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КРАТКА ОБОСНОВКА

В предложенията за бъдещата Обща селскостопанска политика (ОСП) се определя нов 
модел за осъществяване на ОСП след 2020 г. Предложеният от Европейската комисия 
пакет от реформи включва предложението за резолюция относно финансирането, 
управлението и мониторинга на ОСП (чиято цел е да замени настоящия хоризонтален 
Регламент (ЕС) № 1306/2013).

Г-н Богович е определен от комисията REGI като докладчик по становището на 
комисията REGI по това досие. Докладчикът е съгласен с концепцията за предложения 
модел за осъществяване на ОСП, който отразява повече субсидиарност и гъвкавост за 
държавите членки при изпълнението на политиката, така че ОСП да е по-близо до 
бенефициерите (повечето от които са земеделски производители).

Освен това докладчикът приветства продължаването на настоящата структура на 
финансиране на ОСП, която е разделена на два стълба: Европейският фонд за 
гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и Европейският земеделски фонд за развитие на 
селските райони (ЕЗФРСР), както и предложената от Комисията стабилност по 
отношение на структурата на органите за управление.

Въпреки това докладчикът не е сигурен дали новият модел за осъществяване осигурява 
опростяване и по-малко бюрокрация. Вероятно ще има различни елементи на 
опростяване за бенефициерите на ОСП, но опростяването не е сигурно за 
регионалните и националните администрации, които ще трябва да изпълняват нова 
политика, основана на качеството на изпълнението. Г-н Богович е обезпокоен и от 
факта, че ще бъде трудно да се определят и наблюдават показателите за качество на 
изпълнението и че стратегическата им роля би могла да се разглежда в по-голяма 
степен като инструмент за контрол, особено към момента на годишното уравняване с 
оглед на качеството на изпълнението (член 52).

В резултат на това докладчикът предлага, наред с други важни аспекти, следните 
изменения в предложението на Комисията:

- тъй като мониторингът на качеството на изпълнението и логично надеждността на 
наличните данни също могат да усложнят изпълнението на ОСП и да променят ролята 
на някои органи на управление; докладчикът счита, че е важно Европейският 
парламент да има по-значителна роля в дискусиите, свързани с прилагането на някои 
разпоредби (т.е. членове 52 и 53);

- за да се осигури последователност, докладчикът счита, че някои подробности следва 
да бъдат част от основния акт и не са обхванати от актове за изпълнение (член 39);

- новият модел за осъществяване на ОСП не може да се прилага през 2021 г., вместо 
през 2023 г., и следователно е необходим по-дълъг преходен период между 
настоящите регламенти за ОСП и бъдещите разпоредби (член 104);

- смъртта на бенефициера, дългосрочната професионална нетрудоспособност на 
бенефициера и други обосновани случаи, определени от държавите членки в техните 
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стратегически планове по ОСП, следва да бъдат включени в изключенията в случаи 
на непреодолима сила и извънредни обстоятелства (член 3);

- тъй като принципът на пропорционалност е един от водещите принципи във 
Финансовия регламент, този принцип трябва да бъде запазен в настоящите 
предложения – главно когато са свързани с административна тежест за земеделските 
стопани, компетентните органи и процедурите по акредитация (съображение 47, член 9, 
член 10);

На последно място, г-н Богович счита, че е от съществено значение да се запазят 
полезните взаимодействия между ЕЗФРСР и структурните фондове в полза на 
селските райони; трябва да се гарантира взаимно допълване и да се избягват всички 
законодателни пречки.

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 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) В съобщението на Комисията до 
Европейския парламент, Съвета, 
Европейския икономически и социален 
комитет и Комитета на регионите, 
озаглавено „Бъдещето на прехраната и 
селското стопанство“, от 29 ноември 
2017 г. се стига до заключението, че 
общата селскостопанска политика 
(наричана по-нататък „ОСП“) следва да 
продължи да засилва мерките си в 
отговор на бъдещите предизвикателства 
и възможности чрез повишаване на 
заетостта, растежа и инвестициите, чрез 
борба с изменението на климата и 
приспособяване към него, както и чрез 
извеждането на научните изследвания и 
иновациите извън лабораториите и 
отвеждането им в полето и на пазарите. 
Освен това ОСП следва да даде отговор 
на опасенията на гражданите във връзка 
с устойчивото селскостопанско 
производство.

(1) В съобщението на Комисията до 
Европейския парламент, Съвета, 
Европейския икономически и социален 
комитет и Комитета на регионите, 
озаглавено „Бъдещето на прехраната и 
селското стопанство“, от 29 ноември 
2017 г. се стига до заключението, че 
общата селскостопанска политика 
(наричана по-нататък „ОСП“) следва да 
продължи да засилва мерките си в 
отговор на бъдещите предизвикателства 
и възможности чрез повишаване на 
заетостта, растежа и инвестициите, чрез 
борба с изменението на климата и 
приспособяване към него, както и чрез 
извеждането на научните изследвания и 
иновациите извън лабораториите и 
отвеждането им в полето и на пазарите. 
Освен това ОСП следва да даде отговор 
на опасенията на гражданите във връзка 
с устойчивото селскостопанско 
производство и с развитието на 
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селските райони.

Обосновка

Развитието на селските райони като неразделна част от ОСП следва да бъде 
включено в целите за даване на отговор на опасенията на гражданите.

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5a) Държавите членки следва да се 
въздържат от добавяне на правила, 
които усложняват използването на 
ЕФГЗ и ЕЗФРСР от бенефициера.

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Необходимо е да се предвиди 
разпоредба за акредитиране на 
разплащателните агенции и 
координиращите органи от държавите 
членки и за определяне на процедурите 
за набавяне на декларации за 
управлението и на годишни доклади за 
качеството на изпълнението, както и за 
получаване на сертифициране на 
системите за управление и мониторинг 
и на системите за докладване, и за 
заверка на годишните счетоводни 
отчети от независими органи. Освен 
това, за да се осигури прозрачността на 
системата от проверки, които следва да 
се извършват на национално равнище, 
особено по отношение на процедурите 
за разрешаване, валидиране и плащане, 
и за да се намалят административната и 
одитната тежест за Комисията и за 

(9) Необходимо е да се предвиди 
разпоредба за акредитиране на 
разплащателните агенции и 
координиращите органи от държавите 
членки и за определяне на процедурите 
за набавяне на декларации за 
управлението и на годишни доклади за 
качеството на изпълнението, както и за 
получаване на сертифициране на 
системите за управление и мониторинг 
и на системите за докладване, и за 
заверка на годишните счетоводни 
отчети от независими органи. 
Разплащателните агенции следва да 
предлагат на земеделските стопани 
компенсации за плащанията, които 
са закъснели поради 
административни грешки. Освен това, 
за да се осигури прозрачността на 
системата от проверки, които следва да 
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държавите членки, когато се изисква 
акредитиране на всяка отделна 
разплащателна агенция, броят на 
органите и структурите, на които се 
делегират тези отговорности, следва да 
бъде ограничен, като се спазват 
конституционните разпоредби на всяка 
държава членка.

се извършват на национално равнище, 
особено по отношение на процедурите 
за разрешаване, валидиране и плащане, 
и за да се намалят административната и 
одитната тежест за Комисията и за 
държавите членки, когато се изисква 
акредитиране на всяка отделна 
разплащателна агенция, броят на 
органите и структурите, на които се 
делегират тези отговорности, следва да 
бъде ограничен, като се спазват 
конституционните разпоредби на всяка 
държава членка.

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Когато държава членка 
акредитира повече от една 
разплащателна агенция, следва да бъде 
определен единен публичен 
координиращ орган, който да осигурява 
съгласуваност при управлението на 
средствата, да осъществява връзка 
между Комисията и различните 
акредитирани разплащателни агенции и 
да обезпечава своевременното 
предоставяне на изискваната от 
Комисията информация относно 
операциите, извършвани от няколко 
разплащателни агенции. 
Координиращият орган следва също да 
предприема и да координира действия с 
оглед отстраняването на пропуски от 
общ характер, констатирани на 
национално равнище, и следва да 
информира Комисията за всякакви 
последващи действия.

