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КРАТКА ОБОСНОВКА

Тъй като законодателната рамка, уреждаща общата селскостопанска политика след 
2020 г., все още е в процес на договаряне, е необходимо, за да се гарантира плавен 
преход, да се приемат преходни мерки, които да позволят разширяване на 
приложимостта на действащите регламенти до въвеждането на новата система.
Действащите регламенти трябва да бъдат изменени, по-специално с цел включване на 
приложимите суми/тавани, които трябва да бъдат определени за новата МФР за 
периода 2021 – 2027 г.
Тъй като в предложението на Комисията се предвижда преходен период от 1 година, 
становището дава възможност за удължаване до 2022 г., ако новият регламент за ОСП 
не бъде приет до 30 октомври 2020 г.
За ЕЗФРСР срокът за уведомяване от страна на държавите членки се удължава от 10 на 
20 дни. По отношение на новите ангажименти, които ще бъдат поемани от 2021 г., 
определяният в програмата за развитие на селските райони срок може да бъде с 
продължителност четири вместо три години.
Становището позволява да се използват средствата по линия на ЕЗФРСР за периода 
2022 – 2027 г. за вече поети задължения за мерки, които включват плащания след 31 
декември 2021 г., в случай че средствата се използват изцяло (какъвто беше случаят в 
член 3 от Регламент (ЕО) № 1310/2013). Тъй като единствено годишният бюджет на 
ЕЗФРСР за 2021 г. няма да бъде достатъчен за финансиране на поетите задължения от 
програмния период 2014 – 2021 г., за които бюджетните кредити по ЕЗФРСР са 
напълно изразходвани, Комисията следва да може да заделя бюджетни кредити за 
програмния период 2022 – 2027 г. за нови задължения, за да се гарантира 
непрекъснатост на поетите задължения за периода 2014 – 2021 г.
Необходимо е да се запази бюджетът на POSEI на настоящото си равнище за 
френските, испанските и португалските най-отдалечени региони (НОР), както и да се 
увеличи таванът на френския пакет POSEI, което да не води нито до увеличаване на 
общия бюджет на POSEI, нито до оттегляне на финансирането от испанските и 
португалските НОР. 

Добавя се адаптиране на разпоредбите на ООП по отношение на разширяването на 
обхвата на правилата от междубраншовите организации в НОР. Дерогацията гарантира 
запазването на местното производство, промишленост и работни места на пазарите, 
които са изключително ограничени по отношение на възможностите.
В съответствие с позицията на Европейския парламент относно МФР становището има 
за цел да се посочи в члена относно резерва за кризи, че началният капитал на резерва 
следва да бъде допълнителен за бюджета на ОСП и да бъде включен в резерва в 
началото на програмния период. Освен това, с цел да не се губят тези средства, 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.
И накрая комисията потвърждава позицията, изразена от ЕП в неговата резолюция от 
14 ноември 2018 г. относно МФР.
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ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по регионално развитие приканва водещата комисия по земеделие и 
развитие на селските райони да вземе предвид следните изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Комисията предложи ОСП да 
бъде обвързана с постигането на 
резултати („модел за постигане на 
резултати“). Съгласно новата 
нормативна уредба Съюзът следва да 
определя основните политически 
параметри, като целите на ОСП и 
основните изисквания, а държавите 
членки да носят по-голяма 
отговорност и да се отчитат в по-
голяма степен, що се отнася до 
начините, по които постигат целите и 
целевите стойности. Съответно 
държавите членки трябва да изготвят 
стратегически планове по ОСП, които 
да приложат след одобрението на 
Комисията.

(2) Комисията предложи ОСП да 
бъде обвързана с постигането на 
резултати („модел за постигане на 
резултати“). Съгласно новата 
нормативна уредба Съюзът следва да 
определя политическите параметри, 
като целите на ОСП и основните 
изисквания. Силната уредба на Съюза 
е от съществено значение, за да се 
гарантира, че ОСП ще остане обща 
политика, и за да се осигурят еднакви 
условия на конкуренция. Държавите 
членки също така ще носят по-голяма 
отговорност, що се отнася до 
начините, по които постигат целите и 
целевите стойности. Съответно въз 
основа на предварителен анализ и 
оценка на потребностите държавите 
членки трябва да изготвят 
стратегически планове по ОСП, които 
да приложат след одобрението на 
Комисията.

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 3 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3a) Непрекъснатостта и 
предвидимостта на подпомагането за 
земеделските стопани чрез общата 
селскостопанска политика са от 
съществено значение за 
стабилността на селскостопанския 
сектор, както и за запазването на 
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жизнеността на селските райони и 
региони и за приноса към 
устойчивостта на околната среда.

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Поради това, за да се гарантира, 
че земеделските стопани и други 
бенефициери могат да получават 
подпомагане от Европейския фонд за 
гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и 
Европейския земеделски фонд за 
развитие на селските райони (ЕЗФРСР) 
през 2021 г., Съюзът следва да 
продължи да предоставя такова 
подпомагане за още една година 
съгласно условията на действащата 
нормативна уредба, обхващаща периода 
2014—2020 г. Действащата нормативна 
уредба е определена по-специално в 
регламенти (ЕС) № 1303/20137, (ЕС) 
№ 1305/20138, (ЕС) № 1306/20139, (ЕС) 
№ 1307/201310, (ЕС) № 1308/201311, (ЕС) 
№ 228/201312 и (ЕС) № 229/201313 на 
Европейския парламент и на Съвета. 
Освен това, за да се улесни преходът от 
съществуващите схеми за помощ към 
новата нормативна уредба, която 
обхваща започващия от 1 януари 2022 г. 
период, следва да се определят правила 
за регулиране на начина, по който 
подпомагането, предоставяно на 
многогодишна основа, ще бъде 
интегрирано в новата нормативна 
уредба.

(4) Поради това, за да се гарантира, 
че земеделските стопани и други 
бенефициери могат да получават 
подпомагане от Европейския фонд за 
гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и 
Европейския земеделски фонд за 
развитие на селските райони (ЕЗФРСР) 
през 2021 г., Съюзът следва да 
продължи да предоставя такова 
подпомагане за още една година или, 
когато е приложимо, за още две 
години съгласно условията на 
действащата нормативна уредба, 
обхващаща периода 2014—2020 г. 
Действащата нормативна уредба е 
определена по-специално в регламенти 
(ЕС) № 1303/20137, (ЕС) № 1305/20138, 
(ЕС) № 1306/20139, (ЕС) № 1307/201310, 
(ЕС) № 1308/201311, (ЕС) № 228/201312 и 
(ЕС) № 229/201313 на Европейския 
парламент и на Съвета. Освен това, за да 
се улесни преходът от съществуващите 
схеми за помощ към новата нормативна 
уредба, която обхваща започващия от 1 
януари 2022 г. период, следва да се 
определят правила за регулиране на 
начина, по който подпомагането, 
предоставяно на многогодишна основа, 
ще бъде интегрирано в новата 
нормативна уредба.

__________________ __________________
7 Регламент (ЕС) № 1303/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
17 декември 2013 г. за определяне на 
общоприложими разпоредби за 
Европейския фонд за регионално 
развитие, Европейския социален фонд, 

7 Регламент (ЕС) № 1303/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
17 декември 2013 г. за определяне на 
общоприложими разпоредби за 
Европейския фонд за регионално 
развитие, Европейския социален фонд, 
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Кохезионния фонд, Европейския 
земеделски фонд за развитие на 
селските райони и Европейския фонд за 
морско дело и рибарство и за 
определяне на общи разпоредби за 
Европейския фонд за регионално 
развитие, Европейския социален фонд, 
Кохезионния фонд и Европейския фонд 
за морско дело и рибарство, и за отмяна 
на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на 
Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., 
стр. 320).

Кохезионния фонд, Европейския 
земеделски фонд за развитие на 
селските райони и Европейския фонд за 
морско дело и рибарство и за 
определяне на общи разпоредби за 
Европейския фонд за регионално 
развитие, Европейския социален фонд, 
Кохезионния фонд и Европейския фонд 
за морско дело и рибарство, и за отмяна 
на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на 
Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., 
стр. 320).

8 Регламент (ЕС) № 1305/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
17 декември 2013 г. относно 
подпомагане на развитието на селските 
райони от Европейския земеделски 
фонд за развитие на селските райони 
(ЕЗФРСР) и за отмяна на Регламент 
(ЕО) № 1698/2005 на Съвета (ОВ L 347, 
20.12.2013 г., стр. 487).

8 Регламент (ЕС) № 1305/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
17 декември 2013 г. относно 
подпомагане на развитието на селските 
райони от Европейския земеделски 
фонд за развитие на селските райони 
(ЕЗФРСР) и за отмяна на Регламент 
(ЕО) № 1698/2005 на Съвета (ОВ L 347, 
20.12.2013 г., стр. 487).

9 Регламент (ЕС) № 1306/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
17 декември 2013 г. относно 
финансирането, управлението и 
мониторинга на общата селскостопанска 
политика и за отмяна на регламенти 
(ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) 
№ 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) 
№ 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на 
Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., 
стр. 549).

9 Регламент (ЕС) № 1306/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
17 декември 2013 г. относно 
финансирането, управлението и 
мониторинга на общата селскостопанска 
политика и за отмяна на регламенти 
(ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) 
№ 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) 
№ 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на 
Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., 
стр. 549).

10 Регламент (ЕС) № 1307/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
17 декември 2013 г. за установяване на 
правила за директни плащания за 
земеделски стопани по схеми за 
подпомагане в рамките на общата 
селскостопанска политика и за отмяна 
на Регламент (ЕО) № 637/2008 на 
Съвета и Регламент (ЕО) № 73/2009 на 
Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., 
стр. 608).

10 Регламент (ЕС) № 1307/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
17 декември 2013 г. за установяване на 
правила за директни плащания за 
земеделски стопани по схеми за 
подпомагане в рамките на общата 
селскостопанска политика и за отмяна 
на Регламент (ЕО) № 637/2008 на 
Съвета и Регламент (ЕО) № 73/2009 на 
Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., 
стр. 608).

11 Регламент (ЕС) № 1308/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
17 декември 2013 г. за установяване на 
обща организация на пазарите на 
селскостопански продукти и за отмяна 

11 Регламент (ЕС) № 1308/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
17 декември 2013 г. за установяване на 
обща организация на пазарите на 
селскостопански продукти и за отмяна 



AD\1203904BG.docx 7/59 PE646.963v04-00

BG

на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) 
№ 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) 
№ 1234/2007 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., 
стр. 671).

на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) 
№ 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) 
№ 1234/2007 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., 
стр. 671).

12 Регламент (ЕС) № 228/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
13 март 2013 г. за определяне на 
специфични мерки за селското 
стопанство в най-отдалечените региони 
на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО) 
№ 247/2006 на Съвета (ОВ L 78, 
20.3.2013 г., стр. 23).

12 Регламент (ЕС) № 228/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
13 март 2013 г. за определяне на 
специфични мерки за селското 
стопанство в най-отдалечените региони 
на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО) 
№ 247/2006 на Съвета (ОВ L 78, 
20.3.2013 г., стр. 23).

13 Регламент (ЕС) № 229/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
13 март 2013 г. за определяне на 
специфични мерки в областта на 
селското стопанство по отношение на 
малките острови в Егейско море и за 
отмяна на Регламент (ЕО) № 1405/2006 
на Съвета (ОВ L 78, 20.3.2013 г., 
стр. 41).

