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Европейски парламент
2019-2024

Комисия по земеделие и развитие на селските райони

AGRI_PV(2020)1207_1

ПРОТОКОЛ
Заседание от 7 декември 2020 г., 16.45 – 18.45 ч.

БРЮКСЕЛ

Заседанието беше открито на 7 декември 2020 г., понеделник, в 16.49 ч., под 
председателството на Норберт Линс (председател).

1. Приемане на дневния ред AGRI_OJ(2020)1207_1

Дневният ред беше приет във вида, отразен в настоящия протокол.

2. Съобщения на председателя

Наличен е устен превод на 13 езика: френски, немски, италиански, нидерландски, 
английски, испански, португалски, финландски, чешки, литовски, полски, 
български и румънски;

Препоръките, отправени от координаторите на комисията по земеделие и 
развитие на селските райони (AGRI) на 1 декември 2020 г., бяха одобрени.

3. Актуално състояние на текущите тристранни преговори
Хоризонтален регламент – 2018/0217 (COD)
• Докладване пред комисията относно преговорите (член 74, параграф 
3 от Правилника за дейността)

Оратори: Улрике Мюлер и Норберт Линс

4. Актуално състояние на текущите тристранни преговори
Стратегически планове по ОСП – 2018/0216 (COD)
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• Докладване пред комисията относно преговорите (член 74, параграф 
3 от Правилника за дейността)

Оратори: Петер Яр и Норберт Линс

5. Актуално състояние на текущите тристранни преговори
ООП – 2018/0218 (COD)
• Докладване пред комисията относно преговорите (член 74, параграф 
3 от Правилника за дейността)

Оратори: Ерик Андрийо и Норберт Линс

6. Публично изслушване на тема „Селското стопанство на ЕС след излизането 
на Обединеното кралство от ЕС“
(вж. отделна програма)

Оратори: Норберт Линс, Марсел ван дер Влит (председател на Европейския комитет 
за връзка на търговците със селскостопански продукти и храни(CELCAA)), Пол Кели 
(председател на комисията по конкурентоспособност към Food Drink Europe (FDE);  
директор на Food Drink Ireland), Тим Кълинан (член на президиума на Комитета на 
професионалните селскостопански организации (COPA); председател на 
Сдружението на ирландските земеделски стопани (IFA)), Георгес Василакис (ГД 
AGRI, Европейска комисия), Хуан Игнасио Соидо Алварес, Улрике Мюлер, Иван 
Давид, Мартин Хойслинг, Збигнев Кужмюк, Люк Минг Фланаган, Беноа Лютджен, 
Мария Нойхл, Мартин Хлавачек.

7. Одобряване на препоръките, изготвени от координаторите на комисията 
AGRI на тяхното заседание на 1 декември 2020 г. 

1. ДИСКУСИЯ С ЧЛЕНА НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ 
ВОЙЧЕХОВСКИ ОТНОСНО ТРИСТРАННИТЕ СРЕЩИ ОТНОСНО ОСП 

Резултат: Членът на Европейската комисия присъства на първата част от 
заседанието на координаторите за дискусия, посветена на 
тристранните срещи относно ОСП

2. ДОКЛАД

2.1 Доклад за изпълнение относно хуманното отношение към животните

Решение: Координаторите се съгласиха да поискат удължаване на разрешението 
до края на ноември 2021 г. (настоящото разрешение е валидно до 2 април 
2021 г.).

3. СТАНОВИЩЕ

3.1. Доклад по собствена инициатива на комисията по вътрешния пазар и 
защита на потребителите (IMCO) относно справяне с нетарифните пречки в 
рамките на единния пазар
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Решение: Координаторите решиха да дадат становище по този доклад по 
собствена инициатива. 
Становището е възложено на Renew за 1 точка.

4. ИСКАНИЯ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ НА ТОЧКИ В ДНЕВНИЯ РЕД НА 
ПРЕДСТОЯЩИТЕ 
ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИЯТА

4.1. Положението в сектора на отглеждането на норки в контекста на 
настоящата криза с COVID-19

Решение: Координаторите решиха да поканят ЕОБХ, ECDC и ГД „Здравеопазване 
и безопасност на храните“ на бъдещо заседание на комисията AGRI, за 
да информират членовете на ЕП за тази здравна ситуация на 
равнището на ЕС.