(10) Когато държава членка 
акредитира повече от една 
разплащателна агенция, следва да бъде 
определен единен публичен 
координиращ орган, който да осигурява 
съгласуваност при управлението на 
средствата, да осъществява връзка 
между Комисията и различните 
акредитирани разплащателни агенции и 
да обезпечава своевременното 
предоставяне на изискваната от 
Комисията информация относно 
операциите, извършвани от няколко 
разплащателни агенции. 
Координиращият орган следва също да 
предприема и да координира действия с 
оглед отстраняването на пропуски от 
общ характер, констатирани на 
национално или регионално равнище, и 
следва да информира Комисията за 
всякакви последващи действия. В 
отношенията си със земеделските 
производители разплащателните 
агенции следва да се стремят да 
опростяват процедурите.
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Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) За да се гарантира, че сумите за 
финансиране на ОСП са в съответствие 
с годишните тавани, следва да се запази 
механизмът за финансова дисциплина, 
чрез който се коригира нивото на 
директното подпомагане. Прагът от 
2000 EUR обаче следва да се премахне. 
Следва да се запази селскостопански 
резерв, за да се подпомага 
селскостопанският сектор в случай на 
промени на пазара или значими 
кризисни ситуации, които засягат 
производството или дистрибуцията в 
селското стопанство. В член 12, 
параграф 2, буква г) от Регламент (ЕС, 
Евратом) [новия Финансов регламент] 
се предвижда, че бюджетните кредити, 
за които не са поети задължения, може 
да се прехвърлят само за следващата 
финансова година. С цел да се опрости 
значително изпълнението за 
бенефициерите и националните 
администрации следва да се използва 
механизъм за подновяване, като се 
използват неизползваните суми от 
резерва за кризи в селскостопанския 
сектор, който ще бъде създаден през 
2020 г. За целта е необходима дерогация 
от член 12, параграф 2, буква г), с която 
да се даде възможност бюджетните 
кредити от селскостопанския резерв, за 
които не са поети задължения, да се 
пренасят без ограничение във времето, 
за да се финансира селскостопанският 
резерв през следващата финансова 
година (или години). Освен това по 
отношение на финансовата 2020 
година е необходима втора дерогация, 
тъй като цялата неизползвана сума 
от резерва, налична в края на 2020 
година, следва да бъде пренесена за 
2021 година по съответния ред, 

(14) За да се гарантира, че сумите за 
финансиране на ОСП са в съответствие 
с годишните тавани, следва да се запази 
механизмът за финансова дисциплина, 
чрез който се коригира нивото на 
директното подпомагане. Прагът от 
2000 EUR обаче следва да се премахне. 
Следва да се запази селскостопански 
резерв, за да се подпомага 
селскостопанският сектор в случай на 
промени на пазара или значими 
кризисни ситуации, които засягат 
производството или дистрибуцията в 
селското стопанство. В член 12, 
параграф 2, буква г) от Регламент (ЕС, 
Евратом) [новия Финансов регламент] 
се предвижда, че бюджетните кредити, 
за които не са поети задължения, може 
да се прехвърлят само за следващата 
финансова година. С цел да се опрости 
значително изпълнението за 
бенефициерите и националните 
администрации следва да се използва 
механизъм за подновяване, като се 
използват неизползваните суми от 
резерва за кризи в селскостопанския 
сектор, който ще бъде създаден през 
2020 г. За целта е необходима дерогация 
от член 12, параграф 2, буква г), с която 
да се даде възможност бюджетните 
кредити от селскостопанския резерв, за 
които не са поети задължения, да се 
пренасят без ограничение във времето, 
за да се финансира селскостопанският 
резерв през следващата финансова 
година (или години). 
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предназначен за новия 
селскостопански резерв, без да се 
записва обратно в бюджетните 
редове, отнасящи се до директните 
плащания по интервенции съгласно 
стратегическите планове по ОСП.

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) С цел предотвратяване на 
прекомерна административна тежест за 
националните администрации и за 
земеделските стопани следва да се 
предвиди разпоредба, съгласно която 
възстановяване на сумите, пренесени от 
предходната финансова година във 
връзка с прилагането на финансовата 
дисциплина, следва да не се прави, 
когато финансовата дисциплина се 
прилага за втора последователна година 
(година N+1) или когато общата сума на 
бюджетните кредити, за които не са 
поети задължения, представлява по-
малко от 0,2% от годишния таван по 
ЕФГЗ.

(15) С цел предотвратяване на 
прекомерна административна тежест за 
националните администрации и за 
земеделските стопани и максимално 
улесняване на процедурите следва да 
се предвиди разпоредба, съгласно която 
възстановяване на сумите, пренесени от 
предходната финансова година във 
връзка с прилагането на финансовата 
дисциплина, следва да не се прави, 
когато финансовата дисциплина се 
прилага за втора последователна година 
(година N+1) или когато общата сума на 
бюджетните кредити, за които не са 
поети задължения, представлява по-
малко от 0,2% от годишния таван по 
ЕФГЗ.

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) За да се предоставят на 
Комисията по-специално средства за 
управление на селскостопанските 
пазари, за улесняване на мониторинга 
на селскостопанските разходи и за 
наблюдение на селскостопанските 
ресурси в средносрочен и дългосрочен 
план, следва да се предвиди 

(21) За да се предоставят на 
Комисията по-специално средства за 
управление на селскостопанските 
пазари, за улесняване на мониторинга 
на селскостопанските разходи, за 
оценка и предоставяне на 
своевременна помощ в отговор на 
природни бедствия и за наблюдение на 
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използването на агрометеорологичната 
система и придобиването и 
подобряването на сателитни данни.

селскостопанските ресурси в 
средносрочен и дългосрочен план, 
следва да се предвиди използването на 
агрометеорологичната система и 
придобиването и подобряването на 
сателитни данни.

Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) В съответствие със структурата и 
основните характеристики на новия 
модел за осъществяване на ОСП 
допустимостта на плащанията, 
направени от държавите членки за 
финансиране от Съюза, следва вече да 
не зависи от законосъобразността и 
редовността на плащанията към 
отделните бенефициери. Вместо това 
следва, що се отнася до посочените в 
Регламент (ЕС) …/…[Регламента за 
стратегическите планове по ОСП] 
видове интервенции, плащанията на 
държавите членки да бъдат допустими, 
ако отговарят на съответстващ краен 
продукт и са спазени приложимите 
основни изисквания на Съюза.

(25) В съответствие със структурата и 
основните характеристики на новия 
модел за осъществяване на ОСП 
допустимостта на плащанията, 
направени от държавите членки за 
финансиране от Съюза, следва вече да 
не зависи от законосъобразността и 
редовността на плащанията към 
отделните бенефициери. Вместо това 
следва, що се отнася до посочените в 
Регламент (ЕС) …/…[Регламента за 
стратегическите планове по ОСП] 
видове интервенции, плащанията на 
държавите членки да бъдат допустими, 
ако отговарят на съответстващ краен 
продукт и са спазени приложимите 
основни изисквания на Съюза. Трябва 
да се подчертае, че новият модел за 
осъществяване на ОСП не следва да 
премахва необходимостта от 
проверка на законосъобразността и 
редовността на разходите.

Изменение 9

Предложение за регламент
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) До 15 февруари на годината N+1 
държавите членки следва да изпращат 
на Комисията годишните отчети и 

(28) До 15 април на годината N+1 
държавите членки следва да изпращат 
на Комисията годишните отчети и 
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годишен доклад за качеството на 
изпълнението на стратегическия план по 
ОСП. На Комисията следва да бъде 
предоставено правомощието в случаите, 
когато тези документи не бъдат 
изпратени, като по този начин тя бъде 
възпрепятствана да направи уравняване 
на сметките за съответната 
разплащателна агенция или да провери 
допустимостта на разходите спрямо 
отчетените крайни продукти, да може да 
спре месечните плащания и да прекъсне 
възстановяването, правено на 
тримесечие, до получаването на 
липсващите документи.

годишен доклад за качеството на 
изпълнението на стратегическия план по 
ОСП. На Комисията следва да бъде 
предоставено правомощието в случаите, 
когато тези документи не бъдат 
изпратени, като по този начин тя бъде 
възпрепятствана да направи уравняване 
на сметките за съответната 
разплащателна агенция или да провери 
допустимостта на разходите спрямо 
отчетените крайни продукти, да може да 
спре месечните плащания и да прекъсне 
възстановяването, правено на 
тримесечие, до получаването на 
липсващите документи.

Обосновка

Четиримесечният срок за приключването, сертифицирането и процедурата на 
комитета за мониторинг на доклада за качеството на изпълнението би могъл да 
създаде затруднения. Той ще бъде по-кратък от настоящия срок за докладване по 
втория стълб, поради което се предлага 15 април на годината N+1 като дата за 
изпращане на годишните отчети и на годишните доклади за качеството на 
изпълнението на стратегическите планове по ОСП.

Изменение 10

Предложение за регламент
Съображение 47

Текст, предложен от Комисията Изменение

(47) Следва да се запазят основните 
елементи на интегрираната система, и 
по-специално разпоредбите относно 
системата за идентификация на 
земеделските парцели, системата за 
геопространствени или основаващи се 
на броя на животните заявления, 
системата за идентификация и 
регистриране на правата на плащане, 
системата за регистрирането на 
самоличността на всеки бенефициер и 
системата за контрол и санкции. 
Държавите членка следва да продължат 
да използват данните или 
информационните продукти, 

(47) Следва да се запазят основните 
елементи на интегрираната система, и 
по-специално разпоредбите относно 
системата за идентификация на 
земеделските парцели, системата за 
геопространствени или основаващи се 
на броя на животните заявления, 
системата за идентификация и 
регистриране на правата на плащане, 
системата за регистрирането на 
самоличността на всеки бенефициер и 
системата за контрол и санкции, на 
подходящо равнище, като 
същевременно надлежно се отчитат 
пропорционалността и 
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предоставяни по програма „Коперник“, 
в допълнение към такива 
информационни технологии като 
системата „Галилео“ и службата 
EGNOS, за да се гарантира, че на цялата 
територия на Съюза са на разположение 
изчерпателни и съпоставими данни за 
целите на мониторинга на политиката в 
областта на агроекологията и климата, 
както и за целите на действията по 
насърчаване използването на пълните, 
безплатни и свободно достъпни данни и 
информация, получавани от спътниците 
„Сентинел“ и услугите по програма 
„Коперник“. За тази цел интегрираната 
система следва да включва също така 
система за мониторинг на площта.

необходимостта да не се налага 
ненужна административна тежест 
върху земеделските стопани и 
административните органи. 
Държавите членка следва да продължат 
да използват данните или 
информационните продукти, 
предоставяни по програма „Коперник“, 
в допълнение към такива 
информационни технологии като 
системата „Галилео“ и службата 
EGNOS, за да се гарантира, че на цялата 
територия на Съюза са на разположение 
изчерпателни и съпоставими данни за 
целите на мониторинга на политиката в 
областта на агроекологията и климата, 
както и за целите на действията по 
насърчаване използването на пълните, 
безплатни и свободно достъпни данни и 
информация, получавани от спътниците 
„Сентинел“ и услугите по програма 
„Коперник“. За тази цел интегрираната 
система следва да включва също така 
система за мониторинг на площта.

