параграфи 2 и 3.“

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=BG)

Изменение 387
Люк Минг Фланаган

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – точка 6
Регламент (ЕС) № 1307/2013
Член 25 – параграф 11 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

След прилагане на корекцията, посочена 
в член 22, параграф 5, държавите 
членки, които са се възползвали от 
дерогацията, предвидена в параграф 4 от 
настоящия член, могат да решат, че 
стойността на правата на плащане, 
притежавани от земеделски стопани към 

След прилагане на корекцията, посочена 
в член 22, параграф 5, държавите 
членки, които са се възползвали от 
дерогацията, предвидена в параграф 4 от 
настоящия член, гарантират, че 
стойността на правата на плащане, 
притежавани от земеделски стопани към 
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31 декември 2019 г., чието равнище е 
по-ниско от националната или 
регионалната единична стойност за 
2020 г., изчислена в съответствие с 
втора алинея от настоящия параграф, ще 
бъде увеличена спрямо националната 
или регионалната единична стойност 
през 2020 г. Увеличението се изчислява 
при следните условия:

31 декември 2019 г., чието равнище е 
по-ниско от националната или 
регионалната единична стойност за 
2020 г., изчислена в съответствие с 
втора алинея от настоящия параграф, ще 
бъде увеличена спрямо националната 
или регионалната единична стойност 
през преходния период. Увеличението 
се изчислява при следните условия:

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=BG)

Обосновка

Пълното сближаване на размера на плащанията на хектар е високоприоритетна цел 
на ОСП; решението да се позволи на държавите членки да решават, че стойността 
на правата на плащане, притежавани от земеделски стопани към 31 декември 2019 г., 
не би отговаряла на изискванията за пълно сближаване, беше дерогация от тази цел 
съгласно член 25, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1307/2013. Ако през преходния 
период процесът на сближаване бъде спрян, това би било в разрез с позицията на 
Парламента за постигане на тази цел.

Изменение 388
Бронис Ропе
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – точка 6
Регламент (ЕС) № 1307/2013
Член 25 – параграф 11 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Чрез дерогация от първа алинея 
държавите членки, които са се 
възползвали от дерогацията, 
предвидена в параграф 4, могат да 
решат да запазят стойността на 
правата на плащане, изчислена в 
съответствие с посочения параграф, 
при условие че се приложи 
корекцията, посочена в член 22, 
параграф 5.

заличава се

Or. en
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(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=BG)

Изменение 389
Люк Минг Фланаган

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – точка 6
Регламент (ЕС) № 1307/2013
Член 25 – параграф 11 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Чрез дерогация от първа алинея 
държавите членки, които са се 
възползвали от дерогацията, 
предвидена в параграф 4, могат да 
решат да запазят стойността на 
правата на плащане, изчислена в 
съответствие с посочения параграф, 
при условие че се приложи 
корекцията, посочена в член 22, 
параграф 5.

заличава се

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=BG)

Обосновка

Пълното сближаване на размера на плащанията на хектар е високоприоритетна цел 
на ОСП; решението да се позволи на държавите членки да решават, че стойността 
на правата на плащане, притежавани от земеделски стопани към 31 декември 2019 г., 
не би отговаряла на изискванията за пълно сближаване, беше дерогация от тази цел 
съгласно член 25, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1307/2013. Ако през преходния 
период процесът на сближаване бъде спрян, това би било в разрез с позицията на 
Парламента за постигане на тази цел.

Изменение 390
Херберт Дорфман

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – точка 7
Регламент (ЕС) № 1307/2013
Член 25 – параграф 12
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Текст, предложен от Комисията Изменение

12. За календарната 2021 г. 
държавите членки могат да решат да 
приложат допълнително вътрешно 
сближаване, като прилагат параграф 11 
към съответната година.

12. За целия срок на прилагане на 
настоящия регламент държавите 
членки трябва да приложат 
допълнително вътрешно сближаване, 
като прилагат параграф 11 към 
съответната година.

Or. it

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=BG)

Изменение 391
Иван Давид

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – точка 7
Регламент (ЕС) № 1307/2013
Член 25 – параграф 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

12. За календарната 2021 г. 
държавите членки могат да решат да 
приложат допълнително вътрешно 
сближаване, като прилагат параграф 11 
към съответната година.

12. За календарната 2021 и 2022 г. 
държавите членки могат да решат да 
приложат допълнително вътрешно 
сближаване, като прилагат параграф 11 
към съответната година.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=BG)

Изменение 392
Иван Давид

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – точка 7
Регламент (ЕС) № 1307/2013
Член 25 – параграф 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

12. За календарната 2021 г. 
държавите членки могат да решат да 
приложат допълнително вътрешно 

12. За календарната 2021, 2022 и 
2023 г. държавите членки могат да 
решат да приложат допълнително 
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сближаване, като прилагат параграф 11 
към съответната година.

вътрешно сближаване, като прилагат 
параграф 11 към съответната година.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=BG)

Изменение 393
Люк Минг Фланаган

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – точка 7
Регламент (ЕС) № 1307/2013
Член 25 – параграф 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

12. За календарната 2021 г. 
държавите членки могат да решат да 
приложат допълнително вътрешно 
сближаване, като прилагат параграф 11 
към съответната година.

12. През преходния период 
държавите членки прилагат 
допълнително вътрешно сближаване, 
като прилагат параграф 11 към 
съответната година или години.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=BG)

Обосновка

Пълното сближаване на размера на плащанията на хектар е високоприоритетна цел 
на ОСП; решението да се позволи на държавите членки да решават, че стойността 
на правата на плащане, притежавани от земеделски стопани към 31 декември 2019 г., 
не би отговаряла на изискванията за пълно сближаване, беше дерогация от тази цел 
съгласно член 25, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1307/2013. Ако през преходния 
период процесът на сближаване бъде спрян, това би било в разрез с позицията на 
Парламента за постигане на тази цел.

Изменение 394
Иван Давид

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – точка 8
Регламент (ЕС) № 1307/2013
Член 29 – параграф 2а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

За календарната 2022 година 
държавите членки уведомяват за 
решенията си, посочени в член 25, 
параграф 12, до 1 август 2021 г.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=BG)

Изменение 395
Иван Давид

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – точка 8
Регламент (ЕС) № 1307/2013
Член 29 – параграф 2б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

За календарната 2023 година 
държавите членки уведомяват за 
решенията си, посочени в член 25, 
параграф 12, до 1 август 2022 г.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=BG)

Изменение 396
Иван Давид

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – точка 9
Регламент (ЕС) № 1307/2013
Член 30 – параграф 8 – алинея 3а

Текст, предложен от Комисията Изменение

По отношение на средствата, отпуснати 
от резерва през 2021 г., размерът на 
резерва, който трябва да бъде изключен 
в съответствие с втора алинея, се 
коригира в съответствие с член 22, 
параграф 5, втора алинея. Трета алинея 

По отношение на средствата, отпуснати 
от резерва през 2021 и 2022 г., размерът 
на резерва, който трябва да бъде 
изключен в съответствие с втора алинея, 
се коригира в съответствие с член 22, 
параграф 5, втора алинея. Трета алинея 
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от настоящия параграф не се прилага по 
отношение на средствата, отпуснати от 
резерва през 2021 г.

от настоящия параграф не се прилага по 
отношение на средствата, отпуснати от 
резерва през 2021 и 2022 г.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=BG)

Изменение 397
Иван Давид

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – точка 9
Регламент (ЕС) № 1307/2013
Член 30 – параграф 8 – алинея 3а

Текст, предложен от Комисията Изменение

По отношение на средствата, отпуснати 
от резерва през 2021 г., размерът на 
резерва, който трябва да бъде изключен 
в съответствие с втора алинея, се 
коригира в съответствие с член 22, 
параграф 5, втора алинея. Трета алинея 
от настоящия параграф не се прилага по 
отношение на средствата, отпуснати от 
резерва през 2021 г.

По отношение на средствата, отпуснати 
от резерва през 2021, 2022 и 2023 г., 
размерът на резерва, който трябва да 
бъде изключен в съответствие с втора 
алинея, се коригира в съответствие с 
член 22, параграф 5, втора алинея. Трета 
алинея от настоящия параграф не се 
прилага по отношение на средствата, 
отпуснати от резерва през 2021, 2022 и 
2023 г.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=BG)

Изменение 398
Збигнев Кужмюк, Кшищоф Юргел

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – точка 10a (нова)
Регламент (ЕС) № 1307/2013
Член 37 – параграф 1

Текст в сила Изменение

(10a) в член 37 параграф 1 се заменя 
със следното:

1. Държавите членки, които прилагат 
схемата за единно плащане на площ в 

„1. Държавите членки, които прилагат 
схемата за единно плащане на площ в 
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съответствие с член 36, могат да решат 
да предоставят преходна национална 
помощ за периода 2015—2020 г.

съответствие с член 36, могат да решат 
да предоставят преходна национална 
помощ за периода 2015—2021 г. “

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=BG)

Обосновка

Преходните разпоредби следва да позволят да продължи прилагането на настоящата 
преходна национална помощ, посочена в член 37 от Регламент (ЕС) № 1307/2013.

Изменение 399
Даниел Буда, Михаела Шойдрова

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – точка 10a (нова)
Регламент (ЕС) № 1307/2013
Член 37 – параграф 1 – алинея 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10a) в член 37, параграф 1 се добавя 
следната алинея:
„Държавите членки, които 
предоставят преходна национална 
помощ през 2020 г., могат да 
продължат да я прилагат по време на 
преходния период по член -1 от 
Регламент (ЕС).../... [Преходния 
регламент] и може да удължат 
прилагането на преходната 
национална помощ след влизането в 
сила на новите разпоредби по ОСП. 
Държавите членки може да 
коригират размера на разпределените 
финансови средства за отделните 
сектори, да сменят сектори, както и 
да изменят условията за 
предоставяне на индивидуална 
помощ.“

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=BG)
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Изменение 400
Иван Давид

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – точка 10a (нова)
Регламент (ЕС) № 1307/2013
Член 37 – параграф 1 – алинея 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10a) в член 37, параграф 1 се добавя 
следната алинея:
„Държавите членки, които 
предоставят преходна национална 
помощ през 2020 г., могат да 
продължат да я прилагат до края на 
преходния период по член -1 от 
Регламент (ЕС).../... [Преходния 
регламент].
Държавите членки може да 
коригират размера на разпределените 
финансови средства за отделните 
сектори, да сменят сектори, както и 
да изменят условията за 
предоставяне на индивидуална 
помощ.“

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=BG)

Изменение 401
Михаела Шойдрова, Франц Богович, Даниел Буда, Асим Адемов, Мартин 
Хлавачек, Атидже Алиева-Вели

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – точка 10a (нова)
Регламент (ЕС) № 1307/2013
Член 37 – параграф 1 – алинея 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10a) в член 37, параграф 1 се добавя 
следната алинея:
„Държавите членки, които 
предоставят преходна национална 
помощ през 2020 г., могат да 
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продължат да я прилагат по време на 
преходния период по член -1 от 
Регламент (ЕС).../... [Преходния 
регламент]. Държавите членки може 
да коригират размера на 
разпределените финансови средства 
за отделните сектори, да сменят 
сектори, както и да изменят 
условията за предоставяне на 
индивидуална помощ.“

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=BG)

Изменение 402
Кармен Аврам

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – точка 10a (нова)
Регламент (ЕС) № 1307/2013
Член 37 – параграф 1 – алинея 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10a) в член 37, параграф 1 се добавя 
следната алинея:
„Държавите членки, които 
предоставят преходна национална 
помощ през 2020 г., могат да 
продължат да я прилагат до края на 
преходния период, посочен в член -1 
от регламента, като след края на 
преходния период и влизането в сила 
на новите разпоредби по ОСП може 
да имат възможност да продължат 
да прилагат тази преходна 
национална помощ.“

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=BG)

Изменение 403
Збигнев Кужмюк, Кшищоф Юргел
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Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – точка 10б (нова)
Регламент (ЕС) № 1307/2013
Член 37 – параграф 4 – тире 6а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10б) в член 37, параграф 4 се добавя 
следното тире:
– 50% през 2021 г.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=BG)

Обосновка

Преходните разпоредби следва да позволят да продължи прилагането на настоящата 
преходна национална помощ, посочена в член 37 от Регламент (ЕС) № 1307/2013.

