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Изменение 38
Лауренциу Ребега

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 развитието на 
селските райони.

Or. ro

Изменение 39
Бронис Ропе

Предложение за регламент
Съображение 5а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 40
Даниел Буда

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 
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.

(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 
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.

Or. ro



AM\1171029BG.docx 5/61 PE631.861v01-00

BG

Изменение 41
Даниел Буда

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 равнище, и следва да 
информира Комисията за всякакви 
последващи действия.
Разплащателните агенции следва да 
засилят своята консултантска роля в 
отношенията си със земеделските 
стопани и да се стремят към 
опростяване на процедурите, както и 
да спазват стандартите, установени 
на европейско равнище.

Or. ro

Изменение 42
Лауренциу Ребега

Предложение за регламент
Съображение 14
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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, 
предназначен за новия 
селскостопански резерв, без да се 
записва обратно в бюджетните 
редове, отнасящи се до директните 
плащания по интервенции съгласно 

(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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стратегическите планове по ОСП.

Or. ro

Изменение 43
Даниел Буда

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 оптимално 
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.

Or. ro

Изменение 44
Лауренциу Ребега

Предложение за регламент
Съображение 16а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16a) Изравняването на нивото на 
директните плащания между 
държавите членки е от ключово 
значение за гарантиране на еднакви 
условия на конкуренция на единния 
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пазар на ЕС. Има спешна 
необходимост от справедливо 
разпределение на директните 
плащания между държавите членки.

Or. ro

Изменение 45
Лауренциу Ребега

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 
използването на агрометеорологичната 
система и придобиването и 
подобряването на сателитни данни.

(21) За да се предоставят на 
Комисията по-специално средства за 
управление на селскостопанските 
пазари, за улесняване на мониторинга 
на селскостопанските разходи, за 
наблюдение на селскостопанските 
ресурси в средносрочен и дългосрочен 
план и за оценяване на ситуацията и 
предоставяне на бързо съдействие в 
отговор на природни бедствия, следва 
да се предвиди използването на 
агрометеорологичната система и 
придобиването и подобряването на 
сателитни данни.

Or. ro

Изменение 46
Бронис Ропе

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 

(25) В съответствие със структурата и 
основните характеристики на новия 
модел за осъществяване на ОСП 
допустимостта на плащанията, 
направени от държавите членки за 
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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.

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.

Or. en

Изменение 47
Станислав Полчак

Предложение за регламент
Съображение 66

Текст, предложен от Комисията Изменение

(66) Публикуването на имената на 
бенефициерите на фондовете 
представлява средство за засилване на 
публичния контрол върху използването 
на фондовете, което е необходимо с цел 
гарантирането на адекватна степен на 
защита на финансовите интереси на 
Съюза. Това се постига отчасти чрез 
превантивния и възпиращ ефект на 
такова публикуване, отчасти чрез 
възпиране на неправомерни действия от 
страна на бенефициерите, и отчасти 
чрез засилване на личната отговорност 
на земеделските стопани за 
използването на получените публични 
средства. Публикуването на съответната 
информация е съобразено с новата 
съдебната практика на Съда на 
Европейския съюз, както и с подхода, 

(66) Публикуването на имената на 
бенефициерите на фондовете 
представлява средство за засилване на 
публичния контрол върху използването 
на фондовете, което е необходимо с цел 
гарантирането на адекватна степен на 
защита на финансовите интереси на 
Съюза. Това се постига отчасти чрез 
превантивния и възпиращ ефект на 
такова публикуване, отчасти чрез 
възпиране на неправомерни действия от 
страна на бенефициерите, и отчасти 
чрез засилване на личната отговорност 
на земеделските стопани за 
използването на получените публични 
средства и чрез спомагане за 
гарантиране на спазването на 
правилата срещу конфликтите на 
интереси. Публикуването на 
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определен в Регламент (ЕС, Евратом) 
№ 966/2012.

съответната информация е съобразено с 
новата съдебната практика на Съда на 
Европейския съюз, както и с подхода, 
определен в Регламент (ЕС, Евратом) 
№ 966/2012. Когато се отнася за 
получатели, имащи икономически, 
семейни или други връзки с лица, 
които работят за публичните органи 
на дадена държава членка, тази 
информация може също да бъде 
публикувана.

Or. cs

Изменение 48
Станислав Полчак

Предложение за регламент
Съображение 67

Текст, предложен от Комисията Изменение

(67) В този контекст следва надлежно 
да се признаят ролята на гражданското 
общество, включително на медиите и 
неправителствените организации, и 
приносът им към укрепването на 
рамката на администрациите за контрол 
срещу измами и злоупотреби с 
публични средства.

(67) В този контекст следва надлежно 
да се признаят ролята на гражданското 
общество, включително на медиите и 
неправителствените организации, и 
приносът им към укрепването на 
рамката на администрациите за контрол 
срещу измами и злоупотреби с 
публични средства, особено когато се 
отнася за бенефициери, имащи 
икономически, семейни или други 
връзки с лица, които работят за 
публичните органи на дадена държава 
членка, тази информация може също 
да бъде публикувана.