5. ДРУГИ РЕШЕНИЯ

5.1. Въпрос с искане за устен отговор – Край на дерогацията за нелицензирани 
кланици

Решение: Координаторите утвърдиха въпроса с искане за устен отговор с оглед 
да го внесат на пленарното заседание през декември.

6. ПЕТИЦИИ

Последващи действия във връзка с две петиции, включени за сведение в 
докладната записка от 7 юли

6.1. Петиция № 1188/2019, внесена от Чаба Борболи, с румънско гражданство, 
подкрепена от 4 подписа, относно управлението на кафявите мечки в 
Румъния

6.2. Петиция № 0074/2020, внесена от Йозеф Хехенбергер, с австрийско 
гражданство, от името на Селскостопанската камара на Тирол, относно 
защитения статут на вълка

Решение: Координаторите се съгласиха да дадат становище по тези петиции под 
формата на писмо.

Петиции за сведение

6.3. Петиция № 0652/2020, внесена от U. B-W., с германско гражданство, от 
името на Höhenberg Ökologische Bildungsstätte (екологична образователна 
институция), подкрепена от четири подписа, относно премахването на 
изискването за мулчиране на почвата в селското стопанство, за да се 
допринесе за опазването на околната среда
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6.4. Петиция № 0482/2020, внесена от M.B., с австрийско гражданство, относно 
различните видове европейски системи за измерване на нитрати

6.5. Петиция № 0490/2020, внесена от E.W., с австрийско гражданство, относно 
различните видове европейски системи за измерване на нитрати

6.6. Петиция № 0491/2020, внесена от C.R., с германско гражданство, подписана 
от 17 други лица, относно различните видове европейски системи за 
измерване на нитрати

6.7. Петиция № 0499/2020, внесена от Кристоф Кристенсен, с германско 
гражданство, относно различните видове европейски системи за измерване 
на нитрати

6.8. Петиция № 0535/2020, внесена от K.E., с германско гражданство, относно 
различните видове европейски системи за измерване на нитрати

6.9. Петиция № 0592/2020, внесена от Драгомир Друмев, с българско 
гражданство, относно пчеларството в България

Решение: Комисията AGRI ще вземе предвид гореспоменатите петиции и нейният 
председател ще уведоми за това председателя на комисията по петиции 
(PETI).
Координаторите бяха уведомени, че PETI ще изготви проучване във 
връзка с европейските системи за измерване на нитрати

7. ДРУГИ ДОКУМЕНТИ ЗА СВЕДЕНИЕ

Решение: Да не се предприемат действия по отношение на нито един от 
документите в приложение I. 

8. ЗА СВЕДЕНИЕ

8.1. Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 
(ENVI) се противопоставя на публичното изслушване относно метана

Координаторите се запознаха с писмо от г-н Канфен до г-н Таяни, в което комисията 
ENVI се противопоставя на организирането на публично изслушване на тема 
„Изчисляването на биогенните емисии на метан в селското стопанство“, вследствие 
на решение на координаторите на комисията ENVI от 16 ноември.

8.2. Изслушване относно „Да сложим край на отглеждането на животни в 
клетки“

Решение (ЕС) 2018/1222 на Комисията от 5 септември 2018 г. регистрира 
Европейската гражданска инициатива (ЕГИ), озаглавена „End the Cage Age“ („Да 
сложим край на отглеждането на животни в клетки“).
Резултатът от инициативата беше представен на Комисията на 2 октомври 2020 г, 
след като тя беше събрала подкрепата на 1 397 113 подписали я лица от 18 държави 
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членки. Наред с другото, инициативата призовава Комисията да прекрати 
жестокото отношение към стотици милиони селскостопански животни в ЕС, които 
са държани в клетки през по-голямата част от живота им, и да предложи 
законодателство, което да го забрани.
За четвъртък, 3 декември, е планирана дискусия с организаторите на „Да сложим 
край на отглеждането на животни в клетки“, на която да се обсъди организацията 
на изслушването, планирано за 1 февруари 2021 г във виртуален формат.

8.3. График на заседанията на комисията AGRI от януари до юли 2021 г.

Координаторите се запознаха в Приложение III с графика за комисията AGRI за 2021 
г., съдържащ възможни заседания на комисията AGRI от януари до юли 2021 г. 
Координаторите бяха уведомени, че планирането на заседанията на комисията AGRI 
подлежи на изменения и основно зависи от наличните ресурси, които са дори по-
ограничени поради увеличения брой комисии и съответните им искания за заседания, 
заседания в сянка и тристранни срещи.