Обосновка

Тъй като принципът на пропорционалност е един от водещите принципи във 
Финансовия регламент, той трябва да запази тази роля и в предложението за 
хоризонтален регламент за ОСП. В настоящия случай – по отношение на 
административната тежест за земеделските стопани и административните 
органи.

Изменение 11

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) „системи за управление“ 
означава органите на управление, 
посочени в дял ІІ, глава ІІ от настоящия 
регламент, и основните изисквания на 
Съюза, установени в настоящия 
регламент и в Регламент (ЕС) …/… 
[Регламента за стратегическите планове 

б) „системи за управление“ 
означава органите на управление, 
посочени в дял ІІ, глава ІІ от настоящия 
регламент, с изключение на 
компетентния орган, определен в 
член 9, и основните изисквания на 
Съюза, установени в настоящия 
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по ОСП], включително системата за 
докладване, въведена за целите на 
годишния доклад за качеството на 
изпълнението, посочен в член 121 от 
Регламент (ЕС) …/… [Регламента за 
стратегическите планове по ОСП];

регламент и в Регламент (ЕС) …/… 
[Регламента за стратегическите планове 
по ОСП], включително системата за 
докладване, въведена за целите на 
годишния доклад за качеството на 
изпълнението, посочен в член 121 от 
Регламент (ЕС) …/… [Регламента за 
стратегическите планове по ОСП];

Обосновка

Въвеждането на термина „система за управление“ с по-широк обхват от 
„системата за управление и контрол“ на равнището на хоризонталния регламент за 
ОСП надхвърля основните изисквания на Съюза. Управлението като governance е по-
широко от управлението като мениджмънт и в органите за управление включва 
например компетентния орган.

Изменение 12

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) тежко природно бедствие, което 
е засегнало сериозно стопанството;

a) природно бедствие, което е 
засегнало сериозно стопанството;

Изменение 13

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква г a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гa) смърт на бенефициера;

Обосновка

Настоящата формулировка на член 3 не включва като непреодолима сила смъртта на 
бенефициера или дългосрочната му професионална неспособност, които понастоящем 
са признати като непреодолима сила в Регламент (ЕО) № 1306/2013. Държавите 
членки следва да имат възможност да разширят списъка на ситуациите, които ще 
бъдат признати като непреодолима сила в стратегическите им планове по ОСП, 
одобрени от Комисията.
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Изменение 14

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква г б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гб) дългосрочна професионална 
нетрудоспособност на бенефициера;

Обосновка

Настоящата формулировка на член 3 не включва като непреодолима сила смъртта на 
бенефициера или дългосрочната му професионална неспособност, които понастоящем 
са признати като непреодолима сила в Регламент (ЕО) № 1306/2013. Държавите 
членки следва да имат възможност да разширят списъка на ситуациите, които ще 
бъдат признати като непреодолима сила в стратегическите им планове по ОСП, 
одобрени от Комисията.

Изменение 15

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква г в (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гв) други обосновани случаи, 
определени от държавите членки в 
стратегическите им планове по ОСП.

Обосновка

Настоящата формулировка на член 3 не включва като непреодолима сила смъртта на 
бенефициера или дългосрочната му професионална неспособност, които понастоящем 
са признати като непреодолима сила в Регламент (ЕО) № 1306/2013. Държавите 
членки следва да имат възможност да разширят списъка на ситуациите, които ще 
бъдат признати като непреодолима сила в стратегическите им планове по ОСП, 
одобрени от Комисията.

Изменение 16

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

По отношение на ЕЗФРСР се прилага 
методът на споделено управление 
между държавите членки и Съюза. От 
фонда се предоставят средства за 
финансовия принос на Съюза в 
интервенциите в областта на развитието 
на селските райони от стратегическия 
план по ОСП, посочени в дял ІІІ, глава 4 
от Регламент (ЕС) …/…[Регламента за 
стратегическите планове по ОСП].

По отношение на ЕЗФРСР се прилага 
методът на споделено управление 
между държавите членки и Съюза. От 
фонда се предоставят средства за 
финансовия принос на Съюза в 
интервенциите в областта на развитието 
на селските райони от стратегическия 
план по ОСП, посочени в дял ІІІ, глава 
4, и действия по член 112 от Регламент 
(ЕС) …/…[Регламента за 
стратегическите планове по ОСП].

Обосновка

ЕЗФРСР финансира и действия, свързани с техническата помощ, по инициатива на 
държавите членки.

Изменение 17

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква з а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

зa) непреки разходи и преки 
разходи за персонал, извършени от 
местните селски общности и други 
подобни местни участници, 
изпълняващи операции LEADER, 
предвидени като водено от 
общностите местно развитие в 
член 25 от Регламент (ЕС) [РОР];

Изменение 18

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква й a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

йa) На всеки две години Комисията 
представя на Европейския парламент 
и на Съвета доклад за прилагането на 
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настоящия член.

Обосновка

Засега докладването се предвижда само за буква д) от настоящия член (както е 
описано подробно в член 44).

Изменение 19

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Разплащателните агенции са служби 
или органи на държавите членки, 
отговарящи за управлението и контрола 
на разходите, посочени в член 5, 
параграф 2 и член 6.

Разплащателните агенции са служби 
или органи на държавите членки или на 
регионите, отговарящи за управлението 
и контрола на разходите, посочени в 
член 5, параграф 2 и член 6.

Обосновка

Разплащателните агенции могат да съществуват и на регионално равнище, така че 
това също следва да бъде взето предвид.

Изменение 20

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки акредитират като 
разплащателни агенции служби или 
органи, които разполагат с 
административна организация и система 
за вътрешен контрол, предоставящи 
достатъчно гаранции, че плащанията са 
законни, редовни и надлежно отчетени. 
За тази цел разплащателните агенции 
отговарят на минимални условия за 
акредитиране по отношение на 
вътрешната среда, контролните 
дейности, информацията и 
комуникацията, както и мониторинга, 
определени от Комисията в 

Държавите членки акредитират като 
разплащателни агенции служби или 
органи, които разполагат с 
административна организация и система 
за вътрешен контрол, предоставящи 
достатъчно гаранции, че плащанията са 
законни, редовни и надлежно отчетени. 
За тази цел разплащателните агенции 
отговарят на минимални условия за 
акредитиране по отношение на 
вътрешната среда, контролните 
дейности, информацията и 
комуникацията, както и мониторинга, 
определени от Комисията в 



PE629.655v02-00 16/50 AD\1173975BG.docx

BG

съответствие с член 10, параграф 1, 
буква а).

съответствие с член 10, параграф 1, 
буква а). Преди края на 2023 г. 
Комисията представя на Европейския 
парламент и на Съвета доклад 
относно функционирането на 
системата от разплащателни 
агенции в Съюза, придружен, когато е 
целесъобразно, от законодателни 
предложения.

Изменение 21

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

За целите на член 63, параграфи 5 и 6 от 
Регламент (ЕС, Евратом) 2018/… [новия 
Финансов регламент] („Финансовия 
регламент“) лицето, отговарящо за 
акредитираната разплащателна агенция, 
изготвя и предоставя на Комисията до 
15 февруари на годината, следваща 
съответната финансова година, 
следното:

За целите на член 63, параграфи 5 и 6 от 
Регламент (ЕС, Евратом) 2018/… [новия 
Финансов регламент] („Финансовия 
регламент“) лицето, отговарящо за 
акредитираната разплащателна агенция, 
изготвя и предоставя на Комисията до 
15 април на годината, следваща 
съответната финансова година, 
следното:

Обосновка

Четиримесечният срок за приключването, сертифицирането и процедурата на 
комитета за мониторинг на доклада за качеството на изпълнението би могъл да 
създаде затруднения. Следователно към датата на изпращане на годишните отчети 
и на годишните доклади за качеството на изпълнението, както и в декларацията за 
управлението, се предлага 15 април N+1.

Изменение 22

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

По искане от съответната държава 
членка Комисията може по изключение 
да удължи посочения в първа алинея 
краен срок – 15 февруари, до 1 март, 

По искане от съответната държава 
членка Комисията може по изключение 
да удължи посочения в първа алинея 
краен срок – 15 април, до 1 юни, както е 
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както е предвидено в член 63, 
параграф 7, втора алинея от Финансовия 
регламент.

предвидено в член 63, параграф 7, втора 
алинея от Финансовия регламент.

Изменение 23

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) изпълнението на задачите, 
възложени на компетентния орган по 
силата на настоящата глава.

г) изпълнението на задачите, 
възложени на компетентния орган по 
силата на настоящия член, като се 
вземе предвид принципът на 
пропорционалност.

Обосновка

Тъй като принципът на пропорционалност е един от водещите принципи във 
Финансовия регламент, той трябва да запази тази роля и в предложението за 
хоризонтален регламент за ОСП.

Изменение 24

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. С официален акт компетентният 
орган взема решение за издаването или, 
вследствие на преразглеждане, за 
оттеглянето на акредитацията на 
разплащателната агенция и на 
координиращия орган въз основа на 
разглеждането на критериите за 
акредитиране, които трябва да бъдат 
приети от Комисията в съответствие с 
член 10, параграф 1, буква а). 
Компетентният орган незабавно 
уведомява Комисията за направено 
акредитиране и за оттегляне на 
акредитации.