Изменение 404
Даниел Буда

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – точка 10б (нова)
Регламент (ЕС) № 1307/2013
Член 37 – параграф 4 – тире 6а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10б)  в член 37, параграф 4 се добавя 
следното тире:
– 50% през 2021 г.

Or. ro

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=BG)

Изменение 405
Даниел Буда

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – точка 10в (нова)
Регламент (ЕС) № 1307/2013
Член 37 – параграф 4 – тире 6б (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(10в) в член 37, параграф 4 се добавя 
следното тире:
– 50% през 2022 г., ако е 
необходимо.

Or. ro

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=BG)

Изменение 406
Манюел Бомпар

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – точка 11а (нова)
Регламент (ЕС) № 1307/2013
Член 41 – параграф 4

Текст в сила Изменение

(11а) в член 41 параграф 4 се заменя 
със следното:

4. Преразпределителното плащане се 
изчислява всяка година от държавите 
членки, като числото, което се определя 
от държавите членки и което не 
надвишава 65% от националното или 
регионалното средно плащане на 
хектар, се умножи по броя на 
активираните от земеделския стопанин 
права на плащане в съответствие с 
член 33, параграф 1 или по броя на 
отговарящите на условията за 
подпомагане хектари, декларирани от 
земеделския стопанин в съответствие с 
член 36, параграф 2. Броят на тези права 
на плащане или хектари не трябва да 
надхвърля максималния размер, който 
се определя от държавите членки, и 
който не е повече от 30 хектара или 
средния размер на земеделските 
стопанства, както е посочено в 
приложение VIII, ако този среден 
размер надхвърля 30 хектара в 
съответната държава членка.

„4. Преразпределителното плащане се 
изчислява всяка година от държавите 
членки, като числото, което се определя 
от държавите членки, се умножи по 
броя на активираните от земеделския 
стопанин права на плащане в 
съответствие с член 33, параграф 1 или 
по броя на отговарящите на условията 
за подпомагане хектари, декларирани от 
земеделския стопанин в съответствие с 
член 36, параграф 2. Броят на тези права 
на плащане или хектари не трябва да 
надхвърля максималния размер, който 
се определя от държавите членки, и 
който не е повече от 30 хектара или 
средния размер на земеделските 
стопанства, както е посочено в 
приложение VIII, ако този среден 
размер надхвърля 30 хектара в 
съответната държава членка. “
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Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=BG)

Изменение 407
Манюел Бомпар

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – точка 11б (нова)
Регламент (ЕС) № 1307/2013
Член 42 – параграф 1

Текст в сила Изменение

(11б) в член 42 параграф 1 се заменя 
със следното:

1. С цел финансиране на 
преразпределителното плащане 
държавите членки могат да решат до 
датата, посочена в член 41, параграф 1, 
да използват до 30% от своя годишен 
национален таван, посочен в 
приложение II. Те уведомяват 
Комисията за всяко такова решение до 
тази дата.

„1. С цел финансиране на 
преразпределителното плащане 
държавите членки могат да решат до 
датата, посочена в член 41, параграф 1, 
да използват част, която е не по-
малка от 30% от своя годишен 
национален таван, посочен в 
приложение II. Те уведомяват 
Комисията за всяко такова решение до 
тази дата. “

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=BG)

Изменение 408
Манюел Бомпар

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – точка 12а (нова)
Регламент (ЕС) № 1307/2013
Член 43 – параграф 2 – буква а

Текст в сила Изменение

(12а) в член 43, параграф 2 буква а) се 
заменя със следното:

a) диверсификация на културите; a) сеитбооборот;
Or. fr
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(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=BG)

Изменение 409
Манюел Бомпар

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – точка 12б (нова)
Регламент (ЕС) № 1307/2013
Член 43 – параграф 2 – буква в

Текст в сила Изменение

(12б) в член 43, параграф 2 буква в) се 
заменя със следното:

в) наличие на екологично насочена 
площ в рамките на земеделската площ.

в) наличие на агроекологична 
инфраструктура в рамките на 
земеделската площ.

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=BG)

Изменение 410
Даниела Рондинели, Дино Джарусо

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – точка 12а (нова)
Регламент (ЕС) № 1307/2013
Член 43 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12а) в член 43 се вмъква следният 
параграф:
„3а. Държавите членки могат да 
предоставят мерки за подпомагане на 
земеделските стопани за 
възприемането на практики, които 
включват значително намаляване на 
емисиите на парникови газове. Сред 
тези практики системата на 
цифровото земеделие (прецизно 
земеделие) трябва да се разглежда 
като земеделска практика, подходяща 
за целите на равностойността на 
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мерките, които ще бъдат предвидени 
за предварителните 
условия/екологизирането, или като 
по-добра практика в сравнение с 
равностойните практики, предвидени 
за екологизирането. В този случай 
следва да бъде отпуснато 
допълнително плащане за 
земеделските стопани, които 
възприемат тази практика.“

Or. it

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=BG)

Обосновка

Земеделските стопани, които имат право на плащане в рамките на схемата за 
основно плащане или на схемата за единно плащане на площ, които включват 
значително намаляване на емисиите на парникови газове, за да се постигне въглеродна 
неутралност или нетно задържане на въглерода, следва да могат да получават 
допълнително плащане. За тази цел е необходимо да се изготви списък с практики, 
включващи това намаляване, сред които системата за прецизно земеделие, която 
следва да бъде призната като подходяща земеделска практика.

Изменение 411
Мара Бицото, Анджело Чока, Масимо Казанова, Жил Льобретон

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – точка 12а (нова)
Регламент (ЕС) № 1307/2013
Член 43 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12а) в член 43 се вмъква следният 
параграф:
„3а. Държавите членки могат да 
предоставят мерки за подпомагане на 
земеделските стопани за 
възприемането на практики, които 
включват значително намаляване на 
емисиите на парникови газове. 
Системата на цифровото земеделие 
(прецизно земеделие) не само отговаря 
на изискването за равностойност в 
сравнение с действията, които ще 
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бъдат предвидени за 
предварителните 
условия/екологизирането, но се 
признава като по-ефективна 
практика за постигане и 
преизпълнение на целите. Въз основа 
на този принцип се отпуска 
допълнително плащане за 
бенефициерите, които възприемат 
тази практика.“

Or. it

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=BG)

Обосновка

Системата за прецизно земеделие следва да бъде призната като земеделска практика, 
подходяща за целите на равностойността на мерките, които ще бъдат предвидени за 
предварителните условия/екологизирането, или като по-добра практика в сравнение с 
равностойните практики, предвидени за екологизирането. В този случай следва да 
бъде отпуснато допълнително плащане за земеделските стопани, които възприемат 
тази практика.

Изменение 412
Паоло Де Кастро, Дачиян Чолош

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – точка 12a (нова)
Регламент (ЕС) № 1307/2013
Член 43 – параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12a) в член 43 се вмъква следният 
параграф:
„4a. Схемите, насочени към 
постигане на въглеродна неутралност 
и съставени от земеделските 
практики, изброени в приложение 
IXa, следва да бъдат еквивалентни на 
практиките, посочени в параграф 2.
При определянето на тези схеми 
държавите членки може да 
използват допълнителни 
еквивалентни практики, оценени и 
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одобрени от Комисията.
Размерът на плащането варира 
според степента на амбицията на 
всяка практика въз основа на 
недискриминационни критерии с цел 
да се предложат ефективни стимули 
за участие.“

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=BG)

Обосновка

Борбата с изменението на климата изисква спешни мерки за постигане на 
ангажиментите на Съюза, поети в рамките на Зеления пакт, и за проправяне на пътя 
към по-нататъшно намаляване на емисиите на парникови газове с оглед постигане на 
въглеродна неутралност. Следователно с изменението се цели настоящите 
разпоредби за екологизиране да станат по-амбициозни и да се подобри начинът, по 
който земеделските стопани управляват и използват земите и природните ресурси на 
ЕС, имайки предвид, че селското и горското стопанство заедно обхващат над 80% от 
земята в ЕС, като те могат да играят ключова роля в този процес, тъй като това са 
единствените сектори, които са в състояние да абсорбират CO2 и да осигурят така 
необходимите въглеродни поглътители.

Изменение 413
Манюел Бомпар

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – точка 12в (нова)
Регламент (ЕС) № 1307/2013
Член 44

Текст в сила Изменение

(12в) член 44 се заменя със следното 
:

Сеитбооборот „Сеитбооборот

[…] Когато обработваемата земя на 
земеделския стопанин включва повече 
от 10 хектара и не е изцяло засята с 
култури под вода през значителна 
част от годината или през 
значителна част от цикъла за 
отглеждане на културите, на тази 
обработваема земя има сеитбооборот 
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на културите с най-малко четири 
култури за седем години на парцел, от 
които най-малко една култура е 
протеинова, с изключение на 
временните затревени площи и 
многогодишните култури. “ 

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=BG)

Изменение 414
Манюел Бомпар

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – точка 12г (нова)
Регламент (ЕС) № 1307/2013
Член 46 – параграф 1 – алинея 1

Текст в сила Изменение

(12г) в член 46, параграф 1 първа 
алинея се заменя със следното:

1. Когато обработваемата земя на 
стопанството включва повече от 15 
хектара, земеделският стопанин взема 
мерки за това, считано от 1 януари 
2015 г., площ, представляваща най-
малко 5% от обработваемата земя на 
стопанството, която земеделският 
стопанин е декларирал в съответствие с 
член 72, параграф 1, първа алинея, 
буква а)от Регламент (ЕС) № 1306/2013 
и — ако те се считат за екологично 
насочена площ в съответствие с 
параграф 2 от настоящия член — 
включваща площите, посочени в букви 
в), г),ж) и з) от посочения параграф, да 
представлява екологично насочена 
площ.