8.4. Проучвания през 2021 г.

Скоро чрез писмена процедура ще бъде проведена консултация с координаторите 
относно темите на проучванията, които да бъдат започнати през 2021 г.

8.5. Специален доклад на Европейската сметна палата № 23/2019: 
Стабилизиране на доходите на земеделските стопани: необходимо е да се 
преодолеят слабото използване на инструментите и свръхкомпенсирането, 
въпреки наличието на широк набор от инструменти

На 18 февруари 2020 г. координаторите взеха решение да поканят компетентния член 
на ЕСП за размяна на мнения относно този специален доклад на бъдещо заседание на 
комисията AGRI.
Поради здравната ситуация и ограничените възможности за организиране на 
заседания на комисията, този въпрос не беше счетен за приоритетен и сега вече не е 
актуален.
Затова секретариатът ще изключи този въпрос от планирането на програмата на 
бъдещи заседания на комисията AGRI.

9. ДРУГИ ВЪПРОСИ

***

ПРИЛОЖЕНИЕ I

7.1. Споразумение за сътрудничество между Европейския съюз и правителството на 
Китайската народна република за закрила на географските указания

7.2. Принос на баварския парламент за консултацията на Комисията на тема „Оценка 
на политиката на ЕС за насърчаване на селското стопанство“

7.3. Първи „Годишен регионален и местен барометър на ЕС“ на Комитета на 
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регионите

7.4. Предложение за решение на Съвета за установяване на позицията, която трябва 
да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Международния съвет 
по захарта, относно присъединяването на Обединеното кралство към 
Международното споразумение за захарта от 1992 г. – COM(2020)671

7.5. Предложение за резолюция относно прилагането на мерки за укрепване на 
сектора на горското стопанство и дърводобива и за насърчаване на устойчивото 
управление на горите – Джанантонио Да Ре – B9 0342/2020

7.6. Предложение за решение на Съвета относно позицията, която трябва да се заеме 
от името на Европейския съюз в рамките на Общия съвет на Световната 
търговска организация по отношение на приемането на решение за 
освобождаване на някои покупки на храни от прилагането на забрани или 
ограничения на износа – COM(2020)729

7.7. Писмо за внасяне на корекции №°1 към проекта на общ бюджет за 2021°г. – 
Корекции вследствие на неотдавнашното политическо споразумение между 
Европейския парламент и Съвета за многогодишната финансова рамка за 
периода 2021 – 2027°г. – Актуализирани прогнозни нужди във връзка с 
разходите за селското стопанство – Други корекции и технически актуализации 
– COM(2020)748

7.8. Писмо от г-н Клаус до председателя на ЕП Сасоли: позиция на Съвета относно 
проекта на бюджет за 2021 г. – не са одобрени всички изменения, приети от ЕП 

7.9. Съобщение на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно Нова 
програма за потребителите – Повишаване на издръжливостта на потребителите 
за постигане на устойчиво възстановяване – COM(2020)696

7.10. Предложение за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 
№ 1388/2013 за откриване и управление на автономни тарифни квоти на Съюза 
за някои селскостопански и промишлени продукти – COM(2020)708

7.11. Предложение за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 
1387/2013 за суспендиране на автономните мита по Общата митническа тарифа 
за определени селскостопански и промишлени продукти – COM(2020)737

7.12. Приемане на Решение на Съвета за установяване на позицията, която трябва да 
се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Международния съвет по 
захарта, относно присъединяването на Обединеното кралство към 
Международното споразумение за захарта от 1992 г.