2. С официален акт компетентният 
орган взема решение за издаването или, 
вследствие на преразглеждане, за 
оттеглянето на акредитацията на 
разплащателната агенция и на 
координиращия орган въз основа на 
разглеждането на критериите за 
акредитиране, които трябва да бъдат 
приети от Комисията в съответствие с 
член 10, параграф 1, буква а), като се 
вземе предвид принципът на 
пропорционалност. Компетентният 
орган незабавно уведомява Комисията 
за направено акредитиране и за 
оттегляне на акредитации.
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Обосновка

Тъй като принципът на пропорционалност е един от водещите принципи във 
Финансовия регламент, той трябва да запази тази роля и в предложението за 
хоризонтален регламент за ОСП.

Изменение 25

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2 – алинея 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) процедурите за издаване, 
оттегляне и преразглеждане на 
акредитацията на разплащателните 
агенции и координиращите органи, 
както и процедурите за надзор на 
акредитирането на разплащателните 
агенции;

a) процедурите за издаване, 
оттегляне и преразглеждане на 
акредитацията на разплащателните 
агенции и координиращите органи, 
както и процедурите за надзор на 
акредитирането на разплащателните 
агенции, като се вземе предвид 
принципът на пропорционалност;

Обосновка

Тъй като принципът на пропорционалност е един от водещите принципи във 
Финансовия регламент, той трябва да запази тази роля и в предложението за 
хоризонтален регламент за ОСП.

Изменение 26

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – алинея 4 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки, които 
упълномощават повече от един 
сертифициращ орган, обаче може да 
определят и публичен орган на 
национално равнище, на който се 
възлагат задачи по координиране.

Изменение 27

Предложение за регламент
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Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Годишният таван на разходите по 
ЕФГЗ се формира от максималните 
суми, определени за него с Регламент 
(ЕС, Евратом) [COM(2018) 322 final].

1. Годишният таван на разходите по 
ЕФГЗ се формира от максималните 
суми, определени за него с Регламент 
(ЕС, Евратом) [COM(2018) 322 final], 
който установява ограниченията за 
държавите членки.

Обосновка

Много е важно държавите членки да имат ограниченията относно плащанията, за да 
не се появи възможността тези държави членки, които го използват първи, да 
получат най-много.

Изменение 28

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Освен това чрез дерогация от член 12, 
параграф 2, буква г) от Финансовия 
регламент цялата неизползвана сума 
по селскостопанския резерв, която е 
налична в края на 2020 година, се 
пренася за 2021 година, без да се връща 
в бюджетните редове, които 
покриват дейностите, посочени в 
член 5, параграф 2, буква в), и се 
предоставя за финансиране на 
селскостопанския резерв.

заличава се

Изменение 29

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ставката на корекция се прилага 
само за директни плащания, 
надвишаващи 2 000 EUR, които се 
отпускат на земеделските стопани 
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през съответната календарна година.

Изменение 30

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. До 1 декември на съответната 
календарна година, за която се прилага 
ставката на корекция, въз основа на 
нова информация Комисията може да 
приема актове за изпълнение за 
адаптиране на ставката на корекция, 
определена в съответствие с параграф 1. 
Тези актове за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
консултиране, посочена в член 101, 
параграф 2.

2. До 1 ноември на съответната 
календарна година, за която се прилага 
ставката на корекция, въз основа на 
нова информация Комисията може да 
приема актове за изпълнение за 
адаптиране на ставката на корекция, 
определена в съответствие с параграф 1. 
Тези актове за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
консултиране, посочена в член 101, 
параграф 2.

Обосновка

Коригирането на финансовата дисциплина трябва да бъде извършено толкова рано, за 
да могат плащанията да се извършват своевременно.

Изменение 31

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – алинея 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) през 2021 г.: 1% от сумата на 
подпомагането от ЕЗФРСР за цялата 
продължителност на стратегическия 
план по ОСП;

a) през 2021 г.: 2% от сумата на 
подпомагането от ЕЗФРСР за цялата 
продължителност на стратегическия 
план по ОСП;

Изменение 32

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – алинея 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение



AD\1173975BG.docx 21/50 PE629.655v02-00

BG

б) през 2022 г.: 1% от сумата на 
подпомагането от ЕЗФРСР за цялата 
продължителност на стратегическия 
план по ОСП;

б) през 2022 г.: 2% от сумата на 
подпомагането от ЕЗФРСР за цялата 
продължителност на стратегическия 
план по ОСП;

Изменение 33

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – алинея 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) през 2023 г.: 1% от сумата на 
подпомагането от ЕЗФРСР за цялата 
продължителност на стратегическия 
план по ОСП.

в) през 2023 г.: 2% от сумата на 
подпомагането от ЕЗФРСР за цялата 
продължителност на стратегическия 
план по ОСП.

Изменение 34

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Натрупаната лихва по сумата на 
предварителното финансиране се 
използва за съответния стратегически 
план по ОСП и се приспада от размера 
на публичните разходи, отбелязан в 
окончателната декларация за разходите.

4. Натрупаната лихва по сумата на 
предварителното финансиране се 
използва за съответния стратегически 
план по ОСП или програма за 
регионални интервенции и се приспада 
от размера на публичните разходи, 
отбелязан в окончателната декларация 
за разходите.

Изменение 35

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За всеки стратегически план по 
ОСП се извършват междинни плащания. 
Те се изчисляват чрез прилагане на 
ставката за приноса за всеки вид 
интервенция към направените публични 
разходи за изпълнението ѝ, съгласно 

1. За всеки стратегически план по 
ОСП или по целесъобразност за всяка 
програма за регионални интервенции 
се извършват междинни плащания. Те 
се изчисляват чрез прилагане на 
ставката за приноса за всеки вид 
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посоченото в член 85 от Регламент (ЕС) 
…/…[Регламента за стратегическите 
планове по ОСП].

интервенция към направените публични 
разходи за изпълнението ѝ, съгласно 
посоченото в член 85 от Регламент (ЕС) 
…/…[Регламента за стратегическите 
планове по ОСП].

Изменение 36

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато финансовите 
инструменти се изпълняват в 
съответствие с член 52 от Регламент 
(ЕС) …/… [Регламента за 
общоприложимите разпоредби], 
декларацията за разходите включва 
общите изплатени суми, а в случаите на 
гаранция – сумите, заделени съгласно 
договореното по договори за гаранция, 
от управляващия орган на крайните 
получатели, както е посочено в [член 74, 
параграф 5 от Регламент (ЕС) …/… за 
стратегическите планове по ОСП – 
правила за допустимост или финансови 
инструменти], букви а), б) и в).

3. Когато финансовите 
инструменти се изпълняват в 
съответствие с член 53, параграф 1 от 
Регламент (ЕС) …/… [Регламента за 
общоприложимите разпоредби], 
декларацията за разходите включва 
общите изплатени суми, а в случаите на 
гаранция – сумите, заделени съгласно 
договореното по съответните 
договори за гаранция, от управляващия 
орган на крайните получатели, както е 
посочено в [член 74, параграф 5 от 
Регламент (ЕС) …/… за стратегическите 
планове по ОСП – правила за 
допустимост или финансови 
инструменти], букви а), б) и в).

Изменение 37

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 4 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Когато финансовите 
инструменти се изпълняват в 
съответствие с член 52 от Регламент 
(ЕС) …/… [Регламента за 
общоприложимите разпоредби], 
декларациите за разходите, включващи 
разходи за финансови инструменти, се 
представят в съответствие със следните 
условия:

4. Когато финансовите 
инструменти се изпълняват в 
съответствие с член 53, параграф 2 от 
Регламент (ЕС) …/… [Регламента за 
общоприложимите разпоредби], 
декларациите за разходите, включващи 
разходи за финансови инструменти, се 
представят в съответствие със следните 
условия:
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Обосновка

Следва да се посочи член 53, параграф 2 от РОР относно финансовите инструменти, 
управлявани под отговорността на управляващия орган.

Изменение 38

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. След получаване на последния 
годишен доклад за качеството на 
изпълнението на стратегическия план по 
ОСП Комисията изплаща салдото, при 
условие че са налични необходимите 
средства, въз основа на действащия 
финансов план на равнището на 
видовете интервенции по линия на 
ЕЗФРСР, годишните отчети за 
последната година от изпълнението на 
съответния стратегически план по ОСП 
и на съответните решения за 
уравняване. Тези отчети се представят 
на Комисията не по-късно от 
шест месеца след последната дата на 
допустимост на разходите, както е 
посочено в член 80, параграф 3 от 
Регламент (ЕС) № …/… [Регламента за 
стратегическите планове по ОСП], и 
съдържат разходите, направени от 
разплащателната агенция до последната 
дата на допустимост на разходите.

1. След получаване на последния 
годишен доклад за качеството на 
изпълнението на стратегическия план по 
ОСП Комисията изплаща салдото, при 
условие че са налични необходимите 
средства, въз основа на действащия 
финансов план на равнището на 
видовете интервенции по линия на 
ЕЗФРСР, годишните отчети за 
последната година от изпълнението на 
съответния стратегически план по ОСП 
или, ако е приложимо, програмата за 
регионални интервенции и на 
съответните решения за уравняване. 
Тези отчети се представят на Комисията 
не по-късно от шест месеца след 
последната дата на допустимост на 
разходите, както е посочено в член 80, 
параграф 3 от Регламент (ЕС) № …/… 
[Регламента за стратегическите планове 
по ОСП], и съдържат разходите, 
направени от разплащателната агенция 
до последната дата на допустимост на 
разходите.