„1. Когато обработваемата земя на 
стопанството включва повече от 15 
хектара, земеделският стопанин взема 
мерки за това, считано от 1 януари 
2015 г., площ, представляваща най-
малко 5% от обработваемата земя на 
стопанството, която земеделският 
стопанин е декларирал в съответствие с 
член 72, параграф 1, първа алинея, 
буква а)от Регламент (ЕС) № 1306/2013 
и — ако те се считат за агроекологична 
инфраструктура в съответствие с 
параграф 2 от настоящия член — 
включваща площите, посочени в букви 
в), г),ж) и з) от посочения параграф, да 
представлява агроекологична 
инфраструктура. “

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=BG)
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Изменение 415
Манюел Бомпар

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – точка 12д (нова)
Регламент (ЕС) № 1307/2013
Член 46 – параграф 2 – алинея 1

Текст в сила Изменение

(12д) в член 46, параграф 2 първа 
алинея се заменя със следното:

2. До 1 август 2014 г. държавите членки 
решават един или няколко от 
изброените по-долу видове площи да се 
смята(т) за екологично насочена площ:

„2. До 1 октомври 2020 г. държавите 
членки решават един или няколко от 
изброените по-долу видове площи да се 
смята(т) за агроекологична 
инфраструктура:

a) земя, оставена под угар; a) земя, оставена под угар;

б) тераси; б) земя, оставена под угар за 
медоносни растения;

в) особености на ландшафта, 
включително такива, които се 
намират в съседство до 
обработваемата земя на 
стопанството, която чрез дерогация 
от член 43, параграф 1 от настоящия 
регламент може да обхваща 
особености на ландшафта, които не 
са включени в площта, отговаряща на 
условията за подпомагане в 
съответствие с член 76, параграф 2, 
буква в) от Регламент (ЕС) 
№ 1306/2013;

в) дървета в група, полски горички;

г) буферни ивици, включително 
буферни ивици, покрити с постоянно 
затревени площи, при условие че те са 
различни от съседната земеделска 
площ, която отговаря на условията за 
подпомагане;

г) езерца;

д) агролесовъдни хектари, които 
получават или са получавали 
подпомагане съгласно член 44 от 
Регламент (ЕО) № 1698/2005 и/или 
член 23 от Регламент (ЕС) 
№ 1305/2013;

д) залесени площи;
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е) ивици хектари, отговарящи на 
условията за подпомагане, по 
краищата на гори;

е) отделни дървета;

ж) площи, засадени с дървесни 
култури с кратък цикъл на ротация, 
където не се използват минерални 
торове и/или продукти за растителна 
защита;

ж) живи плетове или обрасли с 
дървесна растителност ивици;

з) залесените площи, посочени в 
член 32, параграф 2, буква б), 
подточка ii) от настоящия 
регламент;

з) дървета в редица;

и) площи с междинни култури или 
зелена покривка, получени в резултат 
на посев и покълване на семена и по 
отношение на които се прилагат 
тегловните коефициенти, посочени в 
параграф 3 от настоящия член;

и) канавки;

й) площи с култури, които 
обогатяват почвата с азот;

й) традиционни каменни стени.

Агроекологичната инфраструктура е 
разположена в обработваемите 
площи на стопанството. Тя не 
трябва да е свързана с използване на 
продукти за растителна защита, 
нито на торове.“

к) площи с мискантус;
л) площи със Silphium perfoliatum;
м) земя, оставена под угар за 
медоносни растения (видове, богати 
на полен и нектар).

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=BG)

Изменение 416
Манюел Бомпар

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – точка 12е (нова)
Регламент (ЕС) № 1307/2013
Член 46 – параграф 3
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Текст в сила Изменение

(12е) в член 46 параграф 3 се заменя 
със следното:

3. С цел опростяване на 
администрирането и за да бъдат взети 
предвид особеностите на видовете 
екологично насочени площи, изброени 
в параграф 2, първа алинея, както и за да 
бъде улеснено измерването им, при 
изчисляване на общия брой хектари, 
обхванати от екологично насочена 
площ на дадено стопанство, държавите 
членки могат да използват 
коефициентите за преобразуване и/или 
тегловните коефициенти, посочени в 
приложение X. Ако дадена държава 
членка реши да приеме за екологично 
насочена площ площта по параграф 2, 
първа алинея, буква и) или всяка друга 
площ с тегловна стойност, по-малка 
от 1, използването на тегловните 
коефициенти, посочени в 
приложение X, е задължително.

„3. С цел опростяване на 
администрирането и за да бъдат взети 
предвид особеностите на видовете 
агроекологични инфраструктури, 
изброени в параграф 2, първа алинея, 
както и за да бъде улеснено измерването 
им, при изчисляване на общия брой 
хектари, обхванати от зоната на дадено 
стопанство, в която е разположена 
агроекологичната инфраструктура, 
държавите членки могат да използват 
коефициентите за преобразуване и/или 
тегловните коефициенти, посочени в 
приложение X.“

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=BG)

Изменение 417
Манюел Бомпар

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – точка 12ж (нова)
Регламент (ЕС) № 1307/2013
Член 46 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12ж) в член 46 параграф 4 се 
заличава.

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=BG)
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Изменение 418
Манюел Бомпар

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – точка 12з (нова)
Регламент (ЕС) № 1307/2013
Член 46 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12з) в член 46 параграф 5 се 
заличава.

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=BG)

Изменение 419
Манюел Бомпар

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – точка 12и (нова)
Регламент (ЕС) № 1307/2013
Член 46 – параграф 8

Текст в сила Изменение

(12и) в член 46 параграф 8 се заменя 
със следното:

8.  Държавите членки уведомяват 
Комисията относно решенията, 
посочени в параграф 2, до 1 август 2014 
г., и относно решенията, посочени в 
параграфи 3, 5, 6 или 7, до 1 август на 
годината, предхождаща тяхното 
прилагане.

„8. Държавите членки уведомяват 
Комисията относно решенията, 
посочени в параграф 2, до 1 октомври 
2020 г., и относно решенията, посочени 
в параграфи 3, 6 или 7, до 1 октомври 
на годината, предхождаща тяхното 
прилагане. “

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=BG)

Изменение 420
Манюел Бомпар

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – точка 12й (нова)
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Регламент (ЕС) № 1307/2013
Член 46 – параграф 9

Текст в сила Изменение

(12й) в член 46 параграф 9 се заменя 
със следното:

9.  На Комисията се предоставят 
правомощия да приема делегирани 
актове в съответствие с член 70:

„9. На Комисията се предоставят 
правомощия да приема делегирани 
актове в съответствие с член 70:

a) за установяване на допълнителни 
критерии за определяне на видовете 
площи, посочени в параграф 2 от 
настоящия член, като екологично 
насочена площ;

a) за установяване на правила за 
изпълнение, посочени в параграф 6, 
включително минималните 
изисквания за такова изпълнение;

б) за добавяне на други видове площи, 
различни от посочените в параграф 2, 
които могат да се вземат предвид, за 
целите на спазването на посочения в 
параграф 1 процент;

б) за установяване на рамка, въз 
основа на която държавите членки да 
определят на какви критерии трябва 
да отговарят стопанствата, за да се 
счита, че са в непосредствена близост 
за целите на параграф 6;

в) за адаптиране на приложение X с 
цел да се установят коефициентите 
за преобразуване и тегловните 
коефициенти, посочени в параграф 3, 
и да се вземат предвид критериите 
и/или видовете площи, които следва 
да се определят от Комисията 
съгласно букви а) и б) от настоящия 
параграф;

в) за установяване на методите за 
определяне на процента за общата 
площ земя, покрита с гори, и 
съотношението между горските и 
земеделските площи в параграф 7. “

г) за определяне на правила за 
изпълнение, посочени в параграфи 5 и 
6, включително минималните 
изисквания за такова изпълнение;
д) за установяване на рамка, въз 
основа на която държавите членки да 
определят на какви критерии трябва 
да отговарят стопанствата, за да се 
счита, че са в непосредствена близост 
за целите на параграф 6;
е) за установяване на методите за 
определяне на процента за общата 
площ земя, покрита с гори, и 
съотношението между горските и 
земеделските площи в параграф 7.

Or. fr
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(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=BG)

Изменение 421
Паоло Де Кастро, Дачиян Чолош

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – точка 12б (нова)
Регламент (ЕС) № 1307/2013
Член 47 – параграф 1

Текст в сила Изменение

(12б) в член 47 параграф 1 се заменя 
със следното:

1. Държавите членки използват 30% от 
годишния национален таван, посочен в 
приложение II, за финансиране на 
плащането по настоящата глава.

„1. Държавите членки използват 30% от 
годишния национален таван, посочен в 
приложение II, за финансиране на 
плащането за земеделски практики, 
които са благоприятни за климата и 
околната среда, и може да използват 
допълнително до 3% от този таван 
за финансиране на плащането за 
практики, целящи постигането на 
въглеродна неутралност, съгласно 
посоченото в член 43, параграф 4а.“

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=BG)

Обосновка

Борбата с изменението на климата изисква спешни мерки за постигане на 
ангажиментите на Съюза, поети в рамките на Зеления пакт, и за проправяне на пътя 
към по-нататъшно намаляване на емисиите на парникови газове с оглед постигане на 
въглеродна неутралност. Следователно изменението, с което настоящите 
разпоредби за екологизиране стават по-амбициозни и с което се подобрява начинът, 
по който земеделските стопани управляват и използват земите и природните ресурси 
на ЕС, имайки предвид, че селското и горското стопанство заедно обхващат над 80% 
от земята в ЕС, като те могат да играят ключова роля в този процес, тъй като това 
са единствените сектори, които са в състояние да абсорбират CO2 и да осигурят 
така необходимите въглеродни поглътители.

Изменение 422
Бронис Ропе
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от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – точка 13
Регламент (ЕС) № 1307/2013
Член 58 – параграф 3 – алинея 1 – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– България: 649,45 EUR – България: X* EUR

________________
* Сумата ще бъде добавена въз основа 
на договорената многогодишна 
финансова рамка за периода 2021—
2027 г. 

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=BG)

Изменение 423
Бронис Ропе
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – точка 13
Регламент (ЕС) № 1307/2013
Член 58 – параграф 3 – алинея 1 – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

– Гърция: 234,18 EUR – Гърция: X* EUR

________
* Сумата ще бъде добавена въз основа 
на договорената многогодишна 
финансова рамка за периода 2021—
2027 г.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=BG)

Изменение 424
Бронис Ропе
от името на групата Verts/ALE
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Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – точка 13
Регламент (ЕС) № 1307/2013
Член 58 – параграф 3 – алинея 1 – тире 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

– Испания: 362,15 EUR – Испания: X* EUR

______________
* Сумата ще бъде добавена въз основа 
на договорената многогодишна 
финансова рамка за периода 2021—
2027 г.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=BG)

Изменение 425
Бронис Ропе
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – точка 13
Регламент (ЕС) № 1307/2013
Член 58 – параграф 3 – алинея 1 – тире 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

– Португалия: 228,00 EUR. – Португалия: X* EUR.

___________
* Сумата ще бъде добавена въз основа 
на договорената многогодишна 
финансова рамка за периода 2021—
2027 г.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=BG)

Изменение 426
Бронис Ропе
от името на групата Verts/ALE
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Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – точка 13
Регламент (ЕС) № 1307/2013
Член 58 – параграф 3 – алинея 2 – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– България: 624,11 EUR – България: X* EUR

___________
* Сумата ще бъде добавена въз основа 
на договорената многогодишна 
финансова рамка за периода 2021—
2027 г.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=BG)

Изменение 427
Бронис Ропе
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – точка 13
Регламент (ЕС) № 1307/2013
Член 58 – параграф 3 – алинея 2 – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

– Гърция: 225,04 EUR – Гърция: X* EUR

____________
* Сумата ще бъде добавена въз основа 
на договорената многогодишна 
финансова рамка за периода 2021—
2027 г.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=BG)

Изменение 428
Бронис Ропе
от името на групата Verts/ALE
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Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – точка 13
Регламент (ЕС) № 1307/2013
Член 58 – параграф 3 – алинея 2 – тире 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

– Испания: 348,03 EUR – Испания: X* EUR

_______________
* Сумата ще бъде добавена въз основа 
на договорената многогодишна 
финансова рамка за периода 2021—
2027 г.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=BG)

Изменение 429
Бронис Ропе
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – точка 13
Регламент (ЕС) № 1307/2013
Член 58 – параграф 3 – алинея 2 – тире 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

– Португалия: 219,09 EUR. – Португалия: X* EUR.

_________
* Сумата ще бъде добавена въз основа 
на договорената многогодишна 
финансова рамка за периода 2021—
2027 г.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=BG)

Изменение 430
Манюел Бомпар

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – точка 13а (нова)
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Регламент (ЕС) № 1307/2013
Член 61 – параграф 1

Текст в сила Изменение

(13а) в член 61 параграф 1 се заменя 
със следното:

1. Държавите членки могат да 
установят схема за дребни земеделски 
стопани в съответствие с условията, 
определени в настоящия дял („схема за 
дребни земеделски стопани“). 
Земеделските стопани, които през 2015 
г. притежават или са взели под аренда 
права на плащане или, в държавите 
членки, които прилагат член 36, са 
подали заявление по схемата за единно 
плащане на площ и отговарят на 
минималните изисквания, предвидени в 
член 10, параграф 1, могат да изберат да 
участват в схемата за дребни земеделски 
стопани.