Or. cs

Изменение 49
Станислав Полчак

Предложение за регламент
Съображение 69
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(69) Ако целта на публичния контрол 
на използването на средствата от 
фондовете трябва да бъде постигната, е 
необходимо известна част от 
информацията относно бенефициерите 
да се предоставя на вниманието на 
обществеността. Тази информация 
следва да включва данни за 
самоличността на бенефициера, 
предоставената сума и фонда, от който е 
отпусната, както и за целта и естеството 
на съответната интервенция или мярка. 
Публикуването на тази информация 
следва да се извърши по такъв начин, че 
да се ограничи в най-голяма степен 
накърняването на правото на зачитане 
на личния живот на бенефициерите, 
както и на правото им на защита на 
личните данни – права, признати в 
членове 7 и 8 от Хартата на основните 
права на Европейския съюз.

(69) Ако целта на публичния контрол 
на използването на средствата от 
фондовете трябва да бъде постигната, е 
необходимо известна част от 
информацията относно бенефициерите 
да се предоставя на вниманието на 
обществеността. Тази информация 
следва да включва данни за 
самоличността на бенефициера, 
предоставената сума и фонда, от който е 
отпусната, както и за целта и естеството 
на съответната интервенция или мярка.
Когато получателите имат 
икономически, семейни или други 
връзки с лица, които работят за 
публичните органи на дадена държава 
членка, тази информация следва да 
бъде предоставена по начин, 
позволяващ на обществеността да 
идентифицира евентуален конфликт 
на интереси. Публикуването на тази 
информация следва да се извърши по 
такъв начин, че да се ограничи в най-
голяма степен накърняването на правото 
на зачитане на личния живот на 
бенефициерите, както и на правото им 
на защита на личните данни – права, 
признати в членове 7 и 8 от Хартата на 
основните права на Европейския съюз.

Or. cs

Изменение 50
Лауренциу Ребега

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;

Or. ro
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Изменение 51
Бронис Ропе

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 52
Лауренциу Ребега

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

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

Or. ro

Изменение 53
Елси Катайнен, Петрас Аущревичюс

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3 – алинея 2
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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, 
както е предвидено в член 63, параграф 
7, втора алинея от Финансовия 
регламент.

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

Or. en

Обосновка

Четиримесечният срок за завършване, сертифициране и процедурата в управителния 
комитет по доклада за качеството на изпълнението би бил по-кратък от настоящия 
срок за докладване по стълб II. Това може да се окаже предизвикателство и затова не 
трябва да се ограничава възможността за удължаване на срока.

Изменение 54
Лауренциу Ребега

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.

Or. ro
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Изменение 55
Ираче Гарсия Перес

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. es

Изменение 56
Елси Катайнен, Петрас Аущревичюс

Предложение за регламент
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], в 
който се определят ограниченията за 
държавите членки.

Or. en

Обосновка

Много е важно държавите членки да са уведомени относно ограниченията при 
финансирането, за да не се появи възможността тези държави членки, които го 
използват първи, да се възползват максимално.

Изменение 57
Ираче Гарсия Перес

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2 – алинея 3
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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

Or. es

Изменение 58
Лауренциу Ребега

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

Or. ro

Изменение 59
Лауренциу Ребега

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – алинея 1а (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. ro

Изменение 60
Бронис Ропе

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – алинея 1а (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 
през съответната календарна година.

Or. en

Изменение 61
Елси Катайнен, Петрас Аущревичюс

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.
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Or. en

Обосновка

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

Изменение 62
Бронис Ропе

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;

Or. en

Изменение 63
Бронис Ропе

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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;

Or. en

Изменение 64
Бронис Ропе

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

Or. en

Изменение 65
Ираче Гарсия Перес

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 в програмата за 
регионални интервенции и се приспада 
от размера на публичните разходи, 
отбелязан в окончателната декларация 
за разходите.

Or. es

Изменение 66
Ираче Гарсия Перес

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 
посоченото в член 85 от Регламент (ЕС) 
…/… [Регламента за общоприложимите 
разпоредби].

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

Or. es

Изменение 67
Ираче Гарсия Перес

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 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 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).

Or. es

Изменение 68
Ираче Гарсия Перес

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 

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 
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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.

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 когато е целесъобразно, на
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.

Or. es

Изменение 69
Бронис Ропе

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 
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.