Изменение 39

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията автоматично отменя 
всеки дял от бюджетното задължение за 
интервенции в областта на развитието 

1. Комисията автоматично отменя 
всеки дял от бюджетното задължение за 
интервенции в областта на развитието 
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на селските райони в рамките на 
стратегическия план по ОСП, който дял 
не е използван за предварително 
финансиране или за междинни 
плащания или за който не е представена 
декларация за разходите, отговаряща на 
условията по член 30, параграф 3, по 
отношение на разходите, извършени до 
31 декември от втората година след 
годината на бюджетното задължение.

на селските райони в рамките на 
стратегическия план по ОСП, който дял 
не е използван за предварително 
финансиране или за междинни 
плащания или за който не е представена 
декларация за разходите, отговаряща на 
условията по член 30, параграф 3, по 
отношение на разходите, извършени до 
31 декември от третата година след 
годината на бюджетното задължение.

Изменение 40

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Разходите, посочени в член 5, 
параграф 2 и в член 6, могат да бъдат 
финансирани от Съюза само ако:

Разходите, посочени в член 5, 
параграф 2 и в член 6, могат да бъдат 
финансирани от Съюза само ако са 
направени от акредитирани 
разплащателни агенции и:

Изменение 41

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) са направени от акредитирани 
разплащателни агенции;

заличава се

Изменение 42

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако в рамките посоченото в член 52 
годишно уравняване с оглед на 
качеството на изпълнението Комисията 
установи, че разликата между 
декларираните разходи и сумите, 

Ако в рамките посоченото в член 52 
годишно уравняване с оглед на 
качеството на изпълнението Комисията 
установи, че разликата между 
декларираните разходи и сумите, 
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съответстващи на конкретния докладван 
краен продукт, е повече от 50% и 
държавата членка не може да представи 
надлежно обосновани причини, 
Комисията може да приема актове за 
изпълнение за спиране на месечните 
плащания, посочени в член 19, 
параграф 3, или на междинните 
плащания, посочени в член 30.

съответстващи на конкретния докладван 
краен продукт, е повече от 50% за 
интервенции, които не са обхванати 
от член 68 от [Регламента за 
стратегическите планове по ОСП] и 
държавата членка не може да представи 
надлежно обосновани причини, 
Комисията може да приема актове за 
изпълнение за спиране на месечните 
плащания, посочени в член 19, 
параграф 3, или на междинните 
плащания, посочени в член 30.

Обосновка

Трябва да има гъвкавост, за да може Комисията да взема под внимание обосновките 
на държавите членки. Например лошите атмосферни условия представляват причина, 
която винаги следва да се има предвид.

Изменение 43

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 2 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 100, с 
които настоящият регламент се 
допълва с правила относно размера на 
спиране на плащанията.

заличава се

Обосновка

Правилата относно размера на спиране на плащанията следва да бъдат определени в 
настоящия регламент. Следователно тази алинея следва да се заличи.

Изменение 44

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията може да приема актове за Правилата относно елементите на 
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изпълнение за определяне на 
допълнителни правила относно 
елементите на плановете за действие и 
процедурата за изготвяне на такива 
планове. Тези актове за изпълнение се 
приемат в съответствие с 
процедурата по разглеждане, 
посочена в член 101, параграф 3.

плановете за действие и процедурата за 
изготвяне на такива планове са 
следните [предстои да бъдат 
уточнени от Комисията].

Обосновка

Правилата относно плановете за действие следва да бъдат в основния акт, а не в 
актовете за изпълнение.

Изменение 45

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако държавата членка не успее да 
представи или да приложи посочения в 
параграф 1 план за действие или ако 
този план очевидно е недостатъчен за 
коригиране на ситуацията, Комисията 
може да приема актове за изпълнение за 
спиране на месечните плащания, 
посочени в член 19, параграф 3, или на 
междинните плащания, посочени в 
член 30.

Ако държавата членка не успее да 
представи или да приложи посочения в 
параграф 1 план за действие или ако 
този план очевидно е недостатъчен за 
коригиране на ситуацията, Комисията 
може да приема актове за изпълнение за 
спиране на месечните плащания, 
посочени в член 19, параграф 3, или на 
междинните плащания, посочени в 
член 30. Критериите за 
достатъчност на плановете за 
действие включват: [предстои да 
бъдат уточнени от Комисията].

Обосновка

Критериите за достатъчност на плановете за действие следва да бъдат включени в 
основния акт.

Изменение 46

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 2 – алинея 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 100, с 
които настоящият регламент се 
допълва с правила относно размера на 
плащанията и срока на спирането им 
и условия за възстановяване или 
намаляване на тези суми с оглед на 
многогодишния мониторинг на 
качеството на изпълнението.

заличава се

Обосновка

Критериите за размера и продължителността на спирането на плащанията следва 
да бъдат включени в основния акт. Следователно тази алинея следва да се заличи.

Изменение 47

Предложение за регламент
Член 40 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Спирането на плащания се прилага в 
съответствие с принципа на 
пропорционалност по отношение на 
съответните разходи, направени от 
държавите членки, в случай че са 
налице пропуски, за срок, определен в 
актовете за изпълнение, посочени в 
първа алинея, който не надвишава 12 
месеца. Ако причините за спирането на 
плащанията продължават да са налице, 
Комисията може да приема актове за 
изпълнение за удължаване на този срок 
с допълнителни срокове, които общо не 
надвишават 12 месеца. Сумите, чието 
изплащане e спряно, се вземат под 
внимание при приемането на актовете за 
изпълнение, посочени в член 53.

Спирането на плащания се прилага в 
съответствие с принципа на 
пропорционалност по отношение на 
съответните разходи, направени от 
държавите членки, в случай че са 
налице сериозни пропуски, а не по 
отношение на целия пакет от 
финансиране, за срок, който не 
надвишава 12 месеца. Ако причините за 
спирането на плащанията продължават 
да са налице, Комисията може да 
приема актове за изпълнение за 
удължаване на този срок с 
допълнителни срокове, които общо не 
надвишават 12 месеца. Сумите, чието 
изплащане e спряно, се вземат под 
внимание при приемането на актовете за 
изпълнение, посочени в член 53.

Изменение 48
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Предложение за регламент
Член 42 – параграф 2 – алинея 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) преди 1 декември, но не по-рано 
от 16 октомври, да направят авансови 
плащания в размер до 50% за 
интервенции по формата на директни 
плащания;

a) преди 1 декември, но не по-рано 
от 16 октомври, да направят авансови 
плащания в размер до 75% за 
интервенции по формата на директни 
плащания;

Обосновка

Предвид факта, че и двете интервенции по стълбовете се извършват по същия план 
по ОСП, хармонизираните графици и проценти за авансовите плащания между 
интервенциите под формата на директни плащания и развитие на селските райони би 
допринесло за опростяването на процесите.

Изменение 49

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 5 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

В случай на спешност Комисията може 
да приема актове за изпълнение, 
предназначени за разрешаване на 
конкретни проблеми във връзка с 
прилагането на настоящия член. Тези 
актове за изпълнение могат да 
предвиждат дерогация от разпоредбите 
на параграф 2, но само в степен и за 
срок, за които това е строго необходимо.

В случай на спешност Комисията може 
да приема възможно най-скоро актове 
за изпълнение, предназначени за 
разрешаване на конкретни проблеми във 
връзка с прилагането на настоящия 
член. Тези актове за изпълнение могат 
да предвиждат дерогация от 
разпоредбите на параграф 2, но само в 
степен и за срок, за които това е строго 
необходимо.

Обосновка

Възможността за най-скоро прилагане на актове за изпълнение в ситуации на кризи е 
от голямо значение. Процедурата относно актовете за изпълнение не е достатъчно 
бърза за бенефициерите, които изпитват затруднения с финансирането. За 
държавите членки и за бенефициерите не следва да има закъснения или несигурност, 
за да се помогне на земеделските стопани и да се облекчи положението им.
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Изменение 50

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. На всеки две години Комисията 
представя на Европейския парламент и 
на Съвета доклад за прилагането на 
настоящия член.

5. На всеки две години Комисията 
представя на Европейския парламент и 
на Съвета доклад за прилагането на 
настоящия член в съответствие с 
член 7.

Изменение 51

Предложение за регламент
Член 45 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 100 с цел 
допълване на настоящия регламент по 
отношение на условията, при които да 
бъдат компенсирани някои видове 
разходи и приходи в рамките на 
фондовете.

На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 100 с цел 
допълване на настоящия регламент по 
отношение на условията за 
подробности в декларациите за 
разходи, при които да бъдат 
компенсирани някои видове разходи и 
приходи в рамките на фондовете.

Обосновка

Предложеното оправомощаване е твърде широко. То следва да бъде ограничено 
например до условията за декларацията за разходите, в противен случай 
оправомощаването би дало възможност за предотвратяване на всички разходи за 
мерки за помощ в одобрен стратегически план по ОСП.