13 Регламент (ЕС) № 229/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
13 март 2013 г. за определяне на 
специфични мерки в областта на 
селското стопанство по отношение на 
малките острови в Егейско море и за 
отмяна на Регламент (ЕО) № 1405/2006 
на Съвета (ОВ L 78, 20.3.2013 г., 
стр. 41).

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Предвид факта, че Съюзът следва 
да продължи да подкрепя развитието на 
селските райони през 2021 г., държавите 
членки, при които съществува 
опасност от изчерпване на 
средствата и неспособност за поемане 
на нови правни задължения съгласно 
Регламент (ЕС) № 1305/2013, следва да 
имат възможността да удължат своите 
програми за развитие на селските 
райони или някои от своите регионални 
програми за развитие на селските 
райони, подпомагани от ЕЗФРСР, до 
31 декември 2021 г. и да финансират 
тези удължени програми със 
съответните бюджетни средства за 
2021 г. Целите в областта на околната 
среда и климата на удължените 
програми следва като цяло да са не по-

(5) Предвид факта, че Съюзът следва 
да продължи да подкрепя развитието на 
селските райони по време на преходния 
период, държавите членки, при които 
съществува необходимост от средства 
за поемане на нови правни задължения 
за всички или за някои мерки и 
свързаните с тях разходи съгласно 
Регламент (ЕС) № 1305/2013, следва да 
имат възможността да удължат своите 
програми за развитие на селските 
райони или някои от своите регионални 
програми за развитие на селските 
райони, подпомагани от ЕЗФРСР, до 
края на преходния период и да 
финансират тези удължени програми 
със съответните бюджетни средства за 
съответната година. Целите в 
областта на околната среда и климата на 
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малко амбициозни. удължените програми следва като цяло 
да са не по-малко амбициозни.

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Тъй като може някои държави 
членки все още да разполагат със 
средства, предоставени от Съюза през 
предходните години, следва също така 
да бъде предвидена възможност 
държавите членки да не удължават 
своите програми за развитие на селските 
райони или някои от своите регионални 
програми за развитие на селските 
райони. Тези държави членки следва да 
могат да прехвърлят разпределените 
бюджетни средства по линия на 
ЕЗФРСР за 2021 г. или частта от тези 
средства, заделена за регионалните 
програми за развитие на селските 
райони, които не са били удължени, 
към разпределените финансови средства 
за периода 2022—2025 г. в съответствие 
с Регламент (ЕС).../... на Съвета 
[Регламент за определяне на 
многогодишната финансова рамка за 
годините 2021—2027 г.]14.

(6) Тъй като може някои държави 
членки все още да разполагат със 
средства, предоставени от Съюза през 
предходните години, следва също така 
да бъде предвидена възможност 
държавите членки да не удължават 
своите програми за развитие на селските 
райони или някои от своите регионални 
програми за развитие на селските 
райони, или при необходимост да 
допълват останалите средства с 
част от средствата, разпределени за 
годините на преходния период. Тези 
държави членки следва да могат да 
прехвърлят разпределените бюджетни 
средства по линия на ЕЗФРСР за 
годините на преходния период или 
частта от тези средства, която не е била 
използвана за удължаване на техните 
програми за развитие на селските 
райони, към разпределените финансови 
средства за оставащите години от 
програмния период в съответствие с 
Регламент (ЕС).../... на Съвета 
[Регламент за определяне на 
многогодишната финансова рамка за 
годините 2021—2027 г.]14.

__________________ __________________
14 Регламент МФР, ОВ L …, стр. … . 14 Регламент МФР, ОВ L …, стр. … .

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 7
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) С цел да се даде възможност на 
Комисията да осигури необходимото 
финансово планиране и съответните 
корекции на годишните разбивки на 
подпомагането от Съюза, посочени в 
приложението към Регламент (ЕС) 
№ 1305/2013, държавите членки следва 
скоро след влизането в сила на 
настоящия регламент да информират 
Комисията дали са решили да удължат 
своите програми за развитие на селските 
райони, а по отношение на 
регионалните програми за развитие на 
селските райони — кои от тези 
програми са решили да удължат, както и 
да посочат съответния размер на 
бюджетните средства за 2021 г., който 
не се прехвърля към следващите години.

(7) С цел да се даде възможност на 
Комисията да осигури необходимото 
финансово планиране и съответните 
корекции на годишните разбивки на 
подпомагането от Съюза, посочени в 
приложението към Регламент (ЕС) 
№ 1305/2013, държавите членки следва 
скоро след влизането в сила на 
настоящия регламент да информират 
Комисията дали са решили да удължат 
своите програми за развитие на селските 
райони, а по отношение на 
регионалните програми за развитие на 
селските райони – кои от тези програми 
са решили да удължат и дали 
възнамеряват да ги финансират 
отчасти с оставащите средства за 
предишното разпределение на 
бюджета, както и да посочат 
съответния размер на бюджетните 
средства за годините на преходния 
период, който не се прехвърля към 
следващите години.

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) В Регламент (ЕС) № 1303/2013 се 
установяват общоприложимите правила 
за ЕЗФРСР и някои други фондове, 
които функционират в съответствие с 
обща рамка. Този регламент следва да 
продължи да се прилага за програмите, 
подпомагани от ЕЗФРСР за програмния 
период 2014—2020 г., както и за 
подпомаганите от ЕЗФРСР програми, за 
които държавите членки са решили да 
удължат този период до 31 декември 
2021 г. За тези държави членки 
споразумението за партньорство, 
изготвено за периода от 1 януари 2014 г. 
до 31 декември 2020 г. в съответствие с 

(8) В Регламент (ЕС) № 1303/2013 се 
установяват общоприложимите правила 
за ЕЗФРСР и някои други фондове, 
които функционират в съответствие с 
обща рамка. Този регламент следва да 
продължи да се прилага за програмите, 
подпомагани от ЕЗФРСР за програмния 
период 2014 – 2020 г., както и за 
подпомаганите от ЕЗФРСР програми, за 
които държавите членки са решили да 
удължат този период до 31 декември 
2021 г. или, когато е приложимо, до 
31 декември 2022 г. За тези държави 
членки споразумението за партньорство, 
изготвено за периода от 1 януари 2014 г. 
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Регламент (ЕС) № 1303/2013, следва да 
продължи да се използва от държавите 
членки и Комисията като стратегически 
документ по отношение на 
изпълнението на подпомагането, 
отпуснато от ЕЗФРСР за програмната 
2021 година.

до 31 декември 2020 г. в съответствие с 
Регламент (ЕС) № 1303/2013, следва да 
продължи да се използва от държавите 
членки и Комисията като стратегически 
документ по отношение на 
изпълнението на подпомагането, 
отпуснато от ЕЗФРСР за програмната 
2021 година или, когато е приложимо, 
за програмната 2022 г.

Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) В Регламент (ЕС) № 1310/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета15 и 
в Делегиран регламент (ЕС) № 807/2014 
на Комисията16 се предвижда, че за 
разходите по някои дългосрочни 
задължения, поети в съответствие с 
определени регламенти, съгласно които 
е предоставено подпомагане за 
развитието на селските райони преди 
Регламент (ЕС) № 1305/2013, следва да 
продължат да се извършват плащания от 
ЕЗФРСР за програмния период 2014—
2020 г. при определени условия. Тези 
разходи следва също така да продължат 
да бъдат допустими и през програмната 
2021 г. за срока на съответното им 
правно задължение и при същите 
условия. От съображения за правна 
яснота и сигурност следва също така да 
се поясни, че по отношение на правните 
задължения, поети по мерки, 
съответстващи на мерките по Регламент 
(ЕС) № 1305/2013, за които се прилага 
интегрираната система за 
администриране и контрол, следва да се 
прилага същата интегрирана система за 
администриране и контрол, а 
плащанията, свързани с тези правни 
задължения, трябва да бъдат извършени 
в периода от 1 декември до 30 юни на 
следващата календарна година.

(10) В Регламент (ЕС) № 1310/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета15 и 
в Делегиран регламент (ЕС) № 807/2014 
на Комисията16 се предвижда, че за 
разходите по някои дългосрочни 
задължения, поети в съответствие с 
определени регламенти, съгласно които 
е предоставено подпомагане за 
развитието на селските райони преди 
Регламент (ЕС) № 1305/2013, следва да 
продължат да се извършват плащания от 
ЕЗФРСР за програмния период 2014—
2020 г. при определени условия. Тези 
разходи следва също така да продължат 
да бъдат допустими и през програмната 
2021 г. или, когато е приложимо, през 
програмната 2022 г., за срока на 
съответното им правно задължение и 
при същите условия. От съображения за 
правна яснота и сигурност следва също 
така да се поясни, че по отношение на 
правните задължения, поети по мерки, 
съответстващи на мерките по Регламент 
(ЕС) № 1305/2013, за които се прилага 
интегрираната система за 
администриране и контрол, следва да се 
прилага същата интегрирана система за 
администриране и контрол, а 
плащанията, свързани с тези правни 
задължения, трябва да бъдат извършени 
в периода от 1 декември до 30 юни на 
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следващата календарна година.

__________________ __________________
15 Регламент (ЕС) № 1310/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
17 декември 2013 г. относно определяне 
на някои преходни разпоредби във 
връзка с подпомагането на развитието 
на селските райони от Европейския 
земеделски фонд за развитие на 
селските райони (ЕЗФРСР), за 
изменение на Регламент (ЕС) 
№ 1305/2013 на Европейския парламент 
и на Съвета по отношение на ресурсите 
и тяхното разпределение за 2014 г. и за 
изменение на Регламент (ЕО) № 73/2009 
на Съвета и регламенти (ЕС) 
№ 1307/2013, (ЕС) № 1306/2013 и (ЕС) 
№ 1308/2013 на Европейския парламент 
и на Съвета във връзка с прилагането им 
през 2014 г. (ОВ L 347, 20.12.2013 г., 
стр. 865).

15 Регламент (ЕС) № 1310/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
17 декември 2013 г. относно определяне 
на някои преходни разпоредби във 
връзка с подпомагането на развитието 
на селските райони от Европейския 
земеделски фонд за развитие на 
селските райони (ЕЗФРСР), за 
изменение на Регламент (ЕС) 
№ 1305/2013 на Европейския парламент 
и на Съвета по отношение на ресурсите 
и тяхното разпределение за 2014 г. и за 
изменение на Регламент (ЕО) № 73/2009 
на Съвета и регламенти (ЕС) 
№ 1307/2013, (ЕС) № 1306/2013 и (ЕС) 
№ 1308/2013 на Европейския парламент 
и на Съвета във връзка с прилагането им 
през 2014 г. (ОВ L 347, 20.12.2013 г., 
стр. 865).

16 Делегиран регламент (ЕС) № 807/2014 
на Комисията от 11 март 2014 г. за 
допълнение на някои разпоредби на 
Регламент (ЕС) № 1305/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета 
относно подпомагане на развитието на 
селските райони от Европейския 
земеделски фонд за развитие на 
селските райони (ЕЗФРСР) и за 
въвеждане на преходни разпоредби (ОВ 
L 227, 31.7.2014 г., стр. 1).

16 Делегиран регламент (ЕС) № 807/2014 
на Комисията от 11 март 2014 г. за 
допълнение на някои разпоредби на 
Регламент (ЕС) № 1305/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета 
относно подпомагане на развитието на 
селските райони от Европейския 
земеделски фонд за развитие на 
селските райони (ЕЗФРСР) и за 
въвеждане на преходни разпоредби (ОВ 
L 227, 31.7.2014 г., стр. 1).

