
ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/142 НА КОМИСИЯТА 

от 2 декември 2015 година 

за изменение на приложение I към Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на 
Съвета и на приложение III към Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на 

Съвета 

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ, 

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, 

като взе предвид 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 (1), и по-специално член 58, параграф 7 от него, 

като взе предвид 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 (2), и по-специално член 7, параграф 3 от него, 

като има предвид че, 

(1)  В съответствие с член 7, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1307/2013 полученият резултат от намалението на 
плащанията, посочено в член 11 от същия регламент, се предоставя под формата на подпомагане от Съюза за 
мерки по програмите за развитие на селските райони. След получаване на уведомленията на държавите членки 
относно получения резултат от намалението на плащанията съгласно член 11, параграф 6 от Регламент (ЕС) 
№ 1307/2013, с Делегиран регламент (ЕС) № 1378/2014 (3) на Комисията бяха изменени приложение I към 
Регламент (ЕС) № 1305/2013 и приложение III към Регламент (ЕС) № 1307/2013. 

(2)  В Обединеното кралство законодателството за прилагане на правилата на Съюза относно преките плащания в Уелс 
е било отменено с разпореждане на национален съд. Вследствие на това Обединеното кралство прие нови решения 
за прилагането на директните плащания в Уелс и ги съобщи на Комисията. Макар да е задължение на 
Обединеното кралство да гарантира, че тези нови решения са в съответствие с приложимата правна рамка и с 
общите принципи на правото на Съюза, е целесъобразно тези нови решения да бъдат взети предвид. По-конкретно, 
тъй като новите решения имат отражение върху получения резултат от намалението на плащанията, посочено в 
член 11, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 1307/2013, за Обединеното кралство, е целесъобразно съответно да се 
адаптират приложение I към Регламент (ЕС) № 1305/2013 и приложение III към Регламент (ЕС) № 1307/2013. 

(3)  Поради това Регламент (ЕС) № 1305/2013 и Регламент (ЕС) № 1307/2013 следва да бъдат съответно изменени. 

(4)  Тъй като измененията, направени с настоящия регламент, имат отражение върху прилагането на Регламент (ЕС) 
№ 1305/2013 и Регламент (ЕС) № 1307/2013 за календарната 2015 година, настоящият регламент следва да се 
прилага от 1 януари 2015 г., 

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ: 

Член 1 

Изменение на Регламент (ЕС) № 1305/2013 

Приложение I към Регламент (ЕС) № 1305/2013 се изменя в съответствие с приложение I към настоящия регламент. 
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(1) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 487. 
(2) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 608. 
(3) Делегиран регламент (ЕС) № 1378/2014 на Комисията от 17 октомври 2014 г. за изменение на приложение I към Регламент (ЕС) 

№ 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета и приложения II и III към Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент 
и на Съвета (ОВ L 367, 23.12.2014 г., стр. 16). 



Член 2 

Изменение на Регламент (ЕС) № 1307/2013 

Приложение III към Регламент (ЕС) № 1307/2013 се изменя в съответствие с приложение II към настоящия регламент. 

Член 3 

Влизане в сила и прилагане 

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз. 

Той се прилага от 1 януари 2015 г. 

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко в държавите 
членки. 

Съставено в Брюксел на 2 декември 2015 година. 

За Комисията 

Председател 
Jean-Claude JUNCKER  
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 

Приложение I към Регламент (ЕС) № 1305/2013 се изменя, както следва:  

1) Вписването „Обединено кралство“ се заменя със следното: 

„Обединено 
кралство 

475 531 544 848 443 195 850 859 320 754 569 938 754 399 511 755 442 113 756 171 870 5 195 417 491“   

2) Вписването „Общо ЕС-28“ се заменя със следното: 

„Общо ЕС-28 5 264 723 001 18 149 536 729 18 649 599 495 14 337 026 697 14 346 899 509 14 296 293 137 14 299 181 797 99 343 260 365“   

3) Вписването „Общо“ се заменя със следното: 

„Общо 5 298 853 700 18 183 668 706 18 683 732 774 14 371 161 305 14 381 035 473 14 330 430 483 14 333 320 553 99 582 202 994“   
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ПРИЛОЖЕНИЕ II 

В приложение III към Регламент (ЕС) № 1307/2013 вписването „Обединено кралство“ се заменя със следното: 

„Обединено кралство 3 170,7 3 177,3 3 183,6 3 192,2 3 201,4 3 591,7“   
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