Изменение 52

Предложение за регламент
Член 47 – параграф 1 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Без да се засягат проверките, 
извършвани от държавите членки 
съгласно националните им законови, 

Без да се засягат проверките, 
извършвани от държавите членки 
съгласно националните им законови, 
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подзаконови и административни 
разпоредби или по силата на член 287 от 
Договора, както и всеки вид проверка, 
организирана съгласно член 322 от 
Договора или въз основа на Регламент 
(ЕВРАТОМ, ЕО) № 2185/96 на Съвета, 
Комисията може да организира 
проверки с цел да провери по 
специално:

подзаконови и административни 
разпоредби или по силата на член 287 от 
Договора, както и всеки вид проверка, 
организирана съгласно член 322 от 
Договора или въз основа на Регламент 
(ЕВРАТОМ, ЕО) № 2185/96 на Съвета, 
Комисията може да организира 
проверки с изключение на 
предварителните условия с цел да 
провери по-специално:

Обосновка

Процедурите и правилата, свързани с извършването на проверки, са въведени във 
връзка с предварителни условия, включително разширяването на проверките дори до 
крайния бенефициер, което е в противоречие с духа на опростяване. В настоящия член 
следва да се отбележи ясно, че това не се отнася до предварителните условия.

Изменение 53

Предложение за регламент
Член 50 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 100, с 
които настоящият регламент се допълва 
със специфични задължения за 
държавите членки съгласно 
настоящата глава, както и с правила 
относно критериите за определяне на 
случаите на нередности по смисъла 
на Регламент (ЕС, Евратом) 
№ 2988/95 и на други случаи на 
неспазване на условията, установени 
от държавите членки в 
стратегическия план по ОСП, които 
трябва да бъдат докладвани, както и 
данните, които трябва да бъдат 
предоставени.

1. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 100, с 
които настоящият регламент се допълва 
по отношение на данните, които 
трябва да бъдат предоставени за целите 
на OLAF.

Обосновка

В настоящия член трябва да бъде обяснено по-подробно делегирането на 
правомощията вместо използваните термини към момента, а именно „специфични 
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задължения“. Вместо „делегирани актове със специфични задължения“ делегирането 
на правомощията следва да бъде по-ясно изразено. Ако става въпрос за 
информационни нужди на OLAF, това е възможно. Определянето на нередностите 
също следва да се остави на държавите членки, за да се гарантира субсидиарността.

Изменение 54

Предложение за регламент
Член 52 – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. Комисията представя на 
Европейския парламент и на Съвета 
доклад за прилагането на настоящия 
член.

Обосновка

Тъй като новият модел за осъществяване на ОСП се основава на качеството на 
изпълнението, което може да доведе до финансови корекции, ЕП и Съветът следва да 
бъдат редовно уведомявани за изпълнението на определени разпоредби.

Изменение 55

Предложение за регламент
Член 53 – параграф 7 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

7а. Комисията представя на 
Европейския парламент и на Съвета 
доклад за прилагането на настоящия 
член.

Обосновка

Тъй като новият модел за осъществяване на ОСП се основава на качеството на 
изпълнението, което може да доведе до финансови корекции, ЕП и Съветът следва да 
бъдат редовно уведомявани за изпълнението на определени разпоредби.

Изменение 56

Предложение за регламент
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Член 54 – параграф 2 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки приспадат всички 
суми, които са получени неправомерно 
вследствие на неиздължени 
нередности от страна на 
бенефициера, съгласно посоченото в 
настоящия член, от всяко бъдещо 
плащане от страна на 
разплащателната агенция в полза на 
бенефициера.

Изменение 57

Предложение за регламент
Член 55 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако бъдат констатирани нередности и 
други случаи на неспазване от страна на 
бенефициерите на определените в 
националния стратегически план по 
ОСП условия за интервенции в областта 
на развитието на селските райони, 
държавите членки извършват 
финансови корекции, като изцяло или 
частично отменят съответното 
финансиране от Съюза. Държавите 
членки вземат предвид естеството и 
сериозността на разкритото неспазване 
на условията, както и нивото на 
финансовата загуба, причинена на 
ЕЗФРСР.

Ако бъдат констатирани нередности и 
други случаи на неспазване от страна на 
бенефициерите на определените в 
националния стратегически план по 
ОСП или в програмите за регионални 
интервенции условия за интервенции в 
областта на развитието на селските 
райони, държавите членки извършват 
финансови корекции, като изцяло или 
частично отменят съответното 
финансиране от Съюза. Държавите 
членки вземат предвид естеството и 
сериозността на разкритото неспазване 
на условията, както и нивото на 
финансовата загуба, причинена на 
ЕЗФРСР.

Изменение 58

Предложение за регламент
Член 55 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Сумите, чието финансиране от Съюза по 
линия на ЕЗФРСР е отменено, 

Сумите, чието финансиране от Съюза по 
линия на ЕЗФРСР е отменено, 
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събраните суми, както и натрупаните по 
тях лихви, се преразпределят за други 
интервенции в областта на развитието 
на селските райони в рамките на 
стратегическия план по ОСП. 
Отменените или събраните средства на 
Съюза обаче могат да бъдат използвани 
повторно от държавите членки само за 
финансиране на операции в областта на 
развитието на селските райони съгласно 
националния стратегически план по 
ОСП, и при условие че средствата не са 
пренасочени към операции в областта 
на развитието на селските райони, които 
са били предмет на финансова корекция.

събраните суми, както и натрупаните по 
тях лихви, се преразпределят за други 
интервенции в областта на развитието 
на селските райони в рамките на 
стратегическия план по ОСП или на 
съответната програма за регионални 
интервенции. Отменените или 
събраните средства на Съюза обаче 
могат да бъдат използвани повторно от 
държавите членки само за финансиране 
на операции в областта на развитието на 
селските райони съгласно националния 
стратегически план по ОСП, и при 
условие че средствата не са пренасочени 
към операции в областта на развитието 
на селските райони, които са били 
предмет на финансова корекция.

Изменение 59

Предложение за регламент
Член 55 – параграф 1 – алинея 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки приспадат всички 
суми, които са получени неправомерно 
вследствие на неиздължени 
нередности от страна на 
бенефициера, съгласно посоченото в 
настоящия член, от всяко бъдещо 
плащане в полза на бенефициера от 
страна на разплащателната агенция.

Изменение 60

Предложение за регламент
Член 58 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки гарантират 
необходимото равнище на проверки с 
цел успешно управление на рисковете.

Държавите членки гарантират равнище 
на проверки, което е финансово и 
административно пропорционално на 
успешно управление на рисковете, под 
форма, която считат за най-
подходяща.



PE629.655v02-00 34/50 AD\1173975BG.docx

BG

Изменение 61

Предложение за регламент
Член 60 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Без да се засягат специалните 
разпоредби, държавите членки вземат 
ефективни и пропорционални мерки, за 
да предотвратят заобикалянето на 
разпоредби на Съюза и гарантират по-
специално, че в секторното 
законодателство в областта на селското 
стопанство не се дава никакво 
предимство на физическо или 
юридическо лице, за което е установено, 
че условията, необходими за получаване 
на такива предимства, са създадени 
изкуствено, в противоречие с целите на 
посоченото законодателство.

Без да се засягат специалните 
разпоредби, държавите членки вземат 
ефективни и пропорционални мерки, за 
да предотвратят заобикалянето на 
разпоредби на Съюза и гарантират по-
специално, че в секторното 
законодателство в областта на селското 
стопанство не се дава никакво 
предимство на физическо или 
юридическо лице, за което е установено, 
че условията, необходими за получаване 
на такива предимства, са създадени 
изкуствено, в противоречие с целите на 
посоченото законодателство. 
Държавите членки може да изготвят 
допълнително и по-подробно 
национално законодателство относно 
изкуствените условия.

Обосновка

На практика този член се е оказал неефективен при изпълнението на тежестта за 
необходимо доказване на заобикаляне на правилата и за предприемане на подходящи 
действия. Ако съответният член не бъде подобрен, държавите членки трябва да 
имат възможността да изготвят допълнително и по-подробно национално 
законодателство.

Изменение 62

Предложение за регламент
Член 63 – параграф 4 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) „система за идентификация и 
регистрация на животни“ означава 
системата за идентификация и 
регистрация на едър рогат добитък, 
установена с Регламент (ЕО) 

в) „система за идентификация и 
регистрация на животни“ означава 
системата за идентификация и 
регистрация на едър рогат добитък, 
установена с Регламент (ЕО) 
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№ 1760/2000 на Европейския парламент 
и на Съвета33, или системата за 
идентификация и регистрация на 
животни от рода на овцете и козите, 
установена с Регламент (ЕО) № 21/2004 
на Съвета34;

№ 1760/2000 на Европейския парламент 
и на Съвета33, или системата за 
идентификация и регистрация на 
животни от рода на овцете и козите, 
установена с Регламент (ЕО) № 21/2004 
на Съвета34, или системата за 
идентификация и регистрация на 
прасета, установена с 
Директива 2008/71/ЕО на Съвета, и 
други използвани бази данни за 
животни.

_________________ _________________
33 Регламент (ЕО) № 1760/2000 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
17 юли 2000 г. за създаване на система 
за идентификация и регистрация на едър 
рогат добитък и относно етикетирането 
на говеждо месо и продукти от говеждо 
месо и за отмяна на Регламент (ЕО) 
№ 820/97 на Съвета (ОВ L 204, 
11.8.2000 г., стр. 1).

33 Регламент (ЕО) № 1760/2000 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
17 юли 2000 г. за създаване на система 
за идентификация и регистрация на едър 
рогат добитък и относно етикетирането 
на говеждо месо и продукти от говеждо 
месо и за отмяна на Регламент (ЕО) 
№ 820/97 на Съвета (ОВ L 204, 
11.8.2000 г., стр. 1).