Изменение 9

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) С оглед на факта, че 
стратегическите планове по ОСП, които 
следва да бъдат изготвени от държавите 
членки в съответствие с новата 
нормативна уредба, ще се прилагат от 1 
януари 2022 г., следва да се определят 
преходни правила за регулиране на 

(14) С оглед на факта, че 
стратегическите планове по ОСП, които 
следва да бъдат изготвени от държавите 
членки в съответствие с новата 
нормативна уредба, ще се прилагат от 1 
януари 2022 г., или, когато е 
приложимо, от 1 януари 2023 г., 
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прехода от съществуващите схеми за 
помощ към новата нормативна уредба, 
по-специално Регламент (ЕС).../... на 
Европейския парламент и на Съвета18 
[Регламент за стратегическите планове 
по ОСП].

следва да се определят преходни 
правила за регулиране на прехода от 
съществуващите схеми за помощ към 
новата нормативна уредба, по-
специално Регламент (ЕС).../... на 
Европейския парламент и на Съвета18 
[Регламент за стратегическите планове 
по ОСП]. В съответствие с 
принципите, определени в 
Европейския кодекс на поведение за 
партньорство, държавите членки 
следва да осигурят участието на 
регионалните и местните органи, 
организациите на гражданското 
общество, включително на 
бенефициерите, на всички етапи от 
подготовката, изпълнението, 
мониторинга и оценката на 
преходните мерки и програмите.

__________________ __________________
18 Регламент (ЕС) .../... на Европейския 
парламент и на Съвета [стратегически 
планове по ОСП ] (ОВ L …, … г., стр. 
…).

18 Регламент (ЕС) .../... на Европейския 
парламент и на Съвета [стратегически 
планове по ОСП ] (ОВ L …, … г., стр. 
…).

Изменение 10

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Във връзка със схемата за помощ 
в сектора на маслиновото масло и 
трапезните маслини срокът на действие 
на съществуващите работни програми, 
изготвени за периода от 1 април 2018 г. 
до 31 март 2021 г., следва да бъде 
удължен до 31 декември 2021 г. По 
отношение на схемите за помощ в 
сектора на плодовете и зеленчуците 
следва да бъдат определени правила 
относно изменението или замяната на 
оперативните програми.

(17) Във връзка със схемата за помощ 
в сектора на маслиновото масло и 
трапезните маслини срокът на действие 
на съществуващите работни програми, 
изготвени за периода от 1 април 2018 г. 
до 31 март 2021 г., следва да бъде 
удължен до 31 декември 2021 г. или, 
когато е приложимо, през 
програмната 2022 г. По отношение на 
схемите за помощ в сектора на 
плодовете и зеленчуците следва да 
бъдат определени правила относно 
възможността за изменение или 
замяна на оперативните програми.
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Изменение 11

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) За да се осигури приемственост 
по отношение на схемите за помощ в 
лозаро-винарския сектор и в сектора на 
пчеларството, трябва да се определят 
правила, които да позволяват тези схеми 
за помощ да продължат да се прилагат 
до края на съответните програмни 
периоди. Поради това за този период 
някои разпоредби на Регламент (ЕС) 
№ 1306/2013 следва да продължат да се 
прилагат след 31 декември 2021 г. и до 
края на срока на тези схеми за помощ по 
отношение на извършените разходи и 
плащанията за операции, осъществявани 
съгласно Регламент (ЕС) № 1308/2013.

(18) За да се осигури приемственост 
по отношение на схемите за помощ в 
сектора на плодовете и зеленчуците, 
лозаро-винарския сектор и в сектора на 
пчеларството, трябва да се определят 
правила, които да позволяват тези схеми 
за помощ да продължат да се прилагат 
до края на съответните програмни 
периоди. Поради това за този период 
някои разпоредби на Регламент (ЕС) 
№ 1306/2013 следва да продължат да се 
прилагат след 31 декември 2021 г., или, 
ако е приложимо, след 31 декември 
2022 г., и до края на срока на тези схеми 
за помощ и на оперативните програми 
по отношение на извършените разходи и 
плащанията за операции, осъществявани 
съгласно Регламент (ЕС) № 1308/2013.

Изменение 12

Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) ЕЗФРСР следва да може да 
подпомага воденото от общностите 
местно развитие, определено в 
съответствие с новите правила, 
установени в Регламент (ЕС) 
XXXX/XXXX [нов РОР]. За да се 
избегне обаче неизразходването на 
средства за воденото от общностите 
местно развитие през програмната 2021 
година, държавите членки, които решат 
да удължат своите програми за развитие 
на селските райони до 31 декември 
2021 г. и които също така използват 
възможността за прехвърляне на 
средства от стълба за директни 
плащания към стълба за развитие на 

(20) ЕЗФРСР следва да може да 
подпомага воденото от общностите 
местно развитие, определено в 
съответствие с новите правила, 
установени в Регламент (ЕС) 
XXXX/XXXX [нов РОР]. За да се 
избегне обаче неизразходването на 
средства за воденото от общностите 
местно развитие през програмната 
2021 година, или, когато е 
приложимо, през програмната 2022 г., 
държавите членки, които решат да 
удължат своите програми за развитие на 
селските райони до 31 декември 2021 г. 
и които също така използват 
възможността за прехвърляне на 
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селските райони, следва да могат да 
прилагат минималния праг от 5% за 
средствата, разпределени към воденото 
от общностите местно развитие, само по 
отношение на участието на ЕЗФРСР в 
развитието на селските райони, 
удължено до 31 декември 2021 г. и 
изчислено преди да е извършено 
прехвърлянето на средствата от стълба 
за директните плащания.

средства от стълба за директни 
плащания към стълба за развитие на 
селските райони, следва да могат да 
прилагат минималния праг от 5% за 
средствата, разпределени за воденото от 
общностите местно развитие, само по 
отношение на участието на ЕЗФРСР в 
развитието на селските райони, 
удължено до 31 декември 2021 г. или, 
когато е приложимо, до 31 декември 
2022 г., и изчислено преди да е 
извършено прехвърлянето на средствата 
от стълба за директните плащания.

Изменение 13

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) За да се осигури приемственост 
по време на преходния период, резервът 
за кризи в селскостопанския сектор 
следва да бъде запазен за 2021 г., а 
съответната сума от резерва за 2021 г. 
— включена.

(21) За да се осигури приемственост 
по време на преходния период, резервът 
за кризи в селскостопанския сектор 
следва да бъде запазен за 2021 г. или, 
когато е приложимо, за 2022 г., а 
съответната сума от резерва за 2021 г. и, 
когато е приложимо, за 2022 г. – 
включена.

Изменение 14

Предложение за регламент
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) Що се отнася до разпоредбите за 
предварително финансиране от 
ЕЗФРСР, следва да се уточни, че 
удължаването от държавите членки на 
периода 2014—2020 г. до 31 декември 
2021 г. не следва да бъде предпоставка 
за допълнително предварително 
финансиране за съответните програми.

(22) Що се отнася до разпоредбите за 
предварително финансиране от 
ЕЗФРСР, следва да се уточни, че 
удължаването от държавите членки на 
периода 2014 – 2020 г. до 31 декември 
2021 г. или, когато е приложимо, до 
31 декември 2022 г., не следва да бъде 
предпоставка за допълнително 
предварително финансиране за 
съответните програми.
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Изменение 15

Предложение за регламент
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) Член 11 от Регламент (ЕС) 
№ 1307/2013 понастоящем предвижда 
единствено задължението на държавите 
членки да уведомяват за своите решения 
и очаквания резултат от намаленията на 
частта от сумата на директните 
плащания, която се отпуска на един 
земеделски стопанин за дадена 
календарна година и която надвишава 
150 000 EUR за годините от 2015 г. до 
2020 г. За да се гарантира 
приемственост на съществуващата 
система, държавите членки следва да 
уведомяват за своите решения и за 
очаквания резултат от намалението 
също и за календарната 2021 г.

(23) Член 11 от Регламент (ЕС) 
№ 1307/2013 понастоящем предвижда 
единствено задължението на държавите 
членки да уведомяват за своите решения 
и очаквания резултат от намаленията на 
частта от сумата на директните 
плащания, която се отпуска на един 
земеделски стопанин за дадена 
календарна година и която надвишава 
150 000 EUR за годините от 2015 г. до 
2020 г. За да се гарантира 
приемственост на съществуващата 
система, държавите членки следва да 
уведомяват за своите решения и за 
очаквания резултат от намалението 
също и за календарната 2021 г., а 
когато е приложимо, за календарната 
2022 г.

Изменение 16

Предложение за регламент
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) Член 14 от Регламент (ЕС) 
№ 1307/2013 позволява на държавите 
членки да прехвърлят средства между 
директните плащания и развитието на 
селските райони във връзка с 
календарните 2014—2020 г. С цел да се 
осигури възможността на държавите 
членки да запазят собствената си 
стратегия, гъвкавостта между 
стълбовете следва да е приложима и за 
календарната 2021 г. (т.е. финансовата 
2022 г.).

(24) Член 14 от Регламент (ЕС) 
№ 1307/2013 позволява на държавите 
членки да прехвърлят средства между 
директните плащания и развитието на 
селските райони във връзка с 
календарните 2014—2020 г. С цел да се 
осигури възможността на държавите 
членки да запазят собствената си 
стратегия, гъвкавостта между 
стълбовете следва да е приложима и за 
календарната 2021 г. (т.е. финансовата 
2022 г.), а когато е приложимо, за 
календарната 2022 г. (т.е. 
финансовата 2023 г.)
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Изменение 17

Предложение за регламент
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) За да може Комисията да 
определи бюджетните тавани в 
съответствие с член 22, параграф 1, 
член 36, параграф 4, член 42 параграф 2, 
член 47, параграф 3, член 49, 
параграф 2, член 51, параграф 4 и 
член 53, параграф 7 от Регламент (ЕС) 
№ 1307/2013, е необходимо до 1 август 
2020 г. държавите членки да уведомяват 
за своите решения относно 
разпределението на финансови средства 
по схеми за календарната 2021 г.

(25) За да може Комисията да 
определи бюджетните тавани в 
съответствие с член 22, параграф 1, 
член 36, параграф 4, член 42 параграф 2, 
член 47, параграф 3, член 49, 
параграф 2, член 51, параграф 4 и 
член 53, параграф 7 от Регламент (ЕС) 
№ 1307/2013, е необходимо до 1 август 
2020 г. държавите членки да уведомяват 
за своите решения относно 
разпределението на финансови средства 
по схеми за календарната 2021 г., а 
когато е приложимо, до 1 август 
2021 г. за своите решения относно 
разпределението на финансови 
средства по схеми за календарната 
2022 г.

Изменение 18

Предложение за регламент
Съображение 26 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26a) Държавите членки следва да 
могат да продължат да използват 
преходна национална помощ през 
периода, в който се прилага 
настоящият регламент.

Изменение 19

Предложение за регламент
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) В съответствие с действащата (27) В съответствие с действащата 
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нормативна уредба през 2014 г. 
държавите членки уведомиха за 
решенията си относно разделянето на 
годишния национален таван за схемата 
за основно плащане между регионите до 
календарната 2020 г. и за възможните 
годишни прогресивни изменения за 
обхванатия от Регламент (ЕС) 
№ 1307/2013 период. Необходимо е 
държавите членки също да уведомят за 
решенията, касаещи календарната 2021 
година.