„1. Държавите членки трябва да 
установят схема за дребни земеделски 
стопани в съответствие с условията, 
определени в настоящия дял („схема за 
дребни земеделски стопани“). 
Земеделските стопани, които през 2015 
г. притежават или са взели под аренда 
права на плащане или, в държавите 
членки, които прилагат член 36, са 
подали заявление по схемата за единно 
плащане на площ и отговарят на 
минималните изисквания, предвидени в 
член 10, параграф 1, могат да изберат да 
участват в схемата за дребни земеделски 
стопани. “

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=BG)

Изменение 431
Манюел Бомпар

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – точка 13б (нова)
Регламент (ЕС) № 1307/2013
Член 63

Текст в сила Изменение

(13б) член 63 се заменя със следното 
:

Член 63 „Член 63

Размер на плащането Размер на плащането

1. Държавите членки определят размера 
на годишното плащане за всеки 
земеделски стопанин, участващ в 
схемата за дребни земеделски стопани, 
на едно от следните равнища:

Държавите членки определят размера на 
годишното плащане за всеки земеделски 
стопанин, участващ в схемата за дребни 
земеделски стопани, на равнище, което 
не е по-малко от 500 EUR, но не 
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надхвърля 5000 EUR. “
a) сума, която не надхвърля 25% от 
средното национално плащане на 
бенефициер, което се определя от 
държавата членка въз основа на 
националния таван, определен в 
приложение II за календарната 
2019 година, и броя на земеделските 
стопани, декларирали хектари, 
отговарящи на условията за 
подпомагане, съгласно член 33, 
параграф 1 или член 36, параграф 2, 
през 2015 г.;
б) сума, която съответства на 
средното национално плащане на 
хектар, умножена по число, което 
съответства на броя хектари, но не е 
по-голямо от пет, което се определя 
от държавите членки. Средното 
национално плащане на хектар се 
определя от държавите членки въз 
основа на националния таван, 
предвиден в приложение II за 
календарната 2019 година, и броя на 
хектарите, отговарящи на условията 
за подпомагане, декларирани в 
съответствие с член 33, параграф 1 
или член 36, параграф 2, през 2015 г.
Сумата, посочена в първа алинея, 
букви а) или б), не е по-малка от 
500 EUR и не надвишава 1250 EUR.
Когато прилагането на първа алинея, 
букви а) и б)води до сума, по-малка от 
500 EUR или надвишаваща 1250 EUR, 
сумата се закръгля съответно нагоре 
или надолу до тази минимална или 
максимална сума.
2. Чрез дерогация от параграф 1 
дадена държава членка може да реши 
да предостави на участващите 
земеделски стопани:
a) сума, равна на общата стойност на 
директните плащания, които трябва 
да се разпределят на земеделските 
стопани всяка година съгласно 
дялове III и IV, или
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б) сума, равна на общата стойност на 
директните плащания, които трябва 
да се разпределят на земеделските 
стопани през 2015 г. съгласно 
дялове III и IV, която държавата 
членка може да коригира през 
следващите години, за да отчетат 
пропорционално промените в 
националния таван, посочен в 
приложение II.
Сумата, посочена в първа алинея, 
букви а) или б),не надхвърля определен 
от държавата членка размер между 
500 EUR и 1250 EUR.
Когато прилагането на първа алинея, 
букви а) или б) води до сума, по-малка 
от 500 EUR, съответната държава 
членка може да реши да закръгли 
тази сума на 500 EUR.
3. Чрез дерогация от параграфи 1 и 2 в 
Кипър, Хърватия, Малта и Словения 
сумата, посочена в тези параграфи, 
може да бъде определена на 
стойност, по-ниска от 500 EUR, но не 
по-ниска от 200 EUR или, за Малта, 
не по-ниска от 50 EUR.

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=BG)

Изменение 432
Бронис Ропе
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – точка 1
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 29 – параграф 2 – алинея 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) 11 098 000 EUR за Гърция; a) X* EUR за Гърция;

______________
* Сумата ще бъде добавена въз основа 
на договорената многогодишна 
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финансова рамка за периода 2021—
2027 г.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20190101&from=BG)

Изменение 433
Бронис Ропе
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – точка 1
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 29 – параграф 2 – алинея 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) 576 000 EUR за Франция; б) X* EUR за Франция;

____________

* Сумата ще бъде добавена въз основа 
на договорената многогодишна 
финансова рамка за периода 2021—
2027 г.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20190101&from=BG)

Изменение 434
Бронис Ропе
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – точка 1
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 29 – параграф 2 – алинея 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) 35 991 000 EUR за Италия. в) X* EUR за Италия.

___________

* Сумата ще бъде добавена въз основа 
на договорената многогодишна 
финансова рамка за периода 2021—
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2027 г.
Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20190101&from=BG)

Изменение 435
Бронис Ропе
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – точка 1
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 29 – параграф 2 – алинея 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) 10 666 000 EUR за Гърция; a) X* EUR за Гърция;

____________

* Сумата ще бъде добавена въз основа 
на договорената многогодишна 
финансова рамка за периода 2021—
2027 г.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20190101&from=BG)

Изменение 436
Бронис Ропе
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – точка 1
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 29 – параграф 2 – алинея 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) 554 000 EUR за Франция; б) X* EUR за Франция;

________
* Сумата ще бъде добавена въз основа 
на договорената многогодишна 
финансова рамка за периода 2021—
2027 г.
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Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20190101&from=BG)

Изменение 437
Бронис Ропе
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – точка 1
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 29 – параграф 2 – алинея 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) 34 590 000 EUR за Италия. в) X* EUR за Италия.

____________
* Сумата ще бъде добавена въз основа 
на договорената многогодишна 
финансова рамка за периода 2021—
2027 г.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20190101&from=BG)

Изменение 438
Бронис Ропе
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – точка 2
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 58 – параграф 2– алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

За 2020 г. финансирането от Съюза за 
помощта за организациите на 
производители, предвидено в параграф 
1, е в размер на 2 277 000 EUR за 
Германия.

За 2020 г. финансирането от Съюза за 
помощта за организациите на 
производители, предвидено в параграф 
1, е в размер на X* EUR за Германия.

__________

* Сумата ще бъде добавена въз основа 
на договорената многогодишна 
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финансова рамка за периода 2021—
2027 г.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20190101&from=BG)

Изменение 439
Бронис Ропе
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – точка 2
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 58 – параграф 2– алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

За 2021 г. финансирането от Съюза за 
помощта за организациите на 
производители, предвидено в параграф 
1, е в размер на 2 188 000 EUR за 
Германия.

За 2021 г. финансирането от Съюза за 
помощта за организациите на 
производители, предвидено в параграф 
1, е в размер на X* EUR за Германия.

_________________

* Сумата ще бъде добавена въз основа 
на договорената многогодишна 
финансова рамка за периода 2021—
2027 г.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20190101&from=BG)

Изменение 440
Мара Бицото, Анджело Чока, Масимо Казанова, Жил Льобретон

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – точка 2а (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 68 – параграф 1

Текст в сила Изменение

(2а) в член 68 параграф 1 се заменя 
със следното:

1. Правата на засаждане, предоставени „1. Правата на засаждане, предоставени 
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на производителите в съответствие с 
член 85з, член 85и или член 85к от 
Регламент (ЕО) № 1234/2007 преди 31 
декември 2015 г., които не са 
използвани от тези производители и все 
още са валидни към тази дата, могат да 
бъдат превърнати в разрешения по 
настоящата глава, считано от 1 януари 
2016 г. Това превръщане се извършва, 
когато производителите представят 
искане преди 31 декември 2015 г. 
Държавите членки могат да решат да 
разрешат на производителите да 
представят такива искания за 
превръщане на правата в разрешения до 
31 декември 2020 г.

на производителите в съответствие с 
член 85з, член 85и или член 85к от 
Регламент (ЕО) № 1234/2007 преди 31 
декември 2015 г., които не са 
използвани от тези производители и все 
още са валидни към тази дата, могат да 
бъдат превърнати в разрешения по 
настоящата глава, считано от 1 януари 
2016 г. Това превръщане се извършва, 
когато производителите представят 
искане преди 31 декември 2015 г. 
Държавите членки могат да решат да 
разрешат на производителите да 
представят такива искания за 
превръщане на правата в разрешения до 
31 декември 2024 г.“

Or. it

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20190101&from=BG)

Обосновка

Тази възможност е важна мярка, която гарантира повече време за ползването на 
права на засаждане, притежавани от лозаро-винарските предприятия, които 
възнамеряват да засилят и рационализират лозаро-винарския си потенциал.

Изменение 441
Никола Прокачини

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – точка 2a (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 68 – параграф 1

Текст в сила Изменение

(2a) в член 68 параграф 1 се заменя 
със следното:

1.  Правата на засаждане, предоставени 
на производителите в съответствие с 
член 85з, член 85и или член 85к от 
Регламент (ЕО) № 1234/2007 преди 31 
декември 2015 г., които не са 
използвани от тези производители и все 
още са валидни към тази дата, могат да 
бъдат превърнати в разрешения по 

„1. Правата на засаждане, предоставени 
на производителите в съответствие с 
член 85з, член 85и или член 85к от 
Регламент (ЕО) № 1234/2007 преди 31 
декември 2015 г., които не са 
използвани от тези производители и все 
още са валидни към тази дата, могат да 
бъдат превърнати в разрешения по 
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настоящата глава, считано от 1 януари 
2016 г. Това превръщане се извършва, 
когато производителите представят 
искане преди 31 декември 2015 г. 
Държавите членки могат да решат да 
разрешат на производителите да 
представят такива искания за 
превръщане на правата в разрешения до 
31 декември 2020 г.

настоящата глава, считано от 1 януари 
2016 г. Това превръщане се извършва, 
когато производителите представят 
искане преди 31 декември 2015 г. 
Държавите членки могат да решат да 
разрешат на производителите да 
представят такива искания за 
превръщане на правата в разрешения до 
31 декември 2027 г. “

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20190101&from=BG)

Обосновка

Възможността правата на засаждане да бъдат превръщани в разрешения следва да 
бъде удължена с цел запазване и гарантиране на оптималното използване на 
настоящия потенциал в лозарството.

Изменение 442
Даниела Рондинели, Дино Джарусо

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – точка 2а (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 68 – параграф 1

Текст в сила Изменение

(2а) в член 68 параграф 1 се заменя 
със следното:

1. Правата на засаждане, предоставени 
на производителите в съответствие с 
член 85з, член 85и или член 85к от 
Регламент (ЕО) № 1234/2007 преди 31 
декември 2015 г., които не са 
използвани от тези производители и все 
още са валидни към тази дата, могат да 
бъдат превърнати в разрешения по 
настоящата глава, считано от 1 януари 
2016 г. Това превръщане се извършва, 
когато производителите представят 
искане преди 31 декември 2015 г. 
Държавите членки могат да решат да 
разрешат на производителите да 
представят такива искания за 

„1. Правата на засаждане, предоставени 
на производителите в съответствие с 
член 85з, член 85и или член 85к от 
Регламент (ЕО) № 1234/2007 преди 31 
декември 2015 г., които не са 
използвани от тези производители и все 
още са валидни към тази дата, могат да 
бъдат превърнати в разрешения по 
настоящата глава, считано от 1 януари 
2016 г. Това превръщане се извършва, 
когато производителите представят 
искане преди 31 декември 2015 г. 
Държавите членки могат да решат да 
разрешат на производителите да 
представят такива искания за 
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превръщане на правата в разрешения до 
31 декември 2020 г.