34 Регламент (ЕО) № 21/2004 на Съвета 
от 17 декември 2003 г. за създаване на 
система за идентификация и 
регистрация на животни от рода на 
овцете и козите и за изменение на 
Регламент (ЕО) № 1782/2003 и на 
Директиви 92/102/ЕИО и 64/432/ЕИО 
(ОВ L 5, 9.1.2004 г., стр. 8);

34 Регламент (ЕО) № 21/2004 на Съвета 
от 17 декември 2003 г. за създаване на 
система за идентификация и 
регистрация на животни от рода на 
овцете и козите и за изменение на 
Регламент (ЕО) № 1782/2003 и на 
Директиви 92/102/ЕИО и 64/432/ЕИО 
(ОВ L 5, 9.1.2004 г., стр. 8);

Обосновка

„Системата за идентификация и регистрация на животни“ изключва свинете. Освен 
това другите изготвени от държавите членки бази данни за животни също трябва 
да се използват, дори и да не се отнасят за отделни животни, с цел предотвратяване 
на повторното изпращане на една и съща информация.

Изменение 63

Предложение за регламент
Член 63 – параграф 4 – буква e

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) „система без подаване на искане“ 
означава система за интервенции, 

е) „система без подаване на искане“ 
означава предварително попълнена 
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основаващи се на площта и на броя на 
животните, в която необходимите 
данни, изисквани от администрацията за 
отделните площи или животни, за които 
се иска подпомагане, е на разположение 
в официални компютризирани бази 
данни, управлявани от държавата 
членка.

или друг вид система за интервенции, 
основаващи се на площта и на броя на 
животните, в която необходимите 
данни, изисквани от администрацията за 
отделните площи или животни, за които 
се иска подпомагане, е на разположение 
в официални компютризирани бази 
данни, управлявани от държавата 
членка. Системата без подаване на 
искане дава възможност на 
администрацията да извършва 
плащанията към земеделските 
стопани във връзка с всички 
интервенции и мерки, за които 
изпълняват критериите въз основа на 
данните от официалните 
компютризирани бази данни, 
попълнени с допълнителна 
информация от земеделския 
стопанин, когато е необходимо.

Обосновка

Трябва да се подчертае субсидиарността, така че държавите членки да могат да 
използват своите ИТ системи и цялата информация по най-подходящия за тях начин и 
земеделските стопани да бъдат улеснени по най-практичен начин.

Изменение 64

Предложение за регламент
Член 65 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Данните и документите, посочени в 
първа алинея и отнасящи се до 
настоящата календарна или пазарна 
година и до предходните десет 
календарни години или пазарни години, 
трябва да са достъпни за консултация 
чрез цифровите бази данни на 
компетентния орган на държавата 
членка.

Данните и документите, посочени в 
първа алинея и отнасящи се до 
настоящата календарна или пазарна 
година и до предходните десет 
календарни години или пазарни години, 
трябва да са достъпни за консултация 
чрез цифровите бази данни на 
компетентния орган на държавата 
членка. Съответната информация от 
базата данни може да се предоставя 
и под формата на резюмета.
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Обосновка

Съществуват опасения във връзка с необходимите разходи за съхранение на всички 
данни. Предоставянето на достъп за времеви период от десет години може да се 
окаже много скъпо за прилагане. Сходна и съответна информация може да се 
предоставя в обобщен вид по много по-евтин начин.

Изменение 65

Предложение за регламент
Член 66 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) съдържа цялата информация, 
която е от значение за докладването 
относно показателите, посочени в 
член 7 от Регламент (ЕС) №.../... 
[Регламента за стратегическите 
планове по ОСП];

заличава се

Обосновка

В буква г) се посочва, че системата за идентификация на земеделските парцели 
(СИЗП) съдържа цялата информация, която е от значение за докладването относно 
показателите, посочени в член 7 от Регламент (ЕС) №.../... [Регламента за 
стратегическите планове по ОСП]. Това означава, че в СИЗП трябва да съществуват 
редове за всяка година и те да се съхраняват в продължение на 10 години, което по 
този начин е много скъпоструващо. СИЗП следва да съдържа само обща информация 
за дадена площ, с готовност да се прехвърли към други бази данни.

Изменение 66

Предложение за регламент
Член 68 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки създават и 
използват система за мониторинг на 
площта.

1. Държавите членки създават и 
използват система за мониторинг на 
площта. По надлежно обосновани 
причини Комисията може да 
предостави преходен период по 
отношение на система за 
мониторинг на площта за държави 
членки, които не са използвали 
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система за дистанционно наблюдение 
през последните години.

Обосновка

Необходимо е да се въведе преходен период по отношение на новата задължителна 
система за мониторинг на площта за държави членки, които не са използвали 
системи за дистанционно наблюдение преди, с цел да им се предостави възможност 
да завършат системата и да я прилагат на практика.

Изменение 67

Предложение за регламент
Член 84 – параграф 3 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) могат да направят контролна 
извадка за проверките, посочени в 
буква а), които трябва да се извършват 
всяка година, въз основа на анализ на 
риска, като включат случаен елемент и 
се уверят, че контролната извадка 
обхваща най-малко 1% от 
бенефициерите, получаващи 
подпомагането, предвидено в дял III, 
глава 1, раздел 2 от Регламент (ЕС) 
№.../... [Регламента за стратегическите 
планове по ОСП].

г) могат да направят контролна 
извадка за проверките, посочени в 
буква а), които трябва да се извършват 
всяка година, въз основа на анализ на 
риска, като включат случаен елемент и 
се уверят, че контролната извадка 
обхваща най-малко 1% от 
бенефициерите, получаващи 
подпомагането, предвидено в дял III, 
глава 1, раздел 2 от Регламент (ЕС) 
№.../... [Регламента за стратегическите 
планове по ОСП]. Чрез дерогация от 
предходната буква държавите членки 
могат да решат да намалят 
минималния брой проверки от 0,5% на 
равнището на всеки акт, стандарт 
или група актове или стандарти, ако 
процентът на неспазване в 
случайната извадка, проверена на 
място, не надвишава 2% през 
предходните две референтни години.

Обосновка

В системата от предварителни условия следва да бъде възможно да се намали 
минималният брой проверки от 1%, ако е констатиран малък брой неспазвания през 
предходните години.
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Изменение 68

Предложение за регламент
Член 85 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) гарантират, че не се налагат 
административни санкции, когато 
неспазването се дължи на 
непреодолима сила.

в) гарантират, че не се налагат 
административни санкции в следните 
случаи:

i) неспазването се дължи на 
непреодолима сила;
ii) неспазването се дължи на 
грешка на компетентния орган или 
друг орган и няма основания да се 
счита, че грешката е можело да бъде 
открита от лицето, засегнато от 
административната санкция;
iii) засегнатото лице може да 
докаже по удовлетворителен за 
компетентния орган начин, че не 
носи отговорност за неспазването на 
задълженията по параграф 1, или ако 
компетентният орган установи по 
друг начин, че съответното лице не 
носи вина.

Обосновка

В член 85, параграф 2, буква в) се посочва, че не се налагат административни санкции, 
когато неспазването се дължи на непреодолима сила. В член 57, параграф 3 също се 
изброяват други случаи, когато санкции не се налагат, т.е. когато неспазването се 
дължи на грешка от страна на даден орган. Всички останали букви от член 57, 
параграф 3 също следва да бъдат приложими към системата от предварителни 
условия.

Изменение 69

Предложение за регламент
Член 86 – параграф 1 – алинея 1 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

В тези държави членки, в които се 
прилагат доброволно обвързано с 
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производството подпомагане за 
животни и подпомагане за животни 
за развитие на селските райони, 
административна санкция за 
неспазване на свързаните с 
животните законоустановени 
изисквания за управление следва да се 
прилага само за доброволното 
обвързано с производството 
подпомагане за животни и 
подпомагане за животни за развитие 
на селските райони. По същия начин 
административна санкция въз основа 
на неспазване на свързаните с 
площите законоустановени 
изисквания за управление и/или на 
добри селскостопански и екологични 
стандарти следва да се прилагат 
само за директните плащания за 
площ и за подпомагането за площ за 
развитие на селските райони в полза 
на бенефициера.

Обосновка

Към момента санкциите, свързани с кръстосаното спазване, не са справедливи и 
пропорционални, особено за земеделските стопани в различни производствени сектори 
(животновъдство/растениевъдство). Например стопанства само с няколко животни, 
но със стотици хектари, не отговарят на изискванията за кръстосано спазване по 
отношение на животните и когато санкцията се прилага за всички преки плащания за 
площ и плащания за развитие на селските райони, санкцията, изглежда, е твърде 
голяма в сравнение с броя на животните. Това се отнася и за земеделски стопанства 
само от няколко хектара, но с много животни. Тази несправедлива ситуация следва да 
бъде променена в системата от предварителни условия. Поради това новата алинея 
следва да бъде добавена след първата алинея на член 86, параграф 1 за онези държави 
членки, в които се прилагат доброволно обвързано с производството подпомагане за 
животни и подпомагане за животни за развитие на селските райони.

Изменение 70

Предложение за регламент
Член 86 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

При изчисляването на намаляванията и 
изключванията се вземат предвид 

При изчисляването на намаляванията и 
изключванията се вземат предвид 
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сериозността, обхватът, 
продължителността, системността или 
наличието на умисъл при установеното 
неспазване на правилата. Налаганите 
санкции трябва да бъдат 
пропорционални и възпиращи и да 
отговарят на критериите, посочени в 
параграфи 2 и 3 от настоящия член.

сериозността, обхватът, 
продължителността или системността 
при установеното неспазване на 
правилата. Налаганите санкции трябва 
да бъдат пропорционални и възпиращи 
и да отговарят на критериите, посочени 
в параграфи 2 и 3 от настоящия член.