нормативна уредба през 2014 г. 
държавите членки уведомиха за 
решенията си относно разделянето на 
годишния национален таван за схемата 
за основно плащане между регионите до 
календарната 2020 г. и за възможните 
годишни прогресивни изменения за 
обхванатия от Регламент (ЕС) 
№ 1307/2013 период. Необходимо е 
държавите членки също да уведомят за 
решенията, касаещи календарната 
2021 година, а когато е приложимо, 
календарната 2022 г.

Изменение 20

Предложение за регламент
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) Механизмът за вътрешно 
сближаване е основният инструмент за 
по-справедливо разпределение на 
директното подпомагане на доходите 
сред земеделските стопани. Все по-
трудно могат да бъдат обосновани 
значителните индивидуални разлики в 
резултат на използването на референтни 
данни за минали периоди. В Регламент 
(ЕС) № 1307/2013 основният модел за 
вътрешно сближаване се състои в 
прилагането от държавите членки на 
единна фиксирана ставка за всички 
права на плащане на национално или 
регионално равнище от 2015 г. С цел 
осигуряване на по-плавен преход към 
единна стойност обаче беше предвидена 
дерогация, която позволява на 
държавите членки да разграничават 
стойностите на правата на плащане, 
като прилагат частично сближаване 
(т.нар. „модел на тунела“) между 2015 г. 
и 2019 г. Някои държави членки се 
възползваха от тази дерогация. За да 
продължат процеса на по-справедливо 
разпределяне на директните плащания, 
държавите членки могат да предвидят 
допълнително сближаване на 

(28) Механизмът за вътрешно 
сближаване е основният инструмент за 
по-справедливо разпределение на 
директното подпомагане на доходите 
сред земеделските стопани. Все по-
трудно могат да бъдат обосновани 
значителните индивидуални разлики в 
резултат на използването на референтни 
данни за минали периоди. В Регламент 
(ЕС) № 1307/2013 основният модел за 
вътрешно сближаване се състои в 
прилагането от държавите членки на 
единна фиксирана ставка за всички 
права на плащане на национално или 
регионално равнище от 2015 г. С цел 
осигуряване на по-плавен преход към 
единна стойност обаче беше предвидена 
дерогация, която позволява на 
държавите членки да разграничават 
стойностите на правата на плащане, 
като прилагат частично сближаване 
(т.нар. „модел на тунела“) между 2015 г. 
и 2019 г. Някои държави членки се 
възползваха от тази дерогация. За да 
продължат процеса на по-справедливо 
разпределяне на директните плащания, 
държавите членки могат да предвидят 
допълнително сближаване на 
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националната или регионалната средна 
стойност след 2019 г., вместо да се 
стремят към единна фиксирана ставка 
или запазване на стойността на 
правата на плащане на равнището им 
от 2019 г. Те следва да уведомяват 
ежегодно за своето решение за 
следващата година.

националната или регионалната средна 
стойност след 2019 г., вместо да се 
стремят към единна фиксирана ставка. 
Те следва да уведомяват ежегодно за 
своето решение за следващата година.

Изменение 21

Предложение за регламент
Съображение 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29) В член 30 от Регламент (ЕС) 
№ 1307/2013 са предвидени годишни 
прогресивни изменения на стойността 
на разпределените от резерва права на 
плащане, така че да бъдат отчетени 
годишните стъпки по отношение на 
националния таван, определен в 
приложение II към посочения регламент 
и да се отрази „многогодишното“ 
управление на резерва. Тези правила 
следва да бъдат адаптирани, за да 
отчетат възможността да се измени 
както стойността на всички 
разпределени права, така и на резерва с 
цел да бъдат съобразени с евентуални 
промени на сумата в приложение II 
между две години. Освен това в някои 
държави членки, които до 2019 г. все 
още не са постигнали единна ставка, 
вътрешното сближаване се осъществява 
ежегодно. През годината на отпускане 
на средствата, по отношение на 
календарните 2020 г. и 2021 г. следва да 
се определи само стойността на правото 
на плащане за текущата година. 
Единичната стойност на правата, които 
трябва да бъдат разпределени от резерва 
за дадена година, следва да се изчисли 
след евентуалната корекция на резерва 
по член 22, параграф 5 от посочения 
регламент. През всяка следваща година 
стойността на правата на плащане, 
разпределени от резерва, следва да бъде 

(29) В член 30 от Регламент (ЕС) 
№ 1307/2013 са предвидени годишни 
прогресивни изменения на стойността 
на разпределените от резерва права на 
плащане, така че да бъдат отчетени 
годишните стъпки по отношение на 
националния таван, определен в 
приложение II към посочения регламент 
и да се отрази „многогодишното“ 
управление на резерва. Тези правила 
следва да бъдат адаптирани, за да 
отчетат възможността да се измени 
както стойността на всички 
разпределени права, така и на резерва с 
цел да бъдат съобразени с евентуални 
промени на сумата в приложение II 
между две години. Освен това в някои 
държави членки, които до 2019 г. все 
още не са постигнали единна ставка, 
вътрешното сближаване се осъществява 
ежегодно. През годината на отпускане 
на средствата, по отношение на 
календарните 2020 г. и 2021 г., а когато 
е приложимо, по отношение на 
календарната 2022 г., следва да се 
определи само стойността на правото на 
плащане за текущата година. 
Единичната стойност на правата, които 
трябва да бъдат разпределени от резерва 
за дадена година, следва да се изчисли 
след евентуалната корекция на резерва 
по член 22, параграф 5 от посочения 
регламент. През всяка следваща година 
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адаптирана в съответствие с посочения 
член 22, параграф 5.

стойността на правата на плащане, 
разпределени от резерва, следва да бъде 
адаптирана в съответствие с посочения 
член 22, параграф 5.

Изменение 22

Предложение за регламент
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30) В член 36 от Регламент (ЕС) 
№ 1307/2013 е предвидено схемата за 
единно плащане на площ (СЕПП) да се 
прилага до 31 декември 2020 г. С 
Регламент (ЕС).../... за стратегическите 
планове по ОСП [Регламент за 
стратегическите планове по ОСП] на 
държавите членки се дава възможност 
да прилагат основно подпомагане на 
доходите при същите условия, т.е. без 
да разпределят права на плащане въз 
основа на референтни данни от минали 
периоди. Поради това е целесъобразно 
да се позволи удължаване на СЕПП през 
2021 г.

(30) В член 36 от Регламент (ЕС) 
№ 1307/2013 е предвидено схемата за 
единно плащане на площ (СЕПП) да се 
прилага до 31 декември 2020 г. С 
Регламент (ЕС).../... за стратегическите 
планове по ОСП [Регламент за 
стратегическите планове по ОСП] на 
държавите членки се дава възможност 
да прилагат основно подпомагане на 
доходите при същите условия, т.е. без 
да разпределят права на плащане въз 
основа на референтни данни от минали 
периоди. Поради това е целесъобразно 
да се позволи удължаване на СЕПП през 
2021 г., а когато е приложимо, през 
2022 г.

Изменение 23

Предложение за регламент
Съображение 33 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33a) Поради географското си 
положение (отдалеченост, островен 
характер, по-малка площ, трудни 
релеф и климат) най-отдалечените 
региони са изправени пред специфични 
социално-икономически проблеми, 
свързани със снабдяването с храни и 
селскостопански продукти от 
основно значение за консумацията 
или селскостопанското производство. 
Специфични мерки в сектора на 
селското стопанство за преодоляване 
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на трудностите, причинени от 
особеното географско положение на 
тези региони, посочени в член 349 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз, са установени с 
Регламент (ЕС) № 228/2013.

Изменение 24

Предложение за регламент
Recital 34

Текст, предложен от Комисията Изменение

(34) Освен това измененията на 
регламенти (ЕС) № 228/2013 и (ЕС) 
№ 229/2013 следва да се прилагат от 1 
януари 2021 г. в съответствие с 
Регламент (ЕС).../... [Регламент за 
определяне на многогодишната 
финансова рамка за годините 2021—
2027 г.],

(34) Разпределените финансови 
средства, предвидени в Регламент 
(ЕС) № 228/2013 и Регламент (ЕС) 
№ 229/2013, следва да се прилагат от 
1 януари 2021 г. в съответствие с 
Регламент (ЕС).../... [Регламент за 
определяне на многогодишната 
финансова рамка за годините 2021 –
 2027 г.],

Изменение 25

Предложение за регламент
Съображение 34 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(34a) Междубраншовите 
организации, признати съгласно 
член 157 от Регламент (ЕС) 
№ 1308/2013, са оператори, които 
играят жизненоважна роля за 
развитието на диверсифицирани 
селскостопански сектори в най-
отдалечените региони, по-специално в 
секторите на животновъдството. 
Поради много малкия си размер и 
островното си местоположение 
местните пазари в най-отдалечените 
региони са особено уязвими от 
колебанията на цените, свързани с 
потоците на внос от останалата 
част на Съюза или от трети 
държави. Тези междубраншови 
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организации събират всички 
оператори, участващи на пазара на 
всеки етап, и по този начин вземат 
колективни мерки, предназначени да 
се гарантира, че местните култури 
остават конкурентоспособни на 
въпросния пазар, по-специално чрез 
събиране на данни или 
разпространяване на информация. За 
тази цел, независимо от членове 28, 
29 и 110 от ДФЕС и без да се засягат 
членове 164 и 165 от Регламент (EС) 
№ 1308/2013, следва да се даде 
възможност в рамките на 
разширените междубраншови 
споразумения засегнатата държава 
членка да може след консултация със 
съответните участници да 
задължава отделни оператори или 
обединения от оператори, които не 
са членове на организацията, а 
участват на местния пазар, 
независимо от техния произход, да 
плащат вноски, включително когато 
приходите от тези вноски 
финансират мерки за запазване само 
на местното производство или 
когато тези вноски се събират на 
различен етап на търговския процес.

Изменение 26

Предложение за регламент
Член -1 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член -1
1. За целите на настоящия 
регламент „преходен период“ 
означава периода, започващ на 1 
януари 2021 г. и приключващ на 31 
декември 2021 г.
2. Чрез дерогация от параграф 1 
от настоящия член и единствено в 
случай че предложението за 
регламент на Съвета за определяне на 
многогодишната финансова рамка за 



PE646.963v04-00 22/59 AD\1203904BG.docx

BG

периода 2021 – 2027 г. и 
предложението за регламент на 
Европейския парламент и на Съвета 
за установяване на правила за 
подпомагане за стратегическите 
планове, които трябва да бъдат 
изготвени от държавите членки по 
линия на общата селскостопанска 
политика (стратегическите планове 
по ОСП) и финансирани от 
Европейския фонд за гарантиране на 
земеделието (ЕФГЗ) и от 
Европейския земеделски фонд за 
развитие на селските райони 
(ЕЗФРСР), и за отмяна на Регламент 
(ЕС) № 1305/2013 на Европейския 
парламент и на Съвета и Регламент 
(ЕС) № 1307/2013 на Европейския 
парламент и на Съвета, не бъдат 
приети и публикувани в Официален 
вестник на Европейския съюз до 30 
октомври 2020 г., преходният период 
за целите на настоящия регламент се 
удължава до 31 декември 2022 г.

Изменение 27

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1– алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

За програмите, подпомагани от 
Европейския земеделски фонд за 
развитие на селските райони (ЕЗФРСР), 
държавите членки, за които поради 
липсата на финансови ресурси 
съществува опасност да не са в 
състояние да поемат нови правни 
задължения в съответствие с Регламент 
(ЕС) № 1305/2013, могат да удължат 
срока, посочен в член 26, параграф 1 от 
Регламент (ЕС) № 1303/2013, до 31 
декември 2021 г.