7.13. Доклад на Комисията до Европейския парламент и Съвета за разходите по линия 
на ЕФГЗ – Система за ранно предупреждение № 7-10/2020 – COM(2020)771

7.14. Становище на чешкия парламент относно стратегията „От фермата до 
трапезата“

file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2020/0671
file://epadesres/public/seance_pleniere/textes_deposes/prop_resolution/2020/0342
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2020/0729
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2020/0748
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2020/0696
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2020/0708
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2020/0737
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2020/0771
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7.15. Неизразяване на становище на Комитета на регионите относно Европейския 
законодателен акт за климата

7.16. Приемане на решение на Съвета за установяване на позицията, която трябва да 
се заеме от името на 
Европейския съюз във връзка с някои резолюции, които ще бъдат гласувани на 
18-ото общо събрание на Международната организация по лозата и виното 
(OIV), което ще се проведе на 26 ноември 2020 г. – 12752/20

7.17. Доклад от Комисията до Европейския парламент и до Съвета относно 
цялостното функциониране на официалния контрол, провеждан в държавите 
членки (2017 – 2018 г.)
с цел да се гарантира прилагането на законодателството в областта на храните и 
фуражите, правилата относно здравеопазването на животните и хуманното 
отношение към тях,
здравето на растенията и продуктите за растителна защита – COM(2020)756 – 
SWD(2020)283

7.18. Становище на Европейския икономически и социален комитет относно 
предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за 
изменение на Регламент (ЕС) 2018/848 относно биологичното производство по 
отношение на датата на прилагането му и на някои други дати, посочени в 
същия регламент – COM(2020)483 final – 2020/0231 (COD)

7.19. Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския 
икономически и социален комитет и Комитета на регионите за максимално 
оползотворяване на потенциала за иновации на ЕС – План за действие в 
областта на интелектуалната собственост в подкрепа на възстановяването и 
устойчивостта на ЕС – COM(2020)760

7.20. Работен документ на службите на Комисията относно Оценка на Регламент (ЕО) 
№ 469/2009 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на сертификат 
за допълнителна закрила на лекарствените продукти и Регламент (ЕО) № 
1610/96 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на създаването на 
сертификат за допълнителна закрила на препарати за растителна защита – 
SWD(2020)292 – SWD(2020)293

file://epadesres/PUBLIC/docs_autres_institutions/conseil/2020/12752
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2020/0756
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/swd/2020/0283
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2020/0760
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/swd/2020/0292
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/swd/2020/0293
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ПРИЛОЖЕНИЕ IІІ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

АКТУАЛИЗИРАН ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯТА ОТ ЯНУАРИ ДО ЮЛИ 2021 г.

януари – май 2021 г. юни – декември 2021 г.

понеделник, 11 януари, 16.45 – 18.45 ч.

четвъртък, 14 януари, 9.00 – 12.00 ч.

понеделник, 25 януари, 16.45 – 18.45 ч.
вторник, 26 януари, 9.00 – 12.00 ч.

понеделник, 14 юни, 16.45 – 18.45 ч.
вторник, 15 юни, 9.00 – 12.00 ч.

вторник, 22 юни, 9.00 – 12.00 ч.
вторник, 22 юни, 16.45 – 18.45 ч.

понеделник, 1 февруари, 16.45 – 18.45 ч. 
(AGRI–PETI)

четвъртък, 4 февруари, 13.45 – 15.45 ч.

сряда, 24 февруари, 9.00 – 12.00 ч. и 
16.45 – 18.45 ч.

четвъртък, 1 юли, 9.00 – 12.00 ч.

понеделник, 12 юли, 16.45 – 18.45 ч.
вторник, 13 юли, 9.00 – 12.00 ч.

четвъртък, 4 март 2021 г., 9.00 – 12.00 ч.

понеделник, 15 март, 16.45 – 18.45 ч.
вторник, 16 март, 9.00 – 12.00 ч.

вторник, 23 март, 9.00 – 12.00 ч.
вторник, 23 март, 16.45 – 18.45 ч.

четвъртък, 8 април, 9.00 – 12.00 ч.

сряда, 14 април, 9.00 – 12.00 ч.
сряда, 14 април, 16.45 – 18.45 ч.

четвъртък, 22 април, 9.00 – 12.00 ч.

понеделник, 10 май, 16.45 – 18.45 ч.

сряда, 26 май, 16.45 – 18.45 ч.
четвъртък, 27 май, 9.00 – 12.00 ч.
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8. Следващи заседания
 11 януари 2021 г., 16.30 – 18.45 ч. (Брюксел)
 14 януари 2021 г., 16.45 – 18.45 ч. (Брюксел)
 25 януари 2021 г., 16.45 – 18.45 ч. (Брюксел)
 26 януари 2021 г., 9.00 – 12.00 ч. и 13.00 – 14.00 ч. (Брюксел)

Заседанието беше закрито в 18.45 ч.

* * *
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