Обосновка

Преценката за наличието на умисъл се оказа изключително трудна и може да доведе 
до двусмислени тълкувания, когато земеделските стопани не се третират еднакво. 
Следва да се вземе под внимание също така, че определението за „умисъл“ не се 
прилага за схемите за подпомагане (виж член 57, параграф 3, първа алинея, където 
терминът „умисъл“ не се упоменава.

Изменение 71

Предложение за регламент
Член 86 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

В случай на неспазване на правилата 
поради небрежност, като общо 
правило процентът на намаляване е 
3% от общия размер на плащанията, 
посочени в параграф 1 от настоящия 
член.

заличава се

Обосновка

Параграфът въвежда доста стриктно общо правило (3%) за санкции. Или 
параграфът трябва да се заличи, или санкциите трябва да бъдат предвидени като 
1%, 3% и 5%.

Изменение 72

Предложение за регламент
Член 86 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки могат да въведат 
система за ранно предупреждение, 

Държавите членки могат да въведат 
система за ранно предупреждение, 
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която се прилага за отделни случаи на 
неспазване на правилата, които са 
констатирани за пръв път и предвид 
своята незначителна сериозност, обхват 
и продължителност не водят до 
намаляване или изключване. Ако при 
последваща проверка в рамките на три 
последователни календарни години, се 
установи, че неспазването не е 
отстранено, намаляването съгласно 
първа алинея се прилага с обратно 
действие.

която се прилага за отделни случаи на 
неспазване на правилата, които са 
констатирани за пръв път и предвид 
своята незначителна сериозност, обхват 
и продължителност не водят до 
намаляване или изключване. Ако при 
последваща проверка в рамките на три 
последователни календарни години, се 
установи, че неспазването не е 
отстранено, намаляването съгласно 
първа алинея се прилага за годината, 
когато е констатирано, че 
неспазването не е отстранено.

Обосновка

По отношение на системата за ранно предупреждение административните санкции 
не следва да се прилагат с обратно действие, тъй като санкциите с обратно 
действие са сложни както за земеделските стопани, така и за администрацията. 
Поради това, следва да е достатъчно да се прилага санкция само за годината, през 
която е констатирано, че неспазването не е отстранено.

Изменение 73

Предложение за регламент
Член 86 – алинея 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. За да се осигури 
равнопоставеност между държавите 
членки и да се гарантира 
ефективността и възпиращият 
ефект на системата за санкции, на 
Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 100, с 
които настоящият регламент се 
допълва с правила относно 
прилагането и изчисляването на 
санкциите.

заличава се

Обосновка

Държавите членки следва да са осведомени за всички правила относно 
административните санкции от момента на приемане на Хоризонталния регламент. 
Допълнителното регламентиране чрез делегирани актове не е в подкрепа на 
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субсидиарността и усложнява процеса на изготвяне на плана по ОСП.

Изменение 74

Предложение за регламент
Член 88 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки 
информират редовно Комисията за 
прилагането на интегрираната система, 
посочена в дял IV, глава II. Комисията 
организира обмен на становища по 
този въпрос с държавите членки.

2. Комисията организира обмен на 
становища с държавите членки 
относно интегрираната система, 
посочена в дял IV, глава II.

Обосновка

В настоящия член не е ясно какъв вид информация очаква Комисията относно 
прилагането на ИСАК и кога. Това следва да се формулира по-точно.

Изменение 75

Предложение за регламент
Член 90 – параграф 1 – буква а – подточка vii

Текст, предложен от Комисията Изменение

vii) информация за мерките, 
предприети съгласно член 57;

заличава се

Обосновка

Не е ясно какъв вид информация очаква Комисията относно прилагането на защита 
на финансовите интереси на Съюза и това следва да се формулира по-точно.

Изменение 76

Предложение за регламент
Член 90 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) уведомленията до Комисията заличава се
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от държавите членки във връзка с 
информация, документи, 
статистически данни и доклади, 
както и сроковете и методите за 
това уведомяване.

Обосновка

За планирането на системите с данни е много важно да бъде известно предварително 
какъв вид информация, документи и т.н. трябва да се изпратят и какви са сроковете 
и методите за тези уведомления.

Изменение 77

Предложение за регламент
Член 96

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 96 заличава се
Публикуване на информация, 
отнасяща се до бенефициерите
1. Държавите членки осигуряват 
ежегодно публикуване ex post на 
бенефициерите на фондовете в 
съответствие с [член 44, параграфи 
3 – 5 от Регламент (ЕС) 
…/…[Регламента за 
общоприложимите разпоредби] и 
параграфи 2, 3 и 4 от настоящия 
член.
2. [разпоредбите на член 44, 
параграфи 3 – 5 от Регламент (ЕС) 
…/…[Регламента за 
общоприложимите разпоредби] се 
прилагат по отношение на 
бенефициерите на ЕЗФРСР и ЕФГЗ, 
ако е приложимо; сумите, 
съответстващи на националния 
принос и на ставката на 
съфинансиране, предвидена в член 44, 
параграф 3, букви з) и и) от същия 
регламент, обаче не се прилагат за 
ЕФГЗ;
3. За целите на настоящия член:
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– „операция“ означава всяка 
отделна интервенция по силата на 
законодателството в областта на 
селското стопанство и
– „местоположение“ означава 
„общината, в която бенефициерът 
живее или е регистриран, и 
пощенският код, когато е наличен, 
или част от него за обозначаване на 
общината“;
4. Посочената в член 44, 
параграфи 3 – 5 от същия регламент 
информация се оповестява на единен 
уебсайт във всяка отделна държава 
членка. Тя остава на разположение за 
срок от две години след датата на 
първоначалното публикуване.
Държавите членки не публикуват 
информацията, посочена в член 44, 
параграф 3, букви а) и б) от 
Регламент (ЕС) …/…[Регламента за 
общоприложимите разпоредби], ако 
подпомагането, получено от даден 
бенефициер за една година, е равно на 
или по-малко от 1250 EUR.

Изменение 78

Предложение за регламент
Член 96 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 96a
Публикуване на бенефициерите

1. Държавите членки 
гарантират ежегодно публикуване ex 
post на бенефициерите на Фондовете. 
Това публикуване включва:
a)  наименование на получателя, 
както следва:
i) лично и фамилно име в 
случаите, когато бенефициерът е 
физическо лице;
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ii) пълното регистрирано 
юридическо наименование в случаите, 
когато бенефициерът е юридическо 
лице със самостоятелна 
правосубектност по 
законодателството на съответната 
държава членка;
iii) пълното регистрирано 
наименование на асоциацията или 
приетото официално наименование в 
случаите, когато бенефициерът е 
асоциация без собствена 
правосубектност;
б) общината, в която 
бенефициерът живее или е 
регистриран, и пощенския код, когато 
е наличен, или част от него за 
обозначаване на общината;
в) изплатените суми по всяка 
мярка, финансирана от Фондовете, 
получени от всеки бенефициер през 
съответната финансова година;
г) естеството и описанието на 
мерките, финансирани от Фондовете, 
по които се предоставя посоченото в 
буква в) подпомагане.
Посочената в първата алинея 
информация се оповестява на единен 
уебсайт във всяка отделна държава 
членка. Тя остава на разположение за 
срок от две години след датата на 
първоначалното публикуване.
2. Относно плащанията по 
мерките, финансирани от ЕЗФРСР и 
посочени в параграф 1, първа алинея, 
буква в), подлежащите на 
публикуване суми съответстват на 
общото публично финансиране, което 
включва приноса както на Съюза, 
така и на държавите членки.
3. Държавите членки не 
публикуват името на бенефициер, 
както е предвидено в първа алинея, 
буква а), ако подпомагането, получено 
от даден бенефициер за една година, е 
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равно на или по-малко от 1250 EUR.

Обосновка

Поради значителната административна тежест, която би произтекла от 
предложената система, би било по-добре настоящата система за публикуване на 
бенефициерите по ЕФГЗ и ЕЗФРСР (ежегодно публикуване, задължение на 
разплащателната агенция да публикува данни, актуален списък с данни, единен 
уебсайт за ЕЗФРСР и ЕФГЗ) да продължава да се основава само на хоризонталния 
регламент за ОСП.

Изменение 79

Предложение за регламент
Член 103 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 101, с 
които настоящият регламент се допълва 
с дерогации от правилата, предвидени в 
настоящия регламент, и допълнения към 
тези правила, когато това е необходимо.

На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 101, с 
които настоящият регламент се допълва 
с дерогации от правилата, предвидени в 
настоящия регламент, и допълнения към 
тези правила, когато това е необходимо. 
Тези актове се изготвят веднага след 
възникване на необходимостта.

Обосновка

Възможно е да са необходими различни видове дерогации и т.н. в подкрепа на 
бенефициерите, тъй като не е възможно всичко да се предвиди предварително. Тези 
актове следва да се изготвят възможно най-скоро след установяване на 
необходимостта.

Изменение 80

Предложение за регламент
Член 104 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Той се прилага от 1 януари 2021 г. Той се прилага от 1 януари 2023 г.
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Обосновка

Крайният срок за кандидатстване – 2021 г., ще бъде трудно постижим, като се има 
предвид, че правилата за прилагане трябва да бъдат приети навреме, необходимите 
средства са налице и е предвидено достатъчно време за разработването на нови ИТ 
системи (мониторинг, отчитане на напредъка в постигането на целите чрез 
използване на показатели и т.н.).
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