За програмите, подпомагани от 
Европейския земеделски фонд за 
развитие на селските райони (ЕЗФРСР), 
държавите членки, за които поради 
липсата на финансови ресурси 
съществува опасност да не са в 
състояние да поемат нови правни 
задължения в съответствие с Регламент 
(ЕС) № 1305/2013, могат да удължат 
срока, посочен в член 26, параграф 1 от 
Регламент (ЕС) № 1303/2013, до 31 
декември 2021 г. и когато е 
приложимо, до 31 декември 2022 г.
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Изменение 28

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки, които са решили да 
се възползват от предвидената в първа 
алинея възможност, уведомяват 
Комисията за своето решение в срок от 
10 дни след влизането в сила на 
настоящия регламент. Когато държавите 
членки са представили пакет от 
регионални програми в съответствие с 
член 6 от Регламент (ЕС) № 1305/2013, в 
посоченото уведомление се включва 
също информация за това коя от 
регионалните програми ще бъде 
удължена, както и за съответните 
бюджетни средства в рамките на 
годишната разбивка за 2021 г., както е 
посочено в приложение I към Регламент 
(ЕС) № 1305/2013.

Държавите членки, които са решили да 
се възползват от предвидената в първа 
алинея възможност, уведомяват 
Комисията за своето решение в срок от 
20 дни след влизането в сила на 
настоящия регламент. Когато държавите 
членки са представили пакет от 
регионални програми в съответствие с 
член 6 от Регламент (ЕС) № 1305/2013, в 
посоченото уведомление се включва 
също информация за това коя от 
регионалните програми ще бъде 
удължена, както и за съответните 
бюджетни средства в рамките на 
годишната разбивка за преходния 
период, както е посочено в 
приложение I към Регламент (ЕС) 
№ 1305/2013.

Изменение 29

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато Комисията прецени, че 
удължаването на срока по първа алинея 
не е оправдано, тя информира 
държавата членка за това в срок от 6 
седмици след получаване на посоченото 
във втора алинея уведомление.

Когато Комисията прецени, че въз 
основа на ясни и обективни критерии 
удължаването на срока по първа алинея 
не е оправдано, тя информира 
държавата членка за това в срок от 6 
седмици след получаване на посоченото 
във втора алинея уведомление.

Изменение 30

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – алинея 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Посоченото във втора алинея 
уведомление не засяга задължението за 
подаване на искане за изменение на 
дадена програма за развитие на селските 
райони за 2021 г. съгласно 
предвиденото в член 11, параграф 1, 
буква а) от Регламент (ЕС) № 1305/2013. 
Целта на това изменение е да се запази 
поне същото общо равнище на разходи 
по ЕЗФРСР за мерките по член 59, 
параграф 6 от посочения регламент.

Посоченото във втора алинея 
уведомление не засяга задължението за 
подаване на искане за изменение на 
дадена програма за развитие на селските 
райони за 2021 г., а когато се прилага 
член -1 от настоящия регламент, за 
2022 г., както е посочено в член 11, 
параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) 
№ 1305/2013. Целта на това изменение е 
да се запази поне същото общо равнище 
на разходи по ЕЗФРСР за мерките по 
член 59, параграф 6 от посочения 
регламент.

Изменение 31

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

За държавите членки, които са решили 
да не се възползват от предвидената в 
параграф 1 от настоящия член 
възможност, член [8] от Регламент 
(ЕС).../... [Регламент за определяне на 
многогодишната финансова рамка за 
годините 2021—2027 г.] се прилага по 
отношение на разпределените средства, 
които не са използвани за 2021 г., както 
е посочено в приложение I към 
Регламент (ЕС) № 1305/2013.

За държавите членки, които са решили 
да не се възползват от предвидената в 
параграф 1 от настоящия член 
възможност, член [8] от Регламент 
(ЕС).../... [Регламент за определяне на 
многогодишната финансова рамка за 
годините 2021—2027 г.] се прилага по 
отношение на разпределените средства, 
които не са използвани за 2021 г., а 
когато се прилага член -1 от 
настоящия регламент, за 2022 г., 
както е посочено в приложение I към 
Регламент (ЕС) № 1305/2013.

Изменение 32

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато държава членка реши да се 
възползва от предвидената в параграф 1 
възможност само по отношение на 

Когато държава членка реши да се 
възползва от предвидената в параграф 1 
възможност само по отношение на 
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някои регионални програми, 
разпределените средства, посочени в 
първата алинея от настоящия параграф, 
се равняват на сумата, предвидена за 
тази държава членка за 2021 г. в 
приложение I към Регламент (ЕС) 
№ 1305/2013, минус бюджетните 
средства, за които в съответствие с 
параграф 2, първа алинея е било 
подадено уведомление за удължените 
регионални програми.

някои регионални програми, 
разпределените средства, посочени в 
първата алинея от настоящия параграф, 
се равняват на сумата, предвидена за 
тази държава членка за 2021 г., а когато 
се прилага член -1 от настоящия 
регламент, за 2022 г., в приложение I 
към Регламент (ЕС) № 1305/2013, минус 
бюджетните средства, за които в 
съответствие с параграф 2, първа алинея 
е било подадено уведомление за 
удължените регионални програми.

Изменение 33

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. По отношение на програмите, за 
които държавите членки са решили да 
удължат периода 2014—2020 г. в 
съответствие с член 1, параграф 1 от 
настоящия регламент, позоваванията на 
периодите или крайните срокове по 
член 50, параграф 1, член 51, 
параграф 1, член 57, параграф 2, 
член 65, параграфи 2 и 4 и член 76, 
първа алинея от Регламент (ЕС) 
№ 1303/2013 се удължават с една 
година.

2. По отношение на програмите, за 
които държавите членки са решили да 
удължат периода 2014 – 2020 г. в 
съответствие с член 1, параграф 1 от 
настоящия регламент, позоваванията на 
периодите или крайните срокове по 
член 50, параграф 1, член 51, 
параграф 1, член 57, параграф 2, 
член 65, параграфи 2 и 4 и член 76, 
първа алинея от Регламент (ЕС) 
№ 1303/2013 се удължават за 
продължителността на преходния 
период.

Изменение 34

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. За държавите членки, които са 
решили да удължат периода 2014—
2020 г. в съответствие с член 1, 
параграф 1 от настоящия регламент, 
споразумението за партньорство, 
изготвено за периода от 1 януари 2014 г. 
до 31 декември 2020 г. в съответствие с 

3. За държавите членки, които са 
решили да удължат периода 2014—
2020 г. в съответствие с член 1, 
параграф 1 от настоящия регламент, 
споразумението за партньорство, 
изготвено за периода от 1 януари 2014 г. 
до 31 декември 2020 г. в съответствие с 



PE646.963v04-00 26/59 AD\1203904BG.docx

BG

Регламент (ЕС) № 1303/2013, 
продължава да се използва от държавите 
членки и Комисията като стратегически 
документ по отношение на 
изпълнението на подпомагането, 
отпускано от ЕЗФРСР за 2021 г.

Регламент (ЕС) № 1303/2013, 
продължава да се използва от държавите 
членки и Комисията като стратегически 
документ по отношение на 
изпълнението на подпомагането, 
отпускано от ЕЗФРСР за 
продължителността на преходния 
период.

Изменение 35

Предложение за регламент
Член 3 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Допустимост на някои видове разходи 
през 2021 г.

Допустимост на някои видове разходи 
за продължителността на преходния 
период

Изменение 36

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Без да се засягат разпоредбите на 
член 65, параграф 2 от Регламент (ЕС) 
№ 1303/2013, на член 2, параграф 2 от 
настоящия регламент и на член 38 от 
Регламент (ЕС) № 1306/2013, разходите, 
посочени в член 3, параграф 1 от 
Регламент (ЕС) № 1310/2013 и в член 16 
от Делегиран регламент (ЕС) 
№ 807/2014, са допустими за 
финансиране от ЕЗФРСР от 
разпределените за 2021 г. средства за 
подпомаганите от ЕЗФРСР програми, за 
които държавите членки са решили да 
удължат периода 2014—2020 г. в 
съответствие с член 1, параграф 1 от 
настоящия регламент, при следните 
условия:

Без да се засягат разпоредбите на 
член 65, параграф 2 от Регламент (ЕС) 
№ 1303/2013, на член 2, параграф 2 от 
настоящия регламент и на член 38 от 
Регламент (ЕС) № 1306/2013, разходите, 
посочени в член 3, параграф 1 от 
Регламент (ЕС) № 1310/2013 и в член 16 
от Делегиран регламент (ЕС) 
№ 807/2014, са допустими за 
финансиране от ЕЗФРСР от 
разпределените за преходния период 
средства за подпомаганите от ЕЗФРСР 
програми, за които държавите членки са 
решили да удължат периода 2014 –
 2020 г. в съответствие с член 1, 
параграф 1 от настоящия регламент, при 
следните условия:
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Изменение 37

Предложение за регламент
Член 3 – алинея 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) тези разходи са предвидени в 
съответната програма за развитие на 
селските райони за 2021 г.;

a) тези разходи са предвидени в 
съответната програма за развитие на 
селските райони за 
продължителността на преходния 
период;

Изменение 38

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Разходи, свързани с правните 
задължения към бенефициерите, които 
са поети по посочените в членове 23, 39 
и 43 от Регламент (ЕО) № 1698/2005 на 
Съвета19 мерки, които получават 
подпомагане по Регламент (ЕС) 
№ 1305/2013, продължават да са 
допустими за финансиране от ЕЗФРСР 
през обхванатия от стратегическия план 
по ОСП период 2022—2027 г. при 
следните условия:

1. Разходи, свързани с правните 
задължения към бенефициерите, които 
са поети по посочените в членове 23, 39 
и 43 от Регламент (ЕО) № 1698/2005 на 
Съвета19 мерки, които получават 
подпомагане по Регламент (ЕС) 
№ 1305/2013, продължават да са 
допустими за финансиране от ЕЗФРСР 
през обхванатия от стратегическия план 
по ОСП период 2022—2027 г. или, 
когато се прилага член -1 от 
настоящия регламент, 2023 – 2027 г., 
при следните условия:

__________________ __________________
19 Регламент (ЕО) № 1698/2005 на 
Съвета от 20 септември 2005 г. относно 
подпомагане на развитието на селските 
райони от Европейския земеделски 
фонд за развитие на селските райони 
(ЕЗФРСР) (ОВ L 277, 21.10.2005 г., 
стр. 1).

19 Регламент (ЕО) № 1698/2005 на 
Съвета от 20 септември 2005 г. относно 
подпомагане на развитието на селските 
райони от Европейския земеделски 
фонд за развитие на селските райони 
(ЕЗФРСР) (ОВ L 277, 21.10.2005 г., 
стр. 1).