превръщане на правата в разрешения до 
31 декември 2027 г. “

Or. it

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20190101&from=BG)

Обосновка

Предлага се да се удължи възможността за превръщане на правата на засаждане в 
разрешения, за да се запази настоящият лозаро-винарски потенциал и да се гарантира 
пълноценното му използване.

Изменение 443
Паоло Де Кастро, Херберт Дорфман, Пина Пичерно

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – точка 2а (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 68 – параграф 1

Текст в сила Изменение

(2б) в член 68 параграф 1 се заменя 
със следното:

1. Правата на засаждане, предоставени 
на производителите в съответствие с 
член 85з, член 85и или член 85к от 
Регламент (ЕО) № 1234/2007 преди 31 
декември 2015 г., които не са 
използвани от тези производители и все 
още са валидни към тази дата, могат да 
бъдат превърнати в разрешения по 
настоящата глава, считано от 1 януари 
2016 г. Това превръщане се извършва, 
когато производителите представят 
искане преди 31 декември 2015 г. 
Държавите членки могат да решат да 
разрешат на производителите да 
представят такива искания за 
превръщане на правата в разрешения до 
31 декември 2020 г.

„1. Правата на засаждане, предоставени 
на производителите в съответствие с 
член 85з, член 85и или член 85к от 
Регламент (ЕО) № 1234/2007 преди 31 
декември 2015 г., които не са 
използвани от тези производители и все 
още са валидни към тази дата, могат да 
бъдат превърнати в разрешения по 
настоящата глава, считано от 1 януари 
2016 г. Това превръщане се извършва, 
когато производителите представят 
искане преди 31 декември 2015 г. 
Държавите членки могат да решат да 
разрешат на производителите да 
представят такива искания за 
превръщане на правата в разрешения до 
31 декември 2027 г. “

Or. it

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20190101&from=BG)
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Обосновка

С настоящото изменение се предлага да се даде възможност на държавите членки за 
по-голяма гъвкавост по отношение на управлението на правата на засаждане на лозя, 
които са предоставени преди 31 декември 2015 г. и все още са валидни. Тази 
възможност е важна преходна мярка, която гарантира повече време за ползването на 
права на засаждане, притежавани от лозаро-винарските предприятия, които 
възнамеряват да засилят и рационализират лозаро-винарския си потенциал.

Изменение 444
Мара Бицото, Анджело Чока, Масимо Казанова, Жил Льобретон

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – точка 2б (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 68 – параграф 2

Текст в сила Изменение

(2а) в член 68 параграф 2 се заменя 
със следното:

2. Разрешенията, издадени съгласно 
параграф 1, имат същия срок на 
валидност като правата на засаждане, 
посочени в параграф 1. Ако не бъдат 
използвани, срокът на валидност на тези 
разрешения изтича най-късно на 31 
декември 2018 г., или най-късно на 31 
декември 2023 г., когато държавите 
членки са взели решението, посочено в 
параграф 1, втора алинея.

„2. Разрешенията, издадени съгласно 
параграф 1, имат същия срок на 
валидност като правата на засаждане, 
посочени в параграф 1. Ако не бъдат 
използвани, срокът на валидност на тези 
разрешения изтича най-късно на 31 
декември 2018 г., или най-късно на 31 
декември 2027 г., когато държавите 
членки са взели решението, посочено в 
параграф 1, втора алинея.“

Or. it

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20190101&from=BG)

Обосновка

Тази възможност е важна мярка, която гарантира повече време за ползването на 
права на засаждане, притежавани от лозаро-винарските предприятия, които 
възнамеряват да засилят и рационализират лозаро-винарския си потенциал.

Изменение 445
Даниела Рондинели, Дино Джарусо
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Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – точка 2б (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 68 – параграф 2

Текст в сила Изменение

(2б) в член 68 параграф 2 се заменя 
със следното:

2. Разрешенията, издадени съгласно 
параграф 1, имат същия срок на 
валидност като правата на засаждане, 
посочени в параграф 1. Ако не бъдат 
използвани, срокът на валидност на тези 
разрешения изтича най-късно на 31 
декември 2018 г., или най-късно на 31 
декември 2023 г., когато държавите 
членки са взели решението, посочено в 
параграф 1, втора алинея.

„2. Разрешенията, издадени съгласно 
параграф 1, имат същия срок на 
валидност като правата на засаждане, 
посочени в параграф 1. Ако не бъдат 
използвани, срокът на валидност на тези 
разрешения изтича най-късно на 31 
декември 2018 г., или най-късно на 31 
декември 2030 г., когато държавите 
членки са взели решението, посочено в 
параграф 1, втора алинея.“

Or. it

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20190101&from=BG)

Обосновка

Предлага се да се удължи възможността за превръщане на правата на засаждане в 
разрешения, за да се запази настоящият лозаро-винарски потенциал и да се гарантира 
пълноценното му използване.

Изменение 446
Никола Прокачини

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – точка 2б (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 68 – параграф 2

Текст в сила Изменение

(2б) в член 68 параграф 2 се заменя 
със следното:

2.  Разрешенията, издадени съгласно 
параграф 1, имат същия срок на 
валидност като правата на засаждане, 
посочени в параграф 1. Ако не бъдат 

„2. Разрешенията, издадени съгласно 
параграф 1, имат същия срок на 
валидност като правата на засаждане, 
посочени в параграф 1. Ако не бъдат 
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използвани, срокът на валидност на тези 
разрешения изтича най-късно на 31 
декември 2018 г., или най-късно на 31 
декември 2023 г., когато държавите 
членки са взели решението, посочено в 
параграф 1, втора алинея.

използвани, срокът на валидност на тези 
разрешения изтича най-късно на 31 
декември 2018 г., или най-късно на 31 
декември 2030 г., когато държавите 
членки са взели решението, посочено в 
параграф 1, втора алинея. “

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20190101&from=BG)

Обосновка

Възможността правата на засаждане да бъдат превръщани в разрешения следва да 
бъде удължена с цел запазване и гарантиране на оптималното използване на 
настоящия потенциал в лозарството.

Изменение 447
Паоло Де Кастро, Херберт Дорфман, Пина Пичерно

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – точка 2б (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 68 – параграф 2

Текст в сила Изменение

(2б) в член 68 параграф 2 се заменя 
със следното:

2. Разрешенията, издадени съгласно 
параграф 1, имат същия срок на 
валидност като правата на засаждане, 
посочени в параграф 1. Ако не бъдат 
използвани, срокът на валидност на тези 
разрешения изтича най-късно на 31 
декември 2018 г., или най-късно на 31 
декември 2023 г., когато държавите 
членки са взели решението, посочено в 
параграф 1, втора алинея.

„2. Разрешенията, издадени съгласно 
параграф 1, имат същия срок на 
валидност като правата на засаждане, 
посочени в параграф 1. Ако не бъдат 
използвани, срокът на валидност на тези 
разрешения изтича най-късно на 31 
декември 2018 г., или най-късно на 31 
декември 2030 г., когато държавите 
членки са взели решението, посочено в 
параграф 1, втора алинея. “

Or. it

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20190101&from=BG)

Обосновка

С настоящото изменение се предлага да се даде възможност на държавите членки за 
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по-голяма гъвкавост по отношение на управлението на правата на засаждане на лозя, 
които са предоставени преди 31 декември 2015 г. и все още са валидни. Тази 
възможност е важна преходна мярка, която гарантира повече време за ползването на 
права на засаждане, притежавани от лозаро-винарските предприятия, които 
възнамеряват да засилят и рационализират лозаро-винарския си потенциал.

Изменение 448
Паоло Де Кастро, Пина Пичерно

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – точка 2в (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 154 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2в) в член 154 се вмъква следният 
параграф:
„2a. Държавите членки може да 
признаят за организация на 
производителите група 
производители съгласно посоченото в 
член 3 и член 45 от Регламент (ЕС) № 
1151/2012. В тези случаи 
„икономическа област“ е 
географската област, указана в 
продуктовата спецификация.“

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20190101&from=BG)

Обосновка

С това изменение се цели изрично да се даде на групите производители на продукти с 
географско означение възможността да бъдат признати от държавите членки като 
организации на производителите в случаите, когато отговарят на всички условия, 
посочени в член 152 от Регламент № 1038/2013.

Изменение 449
Клара Еухения Агилера Гарсия, Паоло Де Кастро, Изабел Карваляйш, Пина 
Пичерно, Иво Христов, Роберт Хайшел

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – точка 2г (нова)



PE648.384v01-00 96/133 AM\1199800BG.docx

BG

Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 167а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2г) в дял II, глава III, раздел 4 се 
добавя следният член:
„Член 167a
Правила за предлагане на пазара с цел 
подобряване и стабилизиране на 
работата на общия пазар в сектора 
на зехтина
1. За да се подобри и стабилизира 
функционирането на общия пазар в 
сектора на зехтина, държавите 
членки производители могат да 
установяват пазарни правила за 
регулиране на доставките. Тези 
правила трябва да са съразмерни на 
преследваната цел и не трябва:
a) да са свързани с каквато и да било 
операция след първото предлагане на 
пазара на съответния продукт;
б) да позволяват фиксиране на 
цените, включително когато цените 
са установени като насока или 
препоръка;
в) да водят до липса на значително 
количество от реколтата, което 
иначе би било налично.
2. Правилата, посочени в параграф 1, 
се довеждат до знанието на 
операторите, като се публикуват без 
съкращения в официално издание на 
съответната държава членка.
3. Държавите членки уведомяват 
Комисията за всяко решение, взето по 
силата на настоящия член.“

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20190101&from=BG)
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Обосновка

Предлага се включването на нов член, за да може да се прилага в сектора на зехтина 
механизъм, подобен на този, включен в член 167 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 за 
сектора на виното, който би позволил да се отговори на специфичните нужди на 
сектора чрез подобряване на капацитета за саморегулиране.

Изменение 450
Жереми Десерл, Ирен Толре

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – точка 2a (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 211 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2a) в член 211 се добавя следният 
параграф:
„2a. Чрез дерогация от параграф 1 и 
за да се ограничат последиците от 
колебанията в доходите, като 
насърчават земеделските стопани да 
спестяват през успешните години, за 
да могат да се справят през 
неуспешните, членове 107, 108 и 109 
от ДФЕС не се прилагат по 
отношение на националните 
финансови мерки, при които 
държавите членки решат да се 
отклонят от общите данъчни 
правила, като се позволи подоходната 
данъчна основа, прилагана за 
земеделски стопани, да бъде 
изчислена на базата на многогодишен 
период, включително като се отсрочи 
част от данъчната основа или се 
разреши изключването на сумите, 
внесени в специално създадена 
земеделска спестовна сметка. “

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20190101&from=BG)
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Обосновка

За да помогнат на земеделските стопани да се справят с колебанията в доходите, 
държавите членки може да адаптират своите национални финансови мерки така, че 
да позволят многогодишен период като база за изчисление или временно изключване на 
сумите, внесени в специално създадена спестовна сметка. Тези мерки следва да са 
освободени от правилата за държавната помощ.