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

Or. en
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Изменение 70
Елси Катайнен, Петрас Аущревичюс

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 член 6, могат да бъдат 
финансирани от Съюза само ако са 
направени от акредитирани 
разплащателни агенции и:

Or. en

Изменение 71
Елси Катайнен, Петрас Аущревичюс

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) са направени от акредитирани 
разплащателни агенции;

заличава се

Or. en

Изменение 72
Елси Катайнен, Петрас Аущревичюс

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) са направени в съответствие с 
приложимите правила на Съюза, или

б) a) са направени в съответствие с 
приложимите правила на Съюза, или

Or. en

Изменение 73
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Елси Катайнен, Петрас Аущревичюс

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 1 – буква в – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) що се отнася до видовете 
интервенции, посочени в Регламент
(ЕС) № …/… [Регламента за 
стратегическите планове по ОСП],

в) б) що се отнася до видовете 
интервенции, посочени в Регламент
(ЕС) № …/… [Регламента за 
стратегическите планове по ОСП],

Or. en

Изменение 74
Елси Катайнен, Петрас Аущревичюс

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Първа алинея, буква в), подточка i) не се 
прилага за авансови плащания на 
бенефициери по видовете интервенции, 
посочени в Регламент (ЕС) № …/… 
[Регламента за стратегическите планове 
по ОСП].

Първа алинея, буква б), подточка i) не се 
прилага за авансови плащания на 
бенефициери по видовете интервенции, 
посочени в Регламент (ЕС) № …/… 
[Регламента за стратегическите планове 
по ОСП].

Or. en

Изменение 75
Елси Катайнен, Петрас Аущревичюс

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, 
съответстващи на конкретния докладван 
краен продукт, е повече от 50% и 

Ако в рамките посоченото в член 52 
годишно уравняване с оглед на 
качеството на изпълнението Комисията 
установи, че разликата между 
декларираните разходи и сумите, 
съответстващи на конкретния докладван 
краен продукт, е повече от 50% и 
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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.

държавата членка не може да представи 
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.

Or. en

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 трябва да се взема предвид.

Изменение 76
Даниел Буда

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 пропуски. То се прилага 
стриктно по отношение на 
въпросните мерки или програма, а не 
по отношение на целия пакет на 
финансиране, 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.

Or. ro
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Изменение 77
Елси Катайнен, Петрас Аущревичюс

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 под формата на директни 
плащания;

Or. en

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 78
Лауренциу Ребега

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;

Or. ro

Изменение 79
Елси Катайнен, Петрас Аущревичюс

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 5 – алинея 1
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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.

Or. en

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 трябва да има закъснения или несигурност, 
за да се помогне на земеделските стопани и да се облекчи положението им.

Изменение 80
Елси Катайнен, Петрас Аущревичюс

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 
подробностите в декларациите за 
разходите, при които да бъдат 
компенсирани някои видове разходи и 
приходи в рамките на фондовете.

Or. en

Обосновка

Оправомощаването е твърде обширно – то следва да бъде ограничено например до 
условията за декларацията за разходите, в противен случай би дало възможност за 
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предотвратяване на всички разходи за мерки за помощ в одобрен стратегически план 
по ОСП.

Изменение 81
Елси Катайнен, Петрас Аущревичюс

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, 
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:

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

Or. en

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 принципите за опростяване. В 
настоящия член следва да се отбележи ясно, че това не се отнася до 
предварителните условия.

Изменение 82
Елси Катайнен, Петрас Аущревичюс

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 

1. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 100, с 
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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.

които настоящият регламент се допълва
по отношение на данните, които 
трябва да бъдат предоставени за целите 
на OLAF.

Or. en

Обосновка

В настоящия член трябва да бъде обяснено по-подробно делегирането на 
правомощията вместо използваните термини към момента, а именно „специфични 
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 нередности също
следва да се остави на държавите членки, за да се гарантира субсидиарността.

Изменение 83
Елси Катайнен, Петрас Аущревичюс

Предложение за регламент
Член 53 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията оценява размера на 
подлежащите на изключване суми въз 
основа на сериозността на 
констатираните недостатъци.

2. Комисията оценява размера на 
подлежащите на изключване суми въз 
основа на сериозността на 
констатираните недостатъци.
Финансовите корекции във връзка с 
предварителните условия се 
основават на изчислените пропуски 
от неприложените 
административни санкции. В 
случаите когато това не може да се 
установи чрез пропорционални 
усилия, се използват фиксирани 
корекции.
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Or. en

Обосновка

Комисията е посочила, че фиксираните ставки представляват единствения приемлив 
начин за изчисляване на финансови корекции. Когато става въпрос за 
предварителните условия, следва да се предостави възможност за изчисляване на 
разходите, които не са направени в съответствие със законодателството на Съюза, 
по същия начин, както понастоящем се изчислява рискът от финансови вреди, 
произтичащи от неприлагането на административни санкции. Следва да е възможно 
по-точното определяне на причинените на Съюза финансови вреди, отколкото с 
фиксирана корекция.

Изменение 84
Ираче Гарсия Перес

Предложение за регламент
Член 54 – параграф 2 – алинея 1 (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.

Or. es

Изменение 85
Ираче Гарсия Перес

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, 

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 
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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.

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.

Or. es

Изменение 86
Ираче Гарсия Перес

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, 
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.

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

Or. es

Изменение 87
Ираче Гарсия Перес
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Предложение за регламент
Член 55 – параграф 1 – алинея 2 – точка 1 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) 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.