Изменение 39

Предложение за регламент
Член 6 – алинея 1 – буква а



PE646.963v04-00 28/59 AD\1203904BG.docx

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) тези разходи са предвидени в 
съответния стратегически план по ОСП 
за периода 2022 – 2027 г. в съответствие 
с Регламент (ЕС) [Регламент за 
стратегическите планове по ОСП] и са в 
съответствие с Регламент (ЕС) 
[Хоризонталния регламент];

a) тези разходи са предвидени в 
съответния стратегически план по ОСП 
за периода 2022—2027 г. или, когато се 
прилага член -1 от настоящия 
регламент, за периода 2023—2027 г., в 
съответствие с Регламент (ЕС) 
[Регламент за стратегическите планове 
по ОСП] и са в съответствие с 
Регламент (ЕС) [Хоризонталния 
регламент];

Изменение 40

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Разходи, свързани с правните 
задължения към бенефициерите, които 
са поети по посочените в членове 28, 29, 
33 и 34 от Регламент (ЕС) № 1305/2013 
многогодишни мерки, както и 
разходите, свързани с правни 
задължения за период, който 
продължава след 1 януари 2024 г. или – 
в държавите членки, които са решили да 
удължат периода 2014 – 2020 г. в 
съответствие с член 1, параграф 1 от 
настоящия регламент – след 1 януари 
2025 г., които задължения са поети 
съгласно членове 14 – 18, член 19, 
параграф 1, букви а) и б), член 20, 
членове 22 – 27, 35, 38, 39 и 39а от 
Регламент (ЕС) № 1305/2013 и съгласно 
член 35 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, 
са допустими за финансиране от 
ЕЗФРСР през обхванатия от 
стратегическия план по ОСП период 
2022 – 2027 г., при следните условия:

2. Разходи, свързани с правните 
задължения към бенефициерите, които 
са поети по посочените в членове 28, 29, 
33 и 34 от Регламент (ЕС) № 1305/2013 
многогодишни мерки, както и 
разходите, свързани с правни 
задължения за период, който 
продължава след 1 януари 2024 г. или — 
в държавите членки, които са решили да 
удължат периода 2014—2020 г. в 
съответствие с член 1, параграф 1 от 
настоящия регламент — след 1 януари 
2025 г., които задължения са поети 
съгласно членове 14—18, член 19, 
параграф 1, букви а) и б), член 20, 
членове 22—27, 35, 38, 39 и 39а от 
Регламент (ЕС) № 1305/2013 и съгласно 
член 35 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, 
са допустими за финансиране от 
ЕЗФРСР през обхванатия от 
стратегическия план по ОСП период 
2022—2027 г., а в случаите по член -1 
от настоящия регламент — 2023—
2027 г., при следните условия:



AD\1203904BG.docx 29/59 PE646.963v04-00

BG

Изменение 41

Предложение за регламент
Член 6 – алинея 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) тези разходи са предвидени в 
съответния стратегически план по ОСП 
за периода 2022—2027 г. в съответствие 
с Регламент (ЕС) [Регламент за 
стратегическите планове по ОСП] и са в 
съответствие с Регламент (ЕС) 
[Хоризонталния регламент];

a) тези разходи са предвидени в 
съответния стратегически план по ОСП 
за периода 2022—2027 г. или, когато се 
прилага член -1 от настоящия 
регламент, за периода 2023—2027 г., в 
съответствие с Регламент (ЕС) 
[Регламент за стратегическите планове 
по ОСП] и са в съответствие с 
Регламент (ЕС) [Хоризонталния 
регламент];

Изменение 42

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2 a. Разходите, свързани с правни 
задължения към бенефициери, поети 
по мерките, посочени в Регламент 
(ЕС) № 1305/2013, могат да бъдат 
допустими за финансиране от 
ЕЗФРСР през периода 2022 – 2027 г. 
или, когато е целесъобразно, през 
периода 2023 – 2027 г.: 
a) за плащания, които трябва да 
бъдат извършени между 1 януари 2022 
г. и 31 декември 2023 г. или 31 
декември 2024 г. в държавите членки, 
които са решили да удължат периода 
2014 – 2020 г. в съответствие с член 1, 
параграф 1 от настоящия регламент, 
когато финансовите средства, 
отпуснати за съответната мярка на 
съответната програма, приета 
съгласно Регламент (ЕС) № 1305/2013 
и, когато е приложимо, член 1, 
параграф 1 от настоящия регламент, 
вече са изразходвани; както и
б) за плащания, които трябва да 
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бъдат извършени след 31 декември 
2023 г. или 31 декември 2024 г. в 
държави членки, които са решили да 
удължат периода 2014 – 2020 г. в 
съответствие с член 1, параграф 1 от 
настоящия регламент.

Изменение 43

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Посочените в член 29 от 
Регламент (ЕС) № 1308/2013 работни 
програми за подпомагане на сектора на 
маслиновото масло и на трапезните 
маслини, изготвени за периода от 1 
април 2018 г. до 31 март 2021 г., се 
удължават и приключват на 31 
декември 2021 г. Съответните 
организации на производители, 
признати по силата на член 152 от 
Регламент (ЕС) № 1308/2013, 
съответните асоциации на 
организациите на производители, 
признати по силата на член 156 от 
посочения регламент, и съответните 
междубраншови организации, признати 
по силата на член 157 от посочения 
регламент, изменят своите работни 
програми с оглед на това удължаване. 
Изменените работни програми се 
съобщават на Комисията до 31 декември 
2020 г.

1. Посочените в член 29 от 
Регламент (ЕС) № 1308/2013 работни 
програми за подпомагане на сектора на 
маслиновото масло и на трапезните 
маслини, изготвени за периода от 
1 април 2018 г. до 31 март 2021 г., се 
удължават и приключват в края на 
преходния период. Съответните 
организации на производители, 
признати по силата на член 152 от 
Регламент (ЕС) № 1308/2013, 
съответните асоциации на 
организациите на производители, 
признати по силата на член 156 от 
посочения регламент, и съответните 
междубраншови организации, признати 
по силата на член 157 от посочения 
регламент, изменят своите работни 
програми с оглед на това удължаване. 
Изменените работни програми се 
съобщават на Комисията до 31 декември 
2020 г., а в случаите по член -1 от 
настоящия регламент – до 31 
декември 2021 г.

Изменение 44

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Призната организация на 
производителите в сектора на плодовете 

Призната организация на 
производителите в сектора на плодовете 
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и зеленчуците, която има оперативна 
програма по член 33 от Регламент (ЕС) 
№ 1308/2013, одобрена от държава 
членка за срок след 31 декември 2021 г., 
подава до тази държава членка в срок до 
15 септември 2021 г. искане за това 
нейната оперативна програма:

и зеленчуците, която има оперативна 
програма по член 33 от Регламент (ЕС) 
№ 1308/2013, одобрена от държава 
членка за срок, надхвърлящ края на 
преходния период, може да подаде до 
тази държава членка искане за това 
нейната оперативна програма:

Изменение 45

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако признатата организация на 
производителите не подаде такова 
искане до 15 септември 2021 г., нейната 
оперативна програма, одобрена 
съгласно Регламент (ЕС) № 1308/2013, 
приключва на 31 декември 2021 г.

Ако признатата организация на 
производителите не подаде такова 
искане, нейната оперативна програма, 
одобрена съгласно Регламент (ЕС) 
№ 1308/2013, продължава да 
функционира съгласно разпоредбите 
на регламента до приключването си.

Изменение 46

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Посочените в член 40 от 
Регламент (ЕС) № 1308/2013 програми 
за подпомагане в лозаро-винарския 
сектор приключват на 15 октомври 
2023 г. Членове 39—54 от Регламент 
(ЕС) № 1308/2013 продължават да се 
прилагат след 31 декември 2021 г. по 
отношение на извършените разходи и 
плащанията за операции, осъществявани 
съгласно посочения регламент преди 16 
октомври 2023 г. по схема за помощ по 
членове 39—52 от посочения регламент.

3. Посочените в член 40 от 
Регламент (ЕС) № 1308/2013 програми 
за подпомагане в лозаро-винарския 
сектор приключват на 15 октомври 
2023 г. Членове 39—54 от Регламент 
(ЕС) № 1308/2013 продължават да се 
прилагат след края на преходния 
период по отношение на извършените 
разходи и плащанията за операции, 
осъществявани съгласно посочения 
регламент преди 16 октомври 2023 г. по 
схема за помощ по членове 39—52 от 
посочения регламент.
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Изменение 47

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Посочените в член 55 от 
Регламент (ЕС) № 1308/2013 
национални програми в сектора на 
пчеларството приключват на 31 юли 
2022 г. Членове 55, 56 и 57 от Регламент 
(ЕС) № 1308/2013 продължават да се 
прилагат след 31 декември 2021 г. по 
отношение на извършените разходи и 
плащанията за операции, осъществени 
съгласно посочения регламент преди 1 
август 2022 г. по схема за помощ по 
член 55 от посочения регламент.

4. Посочените в член 55 от 
Регламент (ЕС) № 1308/2013 
национални програми в сектора на 
пчеларството приключват на 31 юли 
2022 г. Членове 55, 56 и 57 от Регламент 
(ЕС) № 1308/2013 продължават да се 
прилагат след края на преходния 
период по отношение на извършените 
разходи и плащанията за операции, 
осъществени съгласно посочения 
регламент преди 1 август 2022 г. или, 
когато се прилага член -1 от 
настоящия регламент, преди 1 август 
2023 г. по схема за помощ по член 55 от 
посочения регламент.

Изменение 48

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. По отношение на схемите за 
помощ, посочени в параграфи 3 и 4 от 
настоящия член, член 7, параграф 3, 
членове 9, 21, 43, 51, 52, 54, 59, 67, 68, 
70—75, 77, 91—97, 99, 100, член 102, 
параграф 2, членове 110 и 111 от 
Регламент (ЕС) № 1306/2013, 
съответните разпоредби на 
делегираните актове и актовете за 
изпълнение, свързани с тези членове, 
продължават да се прилагат след 31 
декември 2021 г. по отношение на 
извършените разходи и плащанията за 
операции, осъществени съгласно 
Регламент (ЕС) № 1308/2013, след тази 
дата и до края на схемите за помощ, 
посочени в параграфи 3 и 4 от 
настоящия член.

6. По отношение на схемите за 
помощ, посочени в параграфи 3 и 4 от 
настоящия член, член 7, параграф 3, 
членове 9, 21, 43, 51, 52, 54, 59, 67, 68, 
70 – 75, 77, 91 – 97, 99, 100, член 102, 
параграф 2, членове 110 и 111 от 
Регламент (ЕС) № 1306/2013, 
съответните разпоредби на 
делегираните актове и актовете за 
изпълнение, свързани с тези членове, 
продължават да се прилагат след края 
на настоящия преходен период по 
отношение на извършените разходи и 
плащанията за операции, осъществени 
съгласно Регламент (ЕС) № 1308/2013, 
след тази дата и до края на схемите за 
помощ, посочени в параграфи 3 и 4 от 
настоящия член.
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Изменение 49

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., и 
когато се прилага член -1 от 
Регламент (ЕС) ..../..... [Регламента за 
преходните разпоредби за ОСП] – от 
2022 г., в програмите си за развитие на 
селските райони държавите членки 
могат да определят по-кратък период – 
от една до четири 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.;

Изменение 50

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 
период от една до четири години. Ако в 
съответствие с първа алинея държавите 
членки предвидят годишно удължаване 
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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.;

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.;

Изменение 51

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 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 четири 
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 преходния период;

Изменение 52

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 

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., 
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надвишава 11 258 707 816 евро по 
текущи цени в съответствие с 
многогодишната финансова рамка за 
периода 2021—2027 г.;

а когато се прилага член -1 от 
Регламент (ЕС) ..../..... [Регламента за 
преходните разпоредби за ОСП], от 1 
януари 2022 г. до 31 декември 2022 г., 
не надвишава ХХХ евро* по текущи 
цени в съответствие с многогодишната 
финансова рамка за периода 2021 –
 2027 г.;

__________________
* В своята резолюция от 14 ноември 
2018 г. относно Многогодишната 
финансова рамка за периода 2021 – 
2027 г. – позиция на Парламента с 
оглед на постигането на споразумение 
(P8_TA (2018) 0449), Европейският 
парламент заема позиция в полза на 
запазването в реално изражение на 
финансирането на общата 
селскостопанска политика за ЕС-27 
на равнището на бюджета за периода 
2014 – 2020 г. (при бюджетиране на 
първоначалния размер на 
селскостопанския резерв), а именно 
383 255 милиона евро по цени от 
2018 г. (431 946 милиона евро по 
текущи цени). Следователно 
размерът, който трябва да бъде 
договорен в настоящия регламент, 
следва да се изчислява въз основа на 
стойностите, договорени за МФР за 
периода 2021 – 2027 г., или, ако тя не 
бъде приета навреме, въз основа на 
разширените тавани и разпоредби за 
2020 г. в съответствие с член 312, 
параграф 4 от ДФЕС.

Изменение 53

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, 

За всяка година от преходния период, 
посочен в член -1 от Регламент (ЕС) 
..../......  [Регламента за преходните 
разпоредби за ОСП], размерът на 
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както е предвидено в приложението към 
Регламент (ЕС) № [xxxx/xxxx] на 
Съвета*[МФР].

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].

Изменение 54

Предложение за регламент
Член 9 –параграф 1 – точка 1 a (нова)
Регламент (ЕС) № 1306/2013
Член 25 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1a) в член 25 се добавя следният 
параграф:
„Чрез дерогация от член 12, параграф 
2, буква г) от Регламент (ЕС, 
Евратом) 2018/1046 на Европейския 
парламент и на Съвета*, 
бюджетните кредити за резерва, за 
които не са поети задължения, се 
пренасят без ограничение във 
времето, за да се финансира резервът 
за следващите финансови години.
___________________
* Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 
на Европейския парламент и на 
Съвета от 18 юли 2018 г. за 
финансовите правила, приложими за 
общия бюджет на Съюза, за 
изменение на регламенти (ЕС) 
№ 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) 
№ 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) 
№ 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) 
№ 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на 
Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна 
на Регламент (ЕС, Евратом) 
№ 966/2012 (ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 
1).“;
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Изменение 55

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – точка 3
Регламент (ЕС) № 1306/2013
Член 35 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. За програмите, за които държава 
членка е решила да удължи периода 
2014 – 2020 г. в съответствие с член 1, 
параграф 1 от Регламент (ЕС) 
[XXXX/XXXX] [Настоящия регламент], 
не се отпуска предварително 
финансиране за разпределените за 
2021 г. средства.;

5. За програмите, за които държава 
членка е решила да удължи периода 
2014 – 2020 г. в съответствие с член 1, 
параграф 1 от Регламент (ЕС) 
[XXXX/XXXX] [Настоящия регламент], 
не се отпуска предварително 
финансиране за разпределените за 
преходния период средства.;

Изменение 56

Предложение за регламент
Член 10 – заглавие
Регламент (ЕС) № 1307/2013
Член 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

Изменения на Регламент (ЕС) 
№ 1307/2013

Изменения на Регламент (ЕС) 
№ 1307/20131a

___________________
1а Всички цифри ще бъдат 
актуализирани в съответствие с 
позицията на ЕП в МФР. В своята 
резолюция от 14 ноември 2018 г. 
относно Многогодишната финансова 
рамка за периода 2021 – 2027 г. – 
позиция на Парламента с оглед на 
постигането на споразумение (P8_TA 
(2018) 0449), Европейският 
парламент заема позиция в полза на 
запазването в реално изражение на 
финансирането на общата 
селскостопанска политика за ЕС-27 
на равнището на бюджета за периода 
2014 – 2020 г. (при бюджетиране на 
първоначалния размер на 
селскостопанския резерв), а именно 
383 255 милиона евро по цени от 
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2018 г. (431 946 милиона евро по 
текущи цени). Следователно 
размерът, който трябва да бъде 
договорен в настоящия регламент, 
следва да се изчислява въз основа на 
стойностите, договорени за МФР за 
периода 2021 – 2027 г., или, ако тя не 
бъде приета навреме, въз основа на 
разширените тавани и разпоредби за 
2020 г. в съответствие с член 312, 
параграф 4 от ДФЕС.

Изменение 57

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1
Регламент (ЕС) № 1307/2013
Член 11 – параграф 6 – алинея 4а

Текст, предложен от Комисията Изменение

За календарната 2021 г. държавите 
членки, които прилагат параграф 1, 
първа алинея, уведомяват Комисията до 
1 август 2020 г. за решенията, посочени 
в параграфи 2 и 3.;

За всяка година от преходния период 
по член -1 от Регламент (ЕС)..../..... 
[Регламента за преходните 
разпоредби за ОСП] държавите 
членки уведомяват Комисията до 1 
август на предходната година за 
решенията, взети в съответствие с 
настоящия член, и за очаквания 
резултат от намаленията.

Изменение 58

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 15a Член 15a

Уведомления за календарната 2021 
година

Уведомления за календарните години 
по време на преходния период

За календарната 2021 г. държавите 
членки уведомяват за процента на 
годишния национален таван, посочен в 
член 22, параграф 2, член 42, 

За всяка календарна година от 
преходния период по член -1 от 
Регламент (ЕС)…./….. [Регламента за 
преходните разпоредби за ОСП] 
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параграф 1, член 49, параграф 1, 
член 51, параграф 1 и член 53, 
параграф 6, до 1 август 2020 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 на 
предходната година.;

Изменение 59

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 всяка календарна година от 
преходния период по член -1 от 
Регламент (ЕС)…/… [Регламента за 
преходните разпоредби за ОСП], 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.;

Изменение 60

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – точка 5
Регламент (ЕС) № 1307/2013
Член 23 – параграф 6 – алинея 3а
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Текст, предложен от Комисията Изменение

За календарната 2021 г. държавите 
членки, които прилагат параграф 1, 
първа алинея, уведомяват Комисията до 
1 август 2020 г. за решенията, посочени 
в параграфи 2 и 3.;

За всяка календарна година от 
преходния период държавите членки, 
които прилагат параграф 1, първа 
алинея, уведомяват Комисията до 
1 август на предходната година за 
решенията, посочени в параграфи 2 и 3.;

Изменение 61

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 
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:

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 
правата на плащане, притежавани от 
земеделски стопани към 31 декември 
2019 г., а когато се прилага член -1 от 
Регламент (ЕС) №.../... [Регламента за 
преходните разпоредби за ОСП], 31 
декември 2020 г., чието равнище е по-
ниско от националната или 
регионалната единична стойност за 
2020 г., или когато се прилага член -1 
от Регламент (ЕС) ...../...... 
[Регламента за преходните 
разпоредби за ОСП], за 2021 г., 
изчислена в съответствие с втора алинея 
от настоящия параграф, ще бъде 
увеличена спрямо националната или 
регионалната единична стойност през 
съответната година. Увеличението се 
изчислява при следните условия:

Изменение 62

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) за да се финансира увеличението, 
се намаляват всички или част от 
притежаваните или взетите под аренда 
права на плащане на земеделските 
стопани към 31 декември 2019 г., чиято 
стойност е по-висока от националната 
или регионалната единична стойност 
през 2020 г., изчислена в съответствие с 
втора алинея. Това намаление се 
прилага към разликата между 
стойността на тези права и 
националната или регионалната 
единична стойност през 2020 г. 
Прилагането на това намаление се 
основава на обективни и 
недискриминационни критерии, които 
могат да включват определянето на 
максимално намаление.

б) за да се финансира увеличението, 
се намаляват всички или част от 
притежаваните или взетите под аренда 
права на плащане на земеделските 
стопани към 31 декември 2019 г., а 
когато се прилага член -1 от 
Регламент (ЕС)..../..... [Регламента за 
преходните разпоредби за ОСП], към 
31 декември 2020 г., чиято стойност е 
по-висока от националната или 
регионалната единична стойност през 
последващата година на преходния 
период, изчислена в съответствие с 
втора алинея. Това намаление се 
прилага към разликата между 
стойността на тези права и 
националната или регионалната 
единична стойност през 2020 г. 
Прилагането на това намаление се 
основава на обективни и 
недискриминационни критерии, които 
могат да включват определянето на 
максимално намаление.

Изменение 63

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – точка 6 – алинея 2
Регламент (ЕС) № 1305/2013
Член 25 – параграф 11 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Националната или регионалната 
единична стойност за 2020 г., посочена в 
първа алинея, се изчислява, като 
националният или регионалният таван 
за схемата за основно плащане, 
определен в съответствие с член 22, 
параграф 1 или член 23, параграф 2 за 
2020 г., с изключение на националния 
или регионалния(-те) резерв(-и), се 
раздели на броя на притежаваните или 
взети под аренда права на плащане, с 

Националната или регионалната 
единична стойност за годините на 
преходния период, посочена в първа 
алинея, се изчислява, като националният 
или регионалният таван за схемата за 
основно плащане, определен в 
съответствие с член 22, параграф 1 или 
член 23, параграф 2 за съответната 
година, с изключение на националния 
или регионалния(-те) резерв(-и), се 
раздели на броя на притежаваните или 
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които земеделските стопани разполагат 
към 31 декември 2019 г.

взети под аренда права на плащане, с 
които земеделските стопани разполагат 
към 31 декември на предходната 
година.

Изменение 64

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 календарните години през 
преходния период държавите членки 
могат да решат да приложат 
допълнително вътрешно сближаване, 
като прилагат параграф 11 към 
съответните години.;

Изменение 65

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 г., а когато се 
прилага член -1 от Регламент 
(ЕС)..../..... [Регламента за преходните 
разпоредби за ОСП], по отношение на 
средствата, отпуснати от резерва 
през 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 от 
настоящия параграф не се прилага по 
отношение на средствата, отпуснати от 
резерва през 2021 г., а когато се 
прилага член -1 от Регламент 
(ЕС)…./….. [Регламента за 
преходните разпоредби за ОСП], по 
отношение на средствата, 
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отпуснати от резерва през 2022 г.;

Изменение 66

Предложение за регламент
Член 10 –параграф 1 – точка 10 a (нова)
Регламент (ЕС) № 1307/2013
Член 37 – параграф 1 – алинея 1 а (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)..../..... [Регламента за 
преходните разпоредби за ОСП].“
В член 37, параграф 4 се добавят 
следните тирета: 
- 50% през 2021 г.,
- 50% през 2022 г., ако се прилага 
член -1 от Регламент  (EС) ..../..... 
[Регламента за преходните 
разпоредби за ОСП].“

Изменение 67

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Размерът на специалното плащане за 
култура за хектар от площ, отговаряща 
на условията за подпомагане, се 
изчислява за 2021 г., като се умножат 
добивите, определени в параграф 2, по 
следните референтни суми:

Размерът на специалното плащане за 
култура за хектар от площ, отговаряща 
на условията за подпомагане, се 
изчислява за всяка година на преходния 
период, като се умножат добивите, 
определени в параграф 2, по следните 
референтни суми:

България: 624,11 EUR, България: XXX EUR;
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Гърция: 225,04 EUR Гърция: XXX EUR;
Испания: 348,03 EUR Испания: XXX EUR;
Португалия: 219,09 EUR. Португалия: XXX EUR.

Изменение 68

Предложение за регламент
Член 11 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Изменения на Регламент (ЕС) 
№ 1308/2013

Изменения на Регламент (ЕС) 
№ 1308/20131a

___________________
1а Всички цифри ще бъдат 
актуализирани в съответствие с 
позицията на ЕП в МФР. В своята 
резолюция от 14 ноември 2018 г. 
относно Многогодишната финансова 
рамка за периода 2021 – 2027 г. – 
позиция на Парламента с оглед на 
постигането на споразумение (P8_TA 
(2018) 0449), Европейският 
парламент заема позиция в полза на 
запазването в реално изражение на 
финансирането на общата 
селскостопанска политика за ЕС-27 
на равнището на бюджета за периода 
2014 – 2020 г. (при бюджетиране на 
първоначалния размер на 
селскостопанския резерв), а именно 
383 255 милиона евро по цени от 
2018 г. (431 946 милиона евро по 
текущи цени). Следователно 
размерът, който трябва да бъде 
договорен в настоящия регламент, 
следва да се изчислява въз основа на 
стойностите, договорени за МФР за 
периода 2021 – 2027 г., или, ако тя не 
бъде приета навреме, въз основа на 
разширените тавани и разпоредби за 
2020 г. в съответствие с член 312, 
параграф 4 от ДФЕС.
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Изменение 69

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) ХХХ EUR за Гърция;

Изменение 70

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) ХХХ EUR за Франция;

Изменение 71

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) ХХХ EUR за Италия.;

Изменение 72

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

По целесъобразност за 2022 г. 
финансирането от Съюза на 
работните програми, посочени в 
параграф 1, е:
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a) ХХХ EUR за Гърция;
б) ХХХ EUR за Франция; и
в) ХХХ EUR за Италия.

Изменение 73

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 ХХХ EUR за 
Германия.

Изменение 74

Предложение за регламент
Член 11 –параграф 1 – точка 2 a (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 214 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2a) В член 214 след първия 
параграф се добавя следният 
параграф:
„Чрез дерогация от параграф 1 и при 
условие че бъде издадено разрешение 
от Комисията, Финландия може по 
време на преходния период по член -1 
от Регламент (ЕС)..../..... [Регламента 
за преходните разпоредби за ОСП] да 
продължава да предоставя 
национални помощи, които е 
отпускала през 2020 г. на 
производителите на основание на 
настоящия член.“

Изменение 75
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Предложение за регламент
Член 12 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Изменения на Регламент (ЕС) 
№ 228/2013

Изменения на Регламент (ЕС) 
№ 228/20131a

___________________
1а Всички цифри ще бъдат 
актуализирани в съответствие с 
позицията на ЕП в МФР. В своята 
резолюция от 14 ноември 2018 г. 
относно Многогодишната финансова 
рамка за периода 2021 – 2027 г. – 
позиция на Парламента с оглед на 
постигането на споразумение (P8_TA 
(2018) 0449), Европейският 
парламент заема позиция в полза на 
запазването в реално изражение на 
финансирането на общата 
селскостопанска политика за ЕС-27 
на равнището на бюджета за периода 
2014 – 2020 г. (при бюджетиране на 
първоначалния размер на 
селскостопанския резерв), а именно 
383 255 милиона евро по цени от 
2018 г. (431 946 милиона евро по 
текущи цени). Следователно 
размерът, който трябва да бъде 
договорен в настоящия регламент, 
следва да се изчислява въз основа на 
стойностите, договорени за МФР за 
периода 2021 – 2027 г., или, ако тя не 
бъде приета навреме, въз основа на 
разширените тавани и разпоредби за 
2020 г. в съответствие с член 312, 
параграф 4 от ДФЕС.

Изменение 76

Предложение за регламент
Член 12 – параграф -1 (нов)
Регламент (ЕС) № 228/2013
Член 22 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

След член 22 се добавя следният член:
Член 22а 

Междубраншови организации
1. Независимо от членове 164 и 165 от 
Регламент (ЕС) № 1308/2013, в 
случаите, когато призната съгласно 
член 157 от Регламент (ЕС) 
№ 1308/2013 междубраншова 
организация, която действа в 
определен най-отдалечен регион и 
която се счита за представителна по 
отношение на производството, 
търговията или преработката на 
даден продукт или продукти от този 
регион, съответната държава членка 
може, по искане на тази 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 обединения, 
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 страни, да вземе 
решение, че отделните икономически 
оператори или обединенията, които 
не членуват в организацията, но 
участват на въпросния пазар, трябва 
да плащат на организацията пълния 
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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.

Изменение 77

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,

Изменение 78

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,

Изменение 79

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: — за Канарските острови: 268 420 
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257 970 000 EUR 000 EUR.

Изменение 80

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,

Изменение 81

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

Изменение 82

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.

Изменение 83

Предложение за регламент
Член 13 – заглавие
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Изменения на Регламент (ЕС) 
№ 229/2013

Изменения на Регламент (ЕС) 
№ 229/20131a

___________________
1а Всички цифри ще бъдат 
актуализирани в съответствие с 
позицията на ЕП в МФР. В своята 
резолюция от 14 ноември 2018 г. 
относно Многогодишната финансова 
рамка за периода 2021 – 2027 г. – 
позиция на Парламента с оглед на 
постигането на споразумение (P8_TA 
(2018) 0449), Европейският 
парламент заема позиция в полза на 
запазването в реално изражение на 
финансирането на общата 
селскостопанска политика за ЕС-27 
на равнището на бюджета за периода 
2014 – 2020 г. (при бюджетиране на 
първоначалния размер на 
селскостопанския резерв), а именно 
383 255 милиона евро по цени от 
2018 г. (431 946 милиона евро по 
текущи цени). Следователно 
размерът, който трябва да бъде 
договорен в настоящия регламент, 
следва да се изчислява въз основа на 
стойностите, договорени за МФР за 
периода 2021 – 2027 г., или, ако тя не 
бъде приета навреме, въз основа на 
разширените тавани и разпоредби за 
2020 г. в съответствие с член 312, 
параграф 4 от ДФЕС.

Изменение 84

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 

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

Изменение 85

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 ХХХ EUR.“

Изменение 86

Предложение за регламент
Приложение І

Текст, предложен от Комисията Изменение

Приложение І Приложение І1a

___________________
1а Всички цифри ще бъдат 
актуализирани в съответствие с 
позицията на ЕП в МФР. В своята 
резолюция от 14 ноември 2018 г. 
относно Многогодишната финансова 
рамка за периода 2021 – 2027 г. – 
позиция на Парламента с оглед на 
постигането на споразумение (P8_TA 
(2018) 0449), Европейският 
парламент заема позиция в полза на 
запазването в реално изражение на 
финансирането на общата 
селскостопанска политика за ЕС-27 
на равнището на бюджета за периода 
2014 – 2020 г. (при бюджетиране на 
първоначалния размер на 
селскостопанския резерв), а именно 
383 255 милиона евро по цени от 
2018 г. (431 946 милиона евро по 
текущи цени). Следователно 
размерът, който трябва да бъде 
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договорен в настоящия регламент, 
следва да се изчислява въз основа на 
стойностите, договорени за МФР за 
периода 2021 – 2027 г., или, ако тя не 
бъде приета навреме, въз основа на 
разширените тавани и разпоредби за 
2020 г. в съответствие с член 312, 
параграф 4 от ДФЕС.

Изменение 87

Предложение за регламент
Приложение I – параграф 1 – точка 2
Регламент (ЕС) № 1305/2013
Приложение І – заглавие 1а

Текст, предложен от Комисията Изменение

Част втора: Разбивка на помощта от 
Съюза за развитие на селските райони 
(2021 г.)

Част втора: Разбивка на помощта от 
Съюза за развитие на селските райони 
(за първата година от преходния 
период)

Изменение 88

Предложение за регламент
Приложение I – параграф 1 – точка 2
Регламент (ЕС) № 1305/2013
Приложение І – част втора – таблица

Текст, предложен от Комисията Изменение

(текущи цени в евро) (текущи цени в евро)

2021 2021 

Белгия 67 178 046 Белгия Х 
България 281 711 396 България Х 
Чешка република 258 773 203 Чешка република Х 
Дания 75 812 623 Дания Х 
Германия 989 924 996 Германия Х 
Естония 87 875 887 Естония X 
Ирландия 264 670 951 Ирландия X 
Гърция 509 591 606 Гърция X 
Испания 1 001 202 880 Испания X 
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Франция 1 209 259 199 Франция X 
Хърватия 281 341 503 Хърватия X 
Италия 1 270 310 371 Италия X 
Кипър 15 987 284 Кипър X 
Латвия 117 307 269 Латвия X 
Литва 195 182 517 Литва X 
Люксембург 12 290 956 Люксембург X 
Унгария 416 202 472 Унгария X 
Малта 12 207 322 Малта X 
Нидерландия 73 151 195 Нидерландия X 
Австрия 480 467 031 Австрия X 
Полша 1 317 890 530 Полша X 
Португалия 493 214 858 Португалия X 
Румъния 965 503 339 Румъния X 
Словения 102 248 788 Словения X 
Словакия 227 682 721 Словакия X 
Финландия 292 021 227 Финландия X 
Швеция 211 550 876 Швеция X 
Общо ЕС 11 230 561 046 Общо ЕС X 
Техническа помощ 28 146 770 Техническа помощ Х 
Общо 11 258 707 816 Общо Х 

Изменение 89

Предложение за регламент
Приложение ІI

Текст, предложен от Комисията Изменение

Приложение ІI Приложение ІI1a

___________________
1а Всички цифри ще бъдат 
актуализирани в съответствие с 
позицията на ЕП в МФР. В своята 
резолюция от 14 ноември 2018 г. 
относно Многогодишната финансова 
рамка за периода 2021 – 2027 г. – 
позиция на Парламента с оглед на 
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постигането на споразумение (P8_TA 
(2018) 0449), Европейският 
парламент заема позиция в полза на 
запазването в реално изражение на 
финансирането на общата 
селскостопанска политика за ЕС-27 
на равнището на бюджета за периода 
2014 – 2020 г. (при бюджетиране на 
първоначалния размер на 
селскостопанския резерв), а именно 
383 255 милиона евро по цени от 
2018 г. (431 946 милиона евро по 
текущи цени). Следователно 
размерът, който трябва да бъде 
договорен в настоящия регламент, 
следва да се изчислява въз основа на 
стойностите, договорени за МФР за 
периода 2021 – 2027 г., или, ако тя не 
бъде приета навреме, въз основа на 
разширените тавани и разпоредби за 
2020 г. в съответствие с член 312, 
параграф 4 от ДФЕС.

Изменение 90

Предложение за регламент
Приложение ІII

Текст, предложен от Комисията Изменение

Приложение ІII Приложение ІII1a

___________________
1а Всички цифри ще бъдат 
актуализирани в съответствие с 
позицията на ЕП в МФР. В своята 
резолюция от 14 ноември 2018 г. 
относно Многогодишната финансова 
рамка за периода 2021 – 2027 г. – 
позиция на Парламента с оглед на 
постигането на споразумение (P8_TA 
(2018) 0449), Европейският 
парламент заема позиция в полза на 
запазването в реално изражение на 
финансирането на общата 
селскостопанска политика за ЕС-27 
на равнището на бюджета за периода 
2014 – 2020 г. (при бюджетиране на 
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първоначалния размер на 
селскостопанския резерв), а именно 
383 255 милиона евро по цени от 
2018 г. (431 946 милиона евро по 
текущи цени). Следователно 
размерът, който трябва да бъде 
договорен в настоящия регламент, 
следва да се изчислява въз основа на 
стойностите, договорени за МФР за 
периода 2021 – 2027 г., или, ако тя не 
бъде приета навреме, въз основа на 
разширените тавани и разпоредби за 
2020 г. в съответствие с член 312, 
параграф 4 от ДФЕС.
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