Изменение 451
Херберт Дорфман, Паоло Де Кастро

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – точка 3а (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Приложение VIII – част I – раздел Г – параграф 7а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3а) в част I, раздел Г от 
приложение VIII се добавя следният 
параграф:
„Чрез дерогация от параграфи 1 и 3, в 
ограничени и надлежно обосновани 
случаи и при наличие на едни и същи 
производствени и екологични 
характеристики държавите членки 
могат да разрешат посочените в 
раздели Б и В операции да бъдат 
извършвани в лозарска зона, гранична 
на тази, в която е добито 
използваното прясно грозде.“

Or. it

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20190101&from=BG)

Изменение 452
Херберт Дорфман, Паоло Де Кастро

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – точка 3б (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Приложение VIII – част I – раздел Г – параграф 7б (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(3б) в част I, раздел Г от 
приложение VIII се добавя следният 
параграф:
„В съответните лозарски територии 
в граничния район на две лозарски 
зони и при наличие на едни и същи 
производствени и екологични 
характеристики държавите членки, 
чрез дерогация от точки 1 и 3, могат 
да разрешат посочените в раздели Б и 
В операции да бъдат извършвани в 
лозарска зона, гранична на тази, в 
която е добито използваното прясно 
грозде.“

Or. it

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20190101&from=BG)

Изменение 453
Жереми Десерл, Ирен Толре

Предложение за регламент
Член 12 – параграф -1 (нов)
Регламент (ЕС) № 228/2013
Член 22a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(-1) вмъква се следният член:
„Член 22a — Междубраншови 
споразумения
1. Чрез дерогация от членове 164 и 165 
от Регламент (ЕС) № 1308/2013, в 
случаите, когато призната съгласно 
член 157 от Регламент (ЕС) 
№ 1308/2013 междубраншова 
организация, действаща в определен 
най-отдалечен регион, се счита за 
представителна по отношение на 
производството, търговията или 
преработката на даден продукт или 
продукти, съответната държава 
членка може, по искане на тази 
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организация, да направи някои от 
споразуменията, решенията или 
съгласуваните практики, договорени в 
рамките на същата организация, 
задължителни за една година и с 
възможност за подновяване за 
другите оператори, които действат в 
съответния най-отдалечен регион, 
независимо дали са физически лица 
или групи, които не членуват в 
организацията.
2. Когато обхватът на правилата на 
призната междубраншова 
организация се разширява съгласно 
параграф 1 и дейностите, за които се 
отнасят споменатите правила, са от 
общ икономически интерес на 
икономическите оператори, чиито 
дейности са свързани със 
съответните продукти, които са 
предназначени единствено за местния 
пазар на същия този най-отдалечен 
регион, държавата членка може, след 
консултация със съответните 
заинтересовани лица, да вземе 
решение, че отделните икономически 
оператори или групите, които не 
членуват в организацията, но 
участват на въпросния пазар, трябва 
да плащат на организацията пълния 
размер или част от финансовите 
вноски, плащани от членовете ѝ, 
доколкото тези вноски са 
предназначени за покриване на 
разходи, извършени пряко в резултат 
от упражняването на въпросните 
дейности.
3. Държавата членка информира 
Комисията за всяко споразумение, 
чийто обхват е разширен съгласно 
настоящия член.“

Or. fr

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

Целта е разширяването на междубраншовите правила да се приспособи спрямо 
положението на секторите в най-отдалечените региони, чиито пазари са особено 
силно изложени на колебанията на цените и на внос, който може да наруши 
местното производство. Междубраншовите организации създават споразумения за 
събиране или разпространение на данни, а събраните съгласно тези споразумения 
вноски трябва да могат да бъдат предоставяни от държавата членка за всички 
селскостопански продукти, пуснати на местния пазар, независимо от техния 
произход.

Изменение 454
Алвару Амару
от името на групата PPE

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1
Регламент (ЕС) № 228/2013
Член 30 – параграф 2 – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– за отвъдморските департаменти 
на Франция: 267 580 000 EUR,

– за отвъдморските департаменти 
на Франция: 278 410 000 EUR,

Or. pt

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

Изменение 455
Клара Еухения Агилера Гарсия, Паоло Де Кастро, Пина Пичерно, Иво Христов, 
Марк Тарабела, Хуан Фернандо Лопес Агилар, Габриел Мато

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1
Регламент (ЕС) № 228/2013
Член 30 – параграф 2 – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– за отвъдморските департаменти 
на Франция: 267 580 000 EUR,

– за отвъдморските департаменти 
на Франция: 278 410 000 EUR,

Or. en

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

С това изменение се запазват предвидените в този регламент финансови разпоредби.

Изменение 456
Ерик Андрийо

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1
Регламент (ЕС) № 228/2013
Член 30 – параграф 2 – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– за отвъдморските департаменти 
на Франция: 267 580 000 EUR,

– за отвъдморските департаменти 
на Франция: 278 410 000 EUR,

Or. fr

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

Обосновка

С това изменение се предлага да се запази настоящото равнище на подпомагане. 
Следва да се припомни, че при предходния мандат на Парламента комисията по 
земеделие гласува това запазване. Освен това членът на комисията г-н Хоган беше дал 
обещание за същото запазване.

Изменение 457
Изабел Карваляйш

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1
Регламент (ЕС) № 228/2013
Член 30 – параграф 2 – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– за отвъдморските департаменти 
на Франция: 267 580 000 EUR,

– за отвъдморските департаменти 
на Франция: 278 410 000 EUR,

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=BG)
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Програма POSEI е от ключово значение за справяне с конкретните 
предизвикателства, свързани със специфичното географско местоположение на най-
отдалечените региони, съгласно определението в член 349 от ДФЕС. Разпределените 
финансови средства следва да бъдат запазени най-малкото на равнищата, които в 
момента са предвидени в Регламент (ЕС) № 228/2013. С това изменение се запазват 
настоящите финансови разпоредби.

Изменение 458
Ан Сандер

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1
Регламент (ЕС) № 228/2013
Член 30 – параграф 2 – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– за отвъдморските департаменти 
на Франция: 267 580 000 EUR,

– за отвъдморските департаменти 
на Франция: 278 410 000 EUR,

Or. fr

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

Обосновка

С това изменение се цели да се възстановят сумите, предназначени за френските 
отвъдморски департаменти в рамките на схемата POSEI, в съответствие с 
резолюцията на Европейския парламент от 14 ноември 2018 г. относно 
многогодишната финансова рамка за периода 2021 – 2027 г. – позиция на Парламента 
с оглед на постигането на споразумение, както и да се възобновят ангажиментите, 
поети от председателя на Комисията Жан-Клод Юнкер в Кайен на 27 октомври 
2017 г.

Изменение 459
Бронис Ропе
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1
Регламент (ЕС) № 228/2013
Член 30 – параграф 2 – тире 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

– за отвъдморските департаменти 
на Франция: 267 580 000 EUR,

– за отвъдморските департаменти 
на Франция: X* EUR,

________

* Сумата ще бъде добавена въз основа 
на договорената многогодишна 
финансова рамка за периода 2021—
2027 г.

Or. en

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

Изменение 460
Клара Еухения Агилера Гарсия, Паоло Де Кастро, Пина Пичерно, Марк Тарабела, 
Иво Христов, Хуан Фернандо Лопес Агилар, Габриел Мато

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1
Регламент (ЕС) № 228/2013
Член 30 – параграф 2 – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

– за Азорските острови и Мадейра: 
102 080 000 EUR,

– за Азорските острови и Мадейра: 
106 210 000 EUR,

Or. en

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

Обосновка

С това изменение се запазват предвидените в този регламент финансови разпоредби.

Изменение 461
Алвару Амару

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1
Регламент (ЕС) № 228/2013
Член 30 – параграф 2 – тире 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

– за Азорските острови и Мадейра: 
102 080 000 EUR,

– за Азорските острови и Мадейра: 
106 210 000 EUR,

Or. pt

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

Изменение 462
Изабел Карваляйш

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1
Регламент (ЕС) № 228/2013
Член 30 – параграф 2 – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

– за Азорските острови и Мадейра: 
102 080 000 EUR,

– за Азорските острови и Мадейра: 
106 210 000 EUR,

Or. en

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

Обосновка

Програма POSEI е от ключово значение за справяне с конкретните 
предизвикателства, свързани със специфичното географско местоположение на най-
отдалечените региони, съгласно определението в член 349 от ДФЕС. Разпределените 
финансови средства следва да бъдат запазени най-малкото на равнищата, които в 
момента са предвидени в Регламент (ЕС) № 228/2013. С това изменение се запазват 
настоящите финансови разпоредби.

Изменение 463
Ерик Андрийо

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1
Регламент (ЕС) № 228/2013
Член 30 – параграф 2 – тире 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

– за Азорските острови и Мадейра: 
102 080 000 EUR,

– за Азорските острови и Мадейра: 
106 210 000 EUR,

Or. fr

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

Обосновка

С това изменение се предлага да се запази настоящото равнище на подпомагане. 
Следва да се припомни, че при предходния мандат на Парламента комисията по 
земеделие гласува това запазване. Освен това членът на комисията г-н Хоган беше дал 
обещание за същото запазване.

Изменение 464
Ан Сандер

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1
Регламент (ЕС) № 228/2013
Член 30 – параграф 2 – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

– за Азорските острови и Мадейра: 
102 080 000 EUR,

– за Азорските острови и Мадейра: 
106 210 000 EUR,

Or. fr

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

Обосновка

С това изменение се цели да се възстановят сумите, предназначени за Азорските 
острови и Мадейра в рамките на схемата POSEI, в съответствие с резолюцията на 
Европейския парламент от 14 ноември 2018 г. относно многогодишната финансова 
рамка за периода 2021 – 2027 г. – позиция на Парламента с оглед на постигането на 
споразумение, както и да се възобновят ангажиментите, поети от председателя на 
Комисията Жан-Клод Юнкер в Кайен на 27 октомври 2017 г.

Изменение 465
Бронис Ропе
от името на групата Verts/ALE
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Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1
Регламент (ЕС) № 228/2013
Член 30 – параграф 2 – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

– за Азорските острови и Мадейра: 
102 080 000 EUR,

– за Азорските острови и Мадейра: 
X* EUR,

___________

* Сумата ще бъде добавена въз основа 
на договорената многогодишна 
финансова рамка за периода 2021—
2027 г.

Or. en

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

Изменение 466
Ерик Андрийо

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1
Регламент (ЕС) № 228/2013
Член 30 – параграф 2 – тире 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

– за Канарските острови: 257 970 
000 EUR.

– за Канарските острови: 268 420 
000 EUR.

Or. fr

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

Обосновка

С това изменение се предлага да се запази настоящото равнище на подпомагане. 
Следва да се припомни, че при предходния мандат на Парламента комисията по 
земеделие гласува това запазване. Освен това членът на комисията г-н Хоган беше дал 
обещание за същото запазване.
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Изменение 467
Алвару Амару

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1
Регламент (ЕС) № 228/2013
Член 30 – параграф 2 – тире 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

– за Канарските острови: 257 970 
000 EUR,

– за Канарските острови: 268 420 
000 EUR,

Or. pt

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

Изменение 468
Изабел Карваляйш

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1
Регламент (ЕС) № 228/2013
Член 30 – параграф 2 – тире 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

– за Канарските острови: 257 970 
000 EUR,

– за Канарските острови: 268 420 
000 EUR.

Or. en

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

Обосновка

Програма POSEI е от ключово значение за справяне с конкретните 
предизвикателства, свързани със специфичното географско местоположение на най-
отдалечените региони, съгласно определението в член 349 от ДФЕС. Разпределените 
финансови средства следва да бъдат запазени най-малкото на равнищата, които в 
момента са предвидени в Регламент (ЕС) № 228/2013. С това изменение се запазват 
настоящите финансови разпоредби.

Изменение 469
Клара Еухения Агилера Гарсия, Паоло Де Кастро, Пина Пичерно, Марк Тарабела, 
Иво Христов, Хуан Фернандо Лопес Агилар, Габриел Мато
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Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1
Регламент (ЕС) № 228/2013
Член 30 – параграф 2 – тире 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

– за Канарските острови: 257 970 
000 EUR.

– за Канарските острови: 268 420 
000 EUR.

Or. en

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

Обосновка

С това изменение се запазват предвидените в този регламент финансови разпоредби.

Изменение 470
Ан Сандер

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1
Регламент (ЕС) № 228/2013
Член 30 – параграф 2 – тире 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

– за Канарските острови: 257 970 
000 EUR.

– за Канарските острови: 268 420 
000 EUR.