Or. es

Изменение 88
Франц Богович

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 
необходимото равнище на проверки с 
цел успешно управление на рисковете, 
като вземат предвид размера на 
проверяваните парцели.

Or. en

Обосновка

Когато за целите на проверките държавите членки използват системата за 
мониторинг на площта, те трябва да имат възможността да се насочват към по-
големи парцели. В някои държави членки голяма част от парцелите са под 
0,5 хектара, което означава, че за малките парцели трябва да се предприемат всички 
последващи действия поради относително ниската резолюция на изображенията за 
системата за мониторинг. Навременното им извършване би било трудно и би 
представлявало голяма финансова тежест. Малките парцели не представляват 
значителен финансов риск за бюджета на ЕС, но са непропопорционална финансова и 
административна тежест за държавите членки.

Изменение 89
Елси Катайнен, Петрас Аущревичюс
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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
необходимото равнище на проверки с 
цел успешно управление на рисковете
под формата, която намират за най-
подходяща.

Or. en

Обосновка

Следва да се подчертаят субсидиарността и пропорционалността. Не е необходимо 
да се смесват правилата за извършване на проверки на държавите членки и на
Комисията, за да се създава административна тежест за държавите членки и за 
бенефициерите. Държавите членки не желаят да проверяват всяка година едни и 
същи изрядни бенефициери, а да се съсредоточат върху рисковете и бенефициерите, 
извършващи нарушения, и те трябва да разполагат с всички инструменти за 
изграждането на ефикасна и икономически ефективна система за контрол.

Изменение 90
Лауренциу Ребега

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
пропорционално равнище на проверки с 
цел успешно управление на рисковете.

Or. ro

Изменение 91
Елси Катайнен, Петрас Аущревичюс

Предложение за регламент
Член 60 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение
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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.

Or. en

Обосновка

Този член се е доказал на практика 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 92
Елси Катайнен, Петрас Аущревичюс

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) 
№ 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)

в) „система за идентификация и 
регистрация на животни“ означава 
системата за идентификация и 
регистрация на едър рогат добитък, 
установена с Регламент (ЕО) 
№ 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 
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№ 21/200434 на Съвета; на Съвета34, или системата за 
идентификация и регистрация на 
прасета, установена с 
Директива 2008/71/ЕО на Съвета и 
други бази данни за животни в 
употреба.

_________________ _________________

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).

Or. en

Обосновка

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

Изменение 93
Елси Катайнен, Петрас Аущревичюс

Предложение за регламент
Член 63 – параграф 4 – буква е

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) „система без подаване на искане“ 
означава система за интервенции, 
основаващи се на площта и на броя на 
животните, в която необходимите 

е) „система без подаване на искане“ 
означава предварително попълнена 
или друг вид система за интервенции, 
основаващи се на площта и на броя на 
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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.

животните, в която необходимите 
данни, изисквани от администрацията за 
отделните площи или животни, за които 
се иска подпомагане, е на разположение 
в официални компютъризирани 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 
компютъризирани бази данни, 
попълнени с допълнителна 
информация от тях, когато е 
необходимо.

Or. en

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 94
Елси Катайнен, Петрас Аущревичюс

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 в обобщен вид.
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Or. en

Обосновка

Съществува безпокойство относно необходимите разходи за съхранение на всички 
данни. Предоставянето на достъп за времеви период от десет години може да се 
окаже много скъп за прилагане. Сходна и съответна информация може да се 
предоставя в обобщен вид по много по евтин начин.

Изменение 95
Елси Катайнен, Петрас Аущревичюс

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

Or. en

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, в готовност да се прехвърли към други бази данни.

Изменение 96
Елси Катайнен, Петрас Аущревичюс

Предложение за регламент
Член 68 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки създават и 
използват система за мониторинг на 

1. Държавите членки създават и 
използват система за мониторинг на 
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площта. 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 
система за дистанционно наблюдение 
през последните години.

Or. en

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 възможността 
да завършат системата и да я прилагат на практика.

Изменение 97
Елси Катайнен, Петрас Аущревичюс

Предложение за регламент
Член 74

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 74 заличава се

Обхват и определения

1. В настоящата глава са установени 
специфични правила за проверката на 
търговските документи на субекти, 
които получават или извършват 
плащания, пряко или непряко свързани 
със системата за финансиране от 
ЕФГЗ, или на техни представители 
(наричани по-долу „предприятия“), с 
цел да се установи дали 
трансакциите, съставляващи част 
от системата за финансиране от 
ЕФГЗ, действително са били 
проведени и дали са били изпълнени 
правилно.

2. Настоящата глава не се прилага за 
интервенции, попадащи в обхвата на 
интегрираната система, посочена в 
глава II от настоящия дял и в дял III, 
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глава III от Регламент (ЕС) №.../... 
[Регламента за стратегическите 
планове по ОСП]. На Комисията се 
предоставя правомощието да приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 100, с които настоящият 
регламент се допълва чрез 
създаването на списък с интервенции, 
които поради изискванията по 
отношение на формулирането и 
контрола са неподходящи за 
извършване на допълнителен 
последващ контрол чрез проверка на 
търговските документи и затова не 
трябва да подлежат на такъв 
контрол съгласно настоящата глава.

3. За целите на настоящата глава се 
прилагат следните определения:

a) „търговски документ“ означава 
всички счетоводни документи, 
регистри, бордера и 
разходооправдателни документи, 
отчети, производствена 
документация и документация по 
качеството, кореспонденция, свързана 
с икономическата дейност на 
предприятието, както и търговски 
данни, под каквато и да е форма, 
включително на електронен носител, 
доколкото тези документи или данни 
имат пряка или косвена връзка с 
трансакциите, посочени в параграф 1;

б) „трета страна“ означава всяко 
физическо или юридическо лице, 
имащо пряка или косвена връзка с
трансакциите, извършвани в рамките 
на системата за финансиране по 
линия на ЕФГЗ.

Or. en

Обосновка

Предложението на Комисията включва подробни изисквания относно проверката на 
трансакциите (членове 74 – 83). Поради малкия брой на подобни трансакции, 
необходимостта от тази сложна система за контрол остава под въпрос, както 
понастоящем така и за в бъдеще. Друго решение може да бъде предоставянето на 
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възможността на държавите членки да не проверяват трансакциите, ако размерът
им е под определена граница.

Изменение 98
Елси Катайнен, Петрас Аущревичюс

Предложение за регламент
Член 75

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 75 заличава се

Проверка от държавите членки

1. Държавите членки извършват 
системни проверки на търговските 
документи на предприятията, като 
отчитат естеството на 
подлежащите на проверка 
трансакции. Държавите членки 
подбират предприятията, в които да 
се извърши проверка, така, че да се 
осигури възможно най-добра гаранция 
за ефективността на мерките за 
предотвратяване и разкриване на 
нередности. При подбора се отчита, 
inter alia, финансовата значимост на 
предприятията в система на 
финансиране, както и други рискови 
фактори.

2. В подходящи случаи предвидените в 
параграф 1 проверки се разпростират 
върху физически и юридически лица, с 
които предприятията са свързани, 
както и всяко друго физическо или 
юридическо лице, което може да 
представлява интерес в 
преследването на целите, залегнали в 
член 76.

3. Извършваните съгласно 
настоящата глава проверки не 
засягат проверките, извършвани 
съгласно членове 47 и 48.

Or. en
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Обосновка

Предложението на Комисията включва подробни изисквания относно проверката на 
трансакциите (членове 74 – 83). Поради малкия брой на подобни трансакции, 
необходимостта от тази сложна система за контрол остава под въпрос, както 
понастоящем така и за в бъдеще. Друго решение може да бъде предоставянето на 
възможността на държавите членки да не проверяват трансакциите, ако размерът
им е под определена граница.

Изменение 99
Елси Катайнен, Петрас Аущревичюс

Предложение за регламент
Член 76

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 76 заличава се

Кръстосани проверки

1. Точността на първичните 
подлежащи на проверка данни се
установява чрез редица кръстосани 
проверки, които при необходимост 
включват търговските документи на 
трети страни, като естеството на 
проверките съответства на 
равнището на съществуващия риск, 
включително:

a) сравнения с търговските 
документи на доставчиците, 
клиентите, превозвачите и други 
трети страни;

б) когато е необходимо — физически 
контрол на количеството и 
естеството на складовите 
наличности;

в) съпоставка с документацията на 
финансовите потоци, свързани със 
или произтичащи от извършените 
трансакции в рамките на системата 
за финансиране от ЕФГЗ;

г) проверки по отношение на 
счетоводството или регистрите за 
движението на финансови средства, 
доказващи, че към момента на 
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проверката документите, държани 
от разплащателната агенция като 
основание за изплащането на 
подпомагане на бенефициера, са 
редовни.

2. По-специално, когато 
предприятията са задължени да 
водят определена документация за 
складовите наличности в 
съответствие с разпоредбите на 
Съюза или с националните 
разпоредби, проверката на тази 
документация обхваща, в 
съответните случаи, съпоставянето 
ѝ с търговските документи и, при 
необходимост — със складовите 
наличности.

3. При подбора на трансакциите, 
подлежащи на проверка, се отчита 
изцяло равнището на съществуващия 
риск.

Or. en

Обосновка

Предложението на Комисията включва подробни изисквания относно проверката на 
трансакциите (членове 74 – 83). Поради малкия брой на подобни трансакции, 
необходимостта от тази сложна система за контрол остава под въпрос, както 
понастоящем така и за в бъдеще. Друго решение може да бъде предоставянето на 
възможността на държавите членки да не проверяват трансакциите, ако размерът
им е под определена граница.

Изменение 100
Елси Катайнен, Петрас Аущревичюс

Предложение за регламент
Член 77

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 77 заличава се

Достъп до търговски документи

1. Лицата, отговарящи за 
предприятието, или трети страни, 
гарантират, че всички търговски 
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документи и допълнителни сведения 
се представят на служителите, 
отговарящи за проверката, или на 
лицата, оправомощени да я извършат 
от тяхно име. Данните, съхранявани 
в електронен вид, се предоставят на 
подходящ носител.

2. Натоварените с проверката 
служители или оправомощените да 
извършват проверките от тяхно име 
лица могат да изискват 
предоставянето на извадки или копия 
от документите, посочени в параграф 
1.

3.

Ако при проверката, извършвана 
съгласно настоящата глава, 
поддържаните от предприятието 
търговски документи бъдат оценени 
като неподходящи за целите на 
проверката, от предприятието се 
изисква за в бъдеще да изготвя тези 
документи съгласно инструкциите на 
държавата членка, отговаряща за 
проверката, без да се засягат 
задълженията, установени в други 
регламенти, отнасящи се за същия 
сектор.

Държавите членки определят 
датата, от която тези документи да 
бъдат изготвяни.

Когато подлежащите на проверка 
съгласно настоящата глава търговски 
документи се намират изцяло или 
отчасти в предприятие, 
принадлежащо на същата търговска 
група, търговско дружество или 
асоциация от предприятия, 
управлявани съвместно с 
проверяваното предприятие, то е 
длъжно да предостави тези 
документи на служителите, 
извършващи проверката, на мястото 
и датата, указани от отговарящата 
за проверката държава членка, 
независимо дали въпросното 
предприятие са намира на 
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територията на Съюза или извън нея.

4. Държавите членки гарантират, че 
служителите, отговарящи за 
проверките, имат право да изземват 
търговски документи или да изискат 
такова изземване. Това право се 
упражнява при надлежно спазване на 
съответните национални разпоредби 
и не засяга прилагането на 
наказателнопроцесуалните правила 
относно изземването на документи.

Or. en

Обосновка

Предложението на Комисията включва подробни изисквания относно проверката на 
трансакциите (членове 74 – 83). Поради малкия брой на подобни трансакции, 
необходимостта от тази сложна система за контрол остава под въпрос, както 
понастоящем така и за в бъдеще. Друго решение може да бъде предоставянето на 
възможността на държавите членки да не проверяват трансакциите, ако размерът
им е под определена граница.

Изменение 101
Елси Катайнен, Петрас Аущревичюс

Предложение за регламент
Член 78

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 78 заличава се

Взаимопомощ

1.

Държавите членки взаимно си 
помагат при осъществяването на 
проверката, предвидена в 
настоящата глава, в следните случаи:

a) когато предприятие или трета 
страна е установено/а в държава 
членка, различна от тази, в която е 
извършено или е следвало да се 
извърши плащането или 
получаването на сумата;
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б) когато предприятие или трета 
страна е установено/а в държава 
членка, различна от тази, в която се 
намират документите и данните, 
необходими за проверката.

Комисията може да координира 
съвместни действия, включващи 
взаимопомощ между две или повече 
държави членки.

2. Държавите членки изпращат на 
Комисията списък на установените в 
трета държава предприятия, на 
които е извършено или е следвало да 
бъде извършено плащането на 
съответните суми, в посочената 
държава членка.

3.

Ако в друга държава членка се изисква 
допълнителна информация като част 
от контрола на дадено предприятие 
съгласно член 75, и по-специално 
кръстосани проверки съгласно член 76, 
могат да се подават специални молби 
за проверка, като се посочват 
основанията за молбата.

Искането за проверка се изпълнява не 
по-късно от шест месеца след 
получаването му; резултатите от 
проверката незабавно се съобщават 
на подалата искането държава 
членка.

Or. en

Обосновка

Предложението на Комисията включва подробни изисквания относно проверката на 
трансакциите (членове 74 – 83). Поради малкия брой на подобни трансакции, 
необходимостта от тази сложна система за контрол остава под въпрос, както 
понастоящем така и за в бъдеще. Друго решение може да бъде предоставянето на 
възможността на държавите членки да не проверяват трансакциите, ако размерът
им е под определена граница.

Изменение 102
Елси Катайнен, Петрас Аущревичюс
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Предложение за регламент
Член 79

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 79 заличава се

Програмиране на проверките

1. Държавите членки изготвят 
програми за проверките, които да се 
извършат в съответствие с член 75 
по време на следващия контролен 
период.

2. Всяка година до 15 април 
държавите членки изпращат на 
Комисията програмата си, посочена в 
параграф 1, като уточняват:

a) броя на предприятията, които 
подлежат на проверка, и тяхното 
разпределение по сектори въз основа 
на свързаните с тях суми;

б) критериите, съгласно които е 
изготвена програмата.

3. Ако в срок от осем седмици 
Комисията не е съобщила 
забележките си, държавите членки 
прилагат програмите, които са 
изготвили и изпратили на 
Комисията.

4. Параграф 3 се прилага mutatis 
mutandis към измененията на 
програмата, внесени от държавите 
членки.

5. На всеки етап Комисията може да 
поиска включването на определена 
категория предприятия в програмата 
на дадена държава членка.

6.

Предприятията, за които сумата от 
приходите или плащанията е под 
40 000 EUR, подлежат на проверка 
съгласно настоящата глава 
единствено по определени причини, 
указани от държавите членки в 
годишната им програма, посочена в 
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параграф 1, или от Комисията във 
всяко искано изменение на тази 
програма.

На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 101, с 
които изменя праговете, посочени в 
първа алинея.

Or. en

Обосновка

Предложението на Комисията включва подробни изисквания относно проверката на 
трансакциите (членове 74 – 83). Поради малкия брой на подобни трансакции, 
необходимостта от тази сложна система за контрол остава под въпрос, както 
понастоящем така и за в бъдеще. Друго решение може да бъде предоставянето на 
възможността на държавите членки да не проверяват трансакциите, ако размерът
им е под определена граница.

Изменение 103
Елси Катайнен, Петрас Аущревичюс

Предложение за регламент
Член 80

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 80 заличава се

Специално определени служби

1.

Във всяка държава членка специално 
определена служба отговаря за 
мониторинга на прилагането на 
настоящата глава. Тази служба 
отговаря по-специално за:

a) изпълнението на проверките, 
предвидени в настоящата глава, от 
служителите, наети пряко от тази 
специално определена служба; или

б) координацията и общото 
наблюдение на проверките, 
извършвани от служителите, 
работещи в други служби.
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Държавите членки могат също така 
да разпоредят извършването на 
проверките съгласно настоящата 
глава да се разпредели между 
специално определената служба и 
други национални служби, при условие 
че първата отговаря за 
координацията им.

2. Службата или службите, 
отговарящи за прилагането на 
настоящата глава, трябва да бъдат 
организирани така, че да са 
независими от службите или 
подразделенията на служби, 
отговарящи за плащанията и 
проверките, извършвани преди 
плащанията.

3. Специално определената служба, 
посочена в параграф 1, предприема 
всички необходими мерки, като 
съответната държава членка ѝ дава 
всички правомощия, необходими за 
изпълнението на задачите, посочени в 
настоящата глава.

4. Държавите членки приемат 
подходящи наказателни мерки спрямо 
физическите или юридическите лица, 
които не спазват задълженията, 
предвидени в настоящата глава.

Or. en

Обосновка

Предложението на Комисията включва подробни изисквания относно проверката на 
трансакциите (членове 74 – 83). Поради малкия брой на подобни трансакции, 
необходимостта от тази сложна система за контрол остава под въпрос, както 
понастоящем така и за в бъдеще. Друго решение може да бъде предоставянето на 
възможността на държавите членки да не проверяват трансакциите, ако размерът
им е под определена граница.

Изменение 104
Елси Катайнен, Петрас Аущревичюс

Предложение за регламент
Член 81
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 81 заличава се

Доклади

1.

Преди 1 януари след изтичането на 
периода на провеждане на проверки 
държавите членки изпращат на 
Комисията подробен доклад относно 
прилагането на настоящата глава.

Докладът, посочен в първа алинея, 
трябва също да съдържа преглед на 
специалните искания за проверки, 
посочени в член 78, параграф 3, както 
и резултатите от проверките в 
резултат на тези искания.

2. Държавите членки и Комисията 
редовно обменят становища във 
връзка с прилагането на настоящата 
глава.

Or. en

Обосновка

Предложението на Комисията включва подробни изисквания относно проверката на 
трансакциите (членове 74 – 83). Поради малкия брой на подобни трансакции, 
необходимостта от тази сложна система за контрол остава под въпрос, както 
понастоящем така и за в бъдеще. Друго решение може да бъде предоставянето на 
възможността на държавите членки да не проверяват трансакциите, ако размерът
им е под определена граница.

Изменение 105
Елси Катайнен, Петрас Аущревичюс

Предложение за регламент
Член 82

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 82 заличава се

Достъп до информация и проверки от 
Комисията
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1. Съгласно съответните 
националните закони служителите 
на Комисията трябва да имат 
достъп до всички документи, 
подготвени за целите на проверката 
съгласно настоящата глава или 
вследствие от тази проверка, както и 
до наличните данни, включително 
тези, които се съхраняват в 
системите за обработка на данни. 
При поискване тези данни се 
предоставят на подходящ носител.

2. Проверките, посочени в член 75, се 
извършват от служители на 
държавите членки. Служителите на 
Комисията могат да участват в тези 
проверки. Самите те не могат да 
упражняват правомощията за 
проверка, дадени на националните 
служители. Те обаче трябва да 
разполагат с достъп до същите 
помещения и същите документи като 
служителите на държавата членка.

3.

Когато проверката се извършва при 
условията на член 78, служителите 
на държавата членка, поискала 
проверката, могат да присъстват със 
съгласието на държавата членка, към 
която е отправено искането за 
проверка, на проверката в последната 
държава, и да имат достъп до 
същите помещения и документи като 
служителите на тази държава 
членка.

Присъстващите на проверката 
служители на държавата членка, 
поискала проверката в държавата 
членка, към която е отправено 
искането, трябва да са готови във 
всеки момент да представят 
доказателство за служебното си 
положение. При всички случаи обаче 
проверките се осъществяват от 
служители на държавата членка, към 
която е отправено искането.
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4. Без да се засягат разпоредбите на 
регламенти (ЕС, Евратом) 
№ 883/2013, (Евратом, ЕО) № 2988/95, 
(Евратом, ЕО) № 2185/96 и (ЕС) 
2017/1939, ако съгласно националното 
наказателно-процесуално 
законодателство извършването на 
определени действия е запазено за 
изрично определени от националното 
законодателство служители, нито 
служителите на Комисията, нито 
тези на държавата членка, посочени 
в параграф 3, участват в тези 
действия. При всички случаи те не 
участват в посещенията по домовете 
или официални разпити на лица въз 
основа на наказателното право на 
съответната държава членка. Те 
обаче имат достъп до информацията, 
получена по тези начини.

Or. en

Обосновка

Предложението на Комисията включва подробни изисквания относно проверката на 
трансакциите (членове 74 – 83). Поради малкия брой на подобни трансакции, 
необходимостта от тази сложна система за контрол остава под въпрос, както 
понастоящем така и за в бъдеще. Друго решение може да бъде предоставянето на 
възможността на държавите членки да не проверяват трансакциите, ако размерът
им е под определена граница.

Изменение 106
Елси Катайнен, Петрас Аущревичюс

Предложение за регламент
Член 83

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 83 заличава се

Изпълнителни правомощия

Комисията приема актове за 
изпълнение, с които установява 
необходимите правила за 
осигуряването на еднакво прилагане 
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на настоящата глава, по-специално 
по отношение на следното:

a) извършването на проверките, 
посочени в член 75, по отношение на 
подбора на предприятията, степента 
и графика на проверките;

б) съхранението на търговски 
документи и видовете документи, 
които трябва да се поддържат, или 
данни, които да се записват;

в) изпълнението и координацията на 
общите действия съгласно член 78, 
параграф 1;

г) подробностите и спецификациите 
във връзка със съдържанието, 
формата и начина на подаване на 
искания и съдържанието, формата и 
начина на подаване във връзка с 
уведомяването, подаването и обмена 
на информация, изисквани съгласно 
настоящата глава;

д) условията и начините на 
публикуване на изискваната съгласно 
настоящия регламент информация 
или специалните правила и условия за 
нейното разпространение или 
предоставяне от страна на 
Комисията на компетентните 
органи на държавите членки;

е) отговорностите на специално 
определената служба, посочена в 
член 80;

ж) съдържанието на докладите, 
посочени в член 81, и всякакви други 
уведомления, необходими съгласно 
настоящата глава.

Тези актове за изпълнение се приемат 
в съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 101, 
параграф 3.

Or. en
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Обосновка

Предложението на Комисията включва подробни изисквания относно проверката на 
трансакциите (членове 74 – 83). Поради малкия брой на подобни трансакции, 
необходимостта от тази сложна система за контрол остава под въпрос, както 
понастоящем така и за в бъдеще. Друго решение може да бъде предоставянето на 
възможността на държавите членки да не проверяват трансакциите, ако размерът
им е под определена граница.

Изменение 107
Елси Катайнен, Петрас Аущревичюс

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.

Or. en

Обосновка

В системата от предварителни условия следва да е възможно да се намали 
минималният брой проверки от 1%, ако е констатиран малък брой неспазвания през 
предходните години.
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Изменение 108
Елси Катайнен, Петрас Аущревичюс

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:

Or. en

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 трябва да бъдат приложими към системата от предварителни 
условия.

Изменение 109
Елси Катайнен, Петрас Аущревичюс

Предложение за регламент
Член 85 – параграф 2 – буква в – подточка i (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) неспазването се дължи на 
непреодолима сила;

Or. en

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 трябва да бъдат приложими към системата от предварителни 
условия.
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Изменение 110
Елси Катайнен, Петрас Аущревичюс

Предложение за регламент
Член 85 – параграф 2 – буква в – подточка ii (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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;

Or. en

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 трябва да бъдат приложими към системата от предварителни 
условия.

Изменение 111
Елси Катайнен, Петрас Аущревичюс

Предложение за регламент
Член 85 – параграф 2 – буква в – подточка iii (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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 
няма вина.

Or. en
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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 трябва да бъдат приложими към системата от предварителни 
условия.

Изменение 112
Елси Катайнен, Петрас Аущревичюс

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

В тези държави членки, в които се 
прилагат доброволно обвързано с 
производството подпомагане за 
животни и свързани с животните 
мерки за развитие на селските 
райони, административни санкции 
въз основа на неспазване на 
свързаните с животните 
законоустановени изисквания за 
управление следва да се прилагат само 
за доброволното обвързано с 
производството подпомагане за