Or. fr

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

Обосновка

С това изменение се цели да се възстановят сумите, предназначени за Канарските 
острови в рамките на схемата POSEI, в съответствие с резолюцията на Европейския 
парламент от 14 ноември 2018 г. относно многогодишната финансова рамка за 
периода 2021 – 2027 г. – позиция на Парламента с оглед на постигането на 
споразумение, както и да се възобновят ангажиментите, поети от председателя на 
Комисията Жан-Клод Юнкер в Кайен на 27 октомври 2017 г.
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Изменение 471
Бронис Ропе
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1
Регламент (ЕС) № 228/2013
Член 30 – параграф 2 – тире 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

– за Канарските острови: 257 970 
000 EUR,

– за Канарските острови: X* EUR,

__________

* Сумата ще бъде добавена въз основа 
на договорената многогодишна 
финансова рамка за периода 2021—
2027 г.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Изменение 472
Изабел Карваляйш

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1
Регламент (ЕС) № 228/2013
Член 30 – параграф 3 – алинея 1 – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– за отвъдморските департаменти 
на Франция: 25 900 000 EUR,

– за отвъдморските департаменти 
на Франция: 35 000 000 EUR,

Or. en

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

Обосновка

С изменението се повишава настоящият финансов таван за специфичния режим на 
снабдяване на най-отдалечените френски региони. Тази промяна няма отражение 
върху общия бюджета на програмата.
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Изменение 473
Ан Сандер

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1
Регламент (ЕС) № 228/2013
Член 30 – параграф 3 – алинея 1 – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– за отвъдморските департаменти 
на Франция: 25 900 000 EUR,

– за отвъдморските департаменти 
на Франция: 35 000 000 EUR,

Or. fr

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

Обосновка

С това изменение се цели да се възстановят сумите в рамките на схемата POSEI в 
съответствие с резолюцията на Европейския парламент от 14 ноември 2018 г. 
относно многогодишната финансова рамка за периода 2021-2027 г., както и да се 
възобновят ангажиментите, поети от председателя на Комисията Жан-Клод Юнкер 
в Кайен на 27 октомври 2017 г. Освен това се предлага увеличаване на тавана само за 
френските отвъдморски департаменти за специфичния режим на снабдяване. Това 
увеличение има за цел да отговори на предвижданията за нарастване на нуждите във 
фуражната верига и не води до увеличаване на общия бюджет на схемата POSEI.

Изменение 474
Ерик Андрийо

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1
Регламент (ЕС) № 228/2013
Член 30 – параграф 3 – алинея 1 – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– за отвъдморските департаменти 
на Франция: 25 900 000 EUR,

– за отвъдморските департаменти 
на Франция: 35 000 000 EUR,

Or. fr

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

С това изменение се предлага увеличаване на тавана на сумите, които могат да се 
използват в специфичния режим на снабдяване, за да се отговори на предвижданията 
за ръст в местното животновъдство, но без това да води до увеличаване на общия 
бюджет на схемата POSEI, нито до отнемане на финансиране от най-отдалечените 
региони на Испания и Португалия. През последните години се наблюдава увеличение на 
производството в животновъдния отрасъл във френските отвъдморски 
департаменти, което налага също така да се внасят малко повече фуражи поради 
ръста в животновъдството. Таванът на специфичния режим на снабдяване се 
увеличава, за да се намали разходът за внос на тези фуражи.

Изменение 475
Алвару Амару

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1
Регламент (ЕС) № 228/2013
Член 30 – параграф 3 – алинея 1 – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– за отвъдморските департаменти 
на Франция: 25 900 000 EUR,

– за отвъдморските департаменти 
на Франция: 26 900 000 EUR,

Or. pt

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

Изменение 476
Клара Еухения Агилера Гарсия, Паоло Де Кастро, Пина Пичерно, Марк Тарабела, 
Иво Христов, Хуан Фернандо Лопес Агилар, Габриел Мато

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1
Регламент (ЕС) № 228/2013
Член 30 – параграф 3 – алинея 1 – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– за отвъдморските департаменти 
на Франция: 25 900 000 EUR,

– за отвъдморските департаменти 
на Франция: 35 000 000 EUR,

Or. en

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

С изменението се повишава таванът за специфичния режим на снабдяване на 
френските отвъдморски департаменти, като това не води до увеличаване на общия 
бюджет на POSEI.

Изменение 477
Бронис Ропе
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1
Регламент (ЕС) № 228/2013
Член 30 – параграф 3 – алинея 1 – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– за отвъдморските департаменти 
на Франция: 25 900 000 EUR,

– за отвъдморските департаменти 
на Франция: X* EUR,

____________

* Сумата ще бъде добавена въз основа 
на договорената многогодишна 
финансова рамка за периода 2021—
2027 г.

Or. en

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

Изменение 478
Клара Еухения Агилера Гарсия, Паоло Де Кастро, Пина Пичерно, Марк Тарабела, 
Иво Христов, Хуан Фернандо Лопес Агилар, Габриел Мато

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1
Регламент (ЕС) № 228/2013
Член 30 – параграф 3 – алинея 1 – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

– за Азорските острови и Мадейра: 
20 400 000 EUR,

– за Азорските острови и Мадейра: 
21 200 000 EUR,

Or. en

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

Обосновка

С това изменение таванът за мерките, свързани със специфичния режим на 
снабдяване, остава съгласно предвиденото в този регламент.

Изменение 479
Ерик Андрийо

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1
Регламент (ЕС) № 228/2013
Член 30 – параграф 3 – алинея 1 – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

– за Азорските острови и Мадейра: 
20 400 000 EUR,

– за Азорските острови и Мадейра: 
21 200 000 EUR,

Or. fr

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

Обосновка

С това изменение се предлага да се запази настоящото равнище на подпомагане. 
Следва да се припомни, че при предходния мандат на Парламента комисията по 
земеделие гласува това запазване. Освен това членът на комисията г-н Хоган беше дал 
обещание за същото запазване.

Изменение 480
Ан Сандер

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1
Регламент (ЕС) № 228/2013
Член 30 – параграф 3 – алинея 1 – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

– за Азорските острови и Мадейра: 
20 400 000 EUR,

– за Азорските острови и Мадейра: 
21 200 000 EUR,

Or. fr

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

Обосновка

С това изменение се цели да се възстановят сумите, предназначени за Азорските 
острови и Мадейра в рамките на схемата POSEI, в съответствие с резолюцията на 
Европейския парламент от 14 ноември 2018 г. относно многогодишната финансова 
рамка за периода 2021 – 2027 г. – позиция на Парламента с оглед на постигането на 
споразумение, както и да се възобновят ангажиментите, поети от председателя на 
Комисията Жан-Клод Юнкер в Кайен на 27 октомври 2017 г.

Изменение 481
Изабел Карваляйш

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1
Регламент (ЕС) № 228/2013
Член 30 – параграф 3 – алинея 1 – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

– за Азорските острови и Мадейра: 
20 400 000 EUR,

– за Азорските острови и Мадейра: 
21 200 000 EUR,

Or. en

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

Обосновка

С изменението се запазват настоящите финансови тавани за специфичния режим на 
снабдяване.

Изменение 482
Алвару Амару

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1
Регламент (ЕС) № 228/2013
Член 30 – параграф 3 – алинея 1 – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

– за Азорските острови и Мадейра: 
20 400 000 EUR,

– за Азорските острови и Мадейра: 
21 200 000 EUR,

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

Изменение 483
Бронис Ропе
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1
Регламент (ЕС) № 228/2013
Член 30 – параграф 3 – алинея 1 – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

– за Азорските острови и Мадейра: 
20 400 000 EUR,

– за Азорските острови и Мадейра: 
X* EUR,

___________
* Сумата ще бъде добавена въз основа 
на договорената многогодишна 
финансова рамка за периода 2021—
2027 г.

Or. en

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

Изменение 484
Изабел Карваляйш

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1
Регламент (ЕС) № 228/2013
Член 30 – параграф 3 – алинея 1 – тире 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

– за Канарските острови: 69 900 
000 EUR.

– за Канарските острови: 72 700 
000 EUR.

Or. en

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

Обосновка

С изменението се запазват настоящите финансови тавани за специфичния режим на 
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снабдяване.

Изменение 485
Ерик Андрийо

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1
Регламент (ЕС) № 228/2013
Член 30 – параграф 3 – алинея 1 – тире 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

– за Канарските острови: 69 900 
000 EUR.

– за Канарските острови: 72 700 
000 EUR.

Or. fr

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

Обосновка

С това изменение се предлага да се запази настоящото равнище на подпомагане. 
Следва да се припомни, че при предходния мандат на Парламента комисията по 
земеделие гласува това запазване. Освен това членът на комисията г-н Хоган беше дал 
обещание за същото запазване.

Изменение 486
Ан Сандер

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1
Регламент (ЕС) № 228/2013
Член 30 – параграф 3 – алинея 1 – тире 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

– за Канарските острови: 69 900 
000 EUR.

– за Канарските острови: 72 700 
000 EUR.

Or. fr

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

Обосновка

С това изменение се цели да се възстановят сумите, предназначени за Канарските 
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острови в рамките на схемата POSEI, в съответствие с резолюцията на Европейския 
парламент от 14 ноември 2018 г. относно многогодишната финансова рамка за 
периода 2021 – 2027 г. – позиция на Парламента с оглед на постигането на 
споразумение, както и да се възобновят ангажиментите, поети от председателя на 
Комисията Жан-Клод Юнкер в Кайен на 27 октомври 2017 г.

Изменение 487
Клара Еухения Агилера Гарсия, Паоло Де Кастро, Пина Пичерно, Марк Тарабела, 
Иво Христов, Хуан Фернандо Лопес Агилар, Габриел Мато

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1
Регламент (ЕС) № 228/2013
Член 30 – параграф 3 – алинея 1 – тире 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

– за Канарските острови: 69 900 
000 EUR.

– за Канарските острови: 72 700 
000 EUR.

Or. en

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

Обосновка

С това изменение таванът за мерките, свързани със специфичния режим на 
снабдяване, остава съгласно предвиденото в този регламент.

Изменение 488
Алвару Амару

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1
Регламент (ЕС) № 228/2013
Член 30 – параграф 3 – алинея 1 – тире 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

– за Канарските острови: 69 900 
000 EUR,

– за Канарските острови: 72 700 
000 EUR,

Or. pt

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



AM\1199800BG.docx 119/133 PE648.384v01-00

BG

Изменение 489
Бронис Ропе
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1
Регламент (ЕС) № 228/2013
Член 30 – параграф 3 – алинея 1 – тире 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

– за Канарските острови: 69 900 
000 EUR.

– за Канарските острови: X* EUR.

__________
* Сумата ще бъде добавена въз основа 
на договорената многогодишна 
финансова рамка за периода 2021—
2027 г.

Or. en

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

Изменение 490
Изабел Карваляйш

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1
Регламент (ЕС) № 229/2013
Член 18 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Съюзът финансира мерките, 
предвидени в глави III и IV, до сума, 
чийто размер не надвишава 23 000 000 
EUR.

2. Съюзът финансира мерките, 
предвидени в глави III и IV, до сума, 
чийто размер не надвишава 23 930 000 
EUR.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0229&from=bg)

Обосновка

С това изменение се запазват предвидените в Регламент (ЕС) № 229/2013 настоящи 
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финансови разпоредби.

Изменение 491
Ан Сандер

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1
Регламент (ЕС) № 229/2013
Член 18 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0229&from=BG)

Обосновка

С това изменение се цели да се възстановят сумите, предназначени за малките 
острови в Егейско море, в съответствие с резолюцията на Европейския парламент от 
14 ноември 2018 г. относно многогодишната финансова рамка за периода 2021 –
 2027 г. – позиция на Парламента с оглед на постигането на споразумение.

Изменение 492
Клара Еухения Агилера Гарсия, Паоло Де Кастро, Пина Пичерно, Марк Тарабела, 
Иво Христов, Хуан Фернандо Лопес Агилар, Габриел Мато, Роберт Хайшел

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1
Регламент (ЕС) № 229/2013
Член 18 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Съюзът финансира мерките, 
предвидени в глави III и IV, до сума, 
чийто размер не надвишава 23 000 000 
EUR.

2. Съюзът финансира мерките, 
предвидени в глави III и IV, до сума, 
чийто размер не надвишава 23 930 000 
EUR.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
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content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0229&from=bg)

Обосновка

С това изменение се запазва ограничението на разходите, предвидено в този 
регламент.

Изменение 493
Алвару Амару

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1
Регламент (ЕС) № 229/2013
Член 18 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Съюзът финансира мерките, 
предвидени в глави III и IV, до сума, 
чийто размер не надвишава 23 000 000 
EUR.

2. Съюзът финансира мерките, 
предвидени в глави III и IV, до сума, 
чийто размер не надвишава 23 930 000 
EUR.

Or. pt

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0229&from=bg)

Изменение 494
Бронис Ропе
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1
Регламент (ЕС) № 229/2013
Член 18 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Съюзът финансира мерките, 
предвидени в глави III и IV, до сума, 
чийто размер не надвишава 23 000 000 
EUR.

2. Съюзът финансира мерките, 
предвидени в глави III и IV, до сума, 
чийто размер не надвишава X* EUR.

___________

* Сумата ще бъде добавена въз основа 
на договорената многогодишна 
финансова рамка за периода 2021—
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2027 г.
Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0229&from=bg)

Изменение 495
Клара Еухения Агилера Гарсия, Паоло Де Кастро, Пина Пичерно, Марк Тарабела, 
Иво Христов, Хуан Фернандо Лопес Агилар, Габриел Мато, Роберт Хайшел

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1
Регламент (ЕС) № 229/2013
Член 18 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Сумата, предоставена за 
финансиране на специфичния режим на 
снабдяване, посочен в глава III, не 
надвишава 6 830 000 EUR.

3. Сумата, предоставена за 
финансиране на специфичния режим на 
снабдяване, посочен в глава III, не 
надвишава 7 110 000 EUR.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0229&from=bg)

Обосновка

С това изменение се запазват предвидените в този регламент финансови разпоредби.

Изменение 496
Изабел Карваляйш

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1
Регламент (ЕС) № 229/2013
Член 18 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Сумата, предоставена за 
финансиране на специфичния режим на 
снабдяване, посочен в глава III, не 
надвишава 6 830 000 EUR.

3. Сумата, предоставена за 
финансиране на специфичния режим на 
снабдяване, посочен в глава III, не 
надвишава 7 110 000 EUR.

Or. en
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(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0229&from=bg)

Обосновка

С изменението се запазват настоящите финансови тавани за специфичния режим на 
снабдяване.

Изменение 497
Алвару Амару

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1
Регламент (ЕС) № 229/2013
Член 18 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Сумата, предоставена за 
финансиране на специфичния режим на 
снабдяване, посочен в глава III, не 
надвишава 6 830 000 EUR.

3. Сумата, предоставена за 
финансиране на специфичния режим на 
снабдяване, посочен в глава III, не 
надвишава 7 110 000 EUR.

Or. pt

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0229&from=bg)

Изменение 498
Ан Сандер

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1
Регламент (ЕС) № 229/2013
Член 18 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0229&from=BG)
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Обосновка

С това изменение се цели да се възстановят сумите, предназначени за малките 
острови в Егейско море, в съответствие с резолюцията на Европейския парламент от 
14 ноември 2018 г. относно многогодишната финансова рамка за периода 2021 –
 2027 г. – позиция на Парламента с оглед на постигането на споразумение.

Изменение 499
Бронис Ропе
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1
Регламент (ЕС) № 229/2013
Член 18 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Сумата, предоставена за 
финансиране на специфичния режим на 
снабдяване, посочен в глава III, не 
надвишава 6 830 000 EUR.

3. Сумата, предоставена за 
финансиране на специфичния режим на 
снабдяване, посочен в глава III, не 
надвишава X* EUR.

________

* Сумата ще бъде добавена въз основа 
на договорената многогодишна 
финансова рамка за периода 2021—
2027 г.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0229&from=bg)

Изменение 500
Бронис Ропе

Предложение за регламент
Приложение I – параграф 1 – точка 2
Регламент (ЕС) № 1305/2013
Приложение І – таблица – колона 2

Текст, предложен от Комисията

(по текущи цени в EUR)

2021 г.
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Белгия 67 178 046

България 281 711 396

Чехия 258 773 203

Дания 75 812 623

Германия 989 924 996

Естония 87 875 887

Ирландия 264 670 951

Гърция 509 591 606

Испания 1 001 202 880

Франция 1 209 259 199

Хърватия 281 341 503

Италия 1 270 310 371

Кипър 15 987 284

Латвия 117 307 269

Литва 195 182 517

Люксембург 12 290 956

Унгария 416 202 472

Малта 12 207 322

Нидерландия 73 151 195

Австрия 480 467 031

Полша 1 317 890 530

Португалия 493 214 858

Румъния 965 503 339

Словения 102 248 788

Словакия 227 682 721

Финландия 292 021 227

Швеция 211 550 876

Общо за ЕС 11 230 561 046

Техническа помощ 28 146 770

Общо 11 258 707 816
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Изменение

(по текущи цени в EUR)

Преходен период (ежегодно*)

Белгия X

България X

Чехия X

Дания X

Германия X

Естония X

Ирландия X

Гърция X

Испания X

Франция X

Хърватия X

Италия X

Кипър X

Латвия X

Литва X

Люксембург X

Унгария X

Малта X

Нидерландия X

Австрия X

Полша X

Португалия X

Румъния X

Словения X

Словакия X

Финландия X

Швеция X

Общо за ЕС X
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Техническа помощ X

Общо X

__________

* Сумите ще бъдат добавени въз 
основа на договорената многогодишна 
финансова рамка за периода 2021—
2027 г.

Or. en

Изменение 501
Бронис Ропе

Предложение за регламент
Приложение ІІ – параграф 1 – точка 1
Регламент (ЕС) № 1307/2013
Приложение І – таблица – колона 7а

Текст, предложен от Комисията Изменение

2021 г. Преходен период (ежегодно*)
485 604 X
773 772 X
838 844 X
846 125 X

4 823 108 X
167 722 X

1 163 938 X
1 856 029 X
4 710 172 X
7 147 787 X

344 340 X
3 560 186 X

46 750 X
299 634 X
510 820 X
32 131 X
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1 219 770 X
4 507 X

703 870 X
664 820 X

2 972 978 X
584 650 X

1 856 173 X
129 053 X
383 806 X
506 000 X

672 761 X

____________

* Сумите ще бъдат добавени въз 
основа на договорената многогодишна 
финансова рамка за периода 2021—
2027 г.

Or. en

Изменение 502
Ирен Толре, Жереми Десерл

Предложение за регламент
Приложение II – параграф 1 – точка 2
Регламент (ЕС) № 1307/2013
Приложение ІII – таблица – ред 1 – колона 7а

Текст, предложен от Комисията Изменение

2021 г. 2021 г.*

–––––––––––––––––
*Със суми, включващи разходите във 
връзка с операциите, за които са 
поети задължения в рамките на 
предходния петгодишен програмен 
период и за които плащанията се 
извършват през настоящия 
петгодишен програмен период.

Or. fr
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(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=BG)

Обосновка

Важно е поетите задължения в програмите за лозарския сектор преди 16 октомври 
2023 г. да могат да продължат да се изплащат след тази дата.

Изменение 503
Бронис Ропе

Предложение за регламент
Приложение ІІ – параграф 1 – точка 2
Регламент (ЕС) № 1307/2013
Приложение III – таблица – колона 7а

Текст, предложен от Комисията Изменение

2021 г. Преходен период (ежегодно*)
485,6 X
776,3 X
838,8 X
846,1 X

4 823,1 X
167,7 X

1 163,9 X
2 036,6 X
4 768,7 X
7 147,8 X

344,3 X
3 560,2 X

46,8 X
299,6 X
510,8 X

32,1 X
1 219,8 X

4,5 X
703,9 X
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664,8 X
2 973,0 X

584,8 X
1 856,2 X

129,1 X
383,8 X
506,0 X

672,8 X

______________

* Сумите ще бъдат добавени въз 
основа на договорената многогодишна 
финансова рамка за периода 2021—
2027 г.

Or. en

Изменение 504
Паоло Де Кастро, Дачиян Чолош

Предложение за регламент
Приложение ІI – параграф 1a (нов)
Регламент (ЕС) № 1307/2013
Приложение IXa (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

В Регламент (ЕС) № 1307/2013 се 
добавя следното приложение:
„Приложение IXа
Списък на практиките, които са 
благоприятни за климата и околната 
среда, съгласно член 43, параграф 4а
(1) Анаеробно разграждане
(2) Подобрено определяне на момента 
за наторяване
(3) Инхибитори на нитрификация
(4) Прецизно земеделие
(5) Технология за променливо дозиране
(6) Увеличаване на дела на бобовите 
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култури на временните пасища
(7) Мерки по отношение на ориза
(8) Оставяне под угар на хистосоли
(9) Фураж с ниско съдържание на 
азот
(10) Фуражни добавки за намаляване 
на емисиите на метан от ентерална 
ферментация
(11) Увеличен млекодобив от 
млеконадойни крави посредством 
генетични подобрения
(12) Повишаване на ефикасността на 
фуража за преживни животни 
посредством генетични подобрения
(13) Фуражни добавки за намаляване 
на емисиите на метан от ентерална 
ферментация
(14) Ваксинация срещу метаногенни 
бактерии в търбуха.“

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=BG)

Обосновка

С това изменение се въвежда отворен списък на технологични (т.е. базирани на 
технологии и управление) възможности за ограничаване на емисиите, които 
земеделските стопани в ЕС биха могли да прилагат, въз основа на доклада на 
Съвместния изследователски център на Комисията „Икономическа оценка на 
възможните политики за ограничаване на отделянето на парникови газове в 
селскостопанския сектор на ЕС“ 
(http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC101396/jrc101396_ecampa2_fi
nal_report.pdf).

Изменение 505
Ан Сандер

Предложение за регламент
Приложение ІII
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Приложение VI – заглавие
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Текст, предложен от Комисията Изменение

БЮДЖЕТНИ ОГРАНИЧЕНИЯ НА 
ПРОГРАМИТЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ, 
ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 44, ПАРАГРАФ 1

БЮДЖЕТНИ ОГРАНИЧЕНИЯ НА 
ПРОГРАМИТЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ, 
ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 44, 
ПАРАГРАФ 1*

__________________
* Сумите включват също така 
разходите във връзка с операциите, за 
които са поети задължения в 
рамките на предходния петгодишен 
програмен период и за които 
плащанията се извършват през 
настоящия петгодишен програмен 
период. 

Or. fr

Обосновка

Това изменение е съгласувано с предложеното изменение на член 7, параграф 3 от 
посочения регламент във връзка с националните програми в лозаро-винарския сектор.

Изменение 506
Бронис Ропе

Предложение за регламент
Приложение ІII
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Приложение VI – таблица – колона 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

от 2021 г. нататък от 2021 г. нататък

25 721 X*
4 954 X

37 381 X
23 030 X

202 147 X
269 628 X
10 410 X

323 883 X
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4 465 X
43 X
– –

27 970 X
– –

13 155 X
62 670 X
45 844 X
4 849 X
4 887 X

– –
_______________________
* Сумите ще бъдат добавени въз 
основа на договорената многогодишна 
финансова рамка за периода 2021—
2027 г.

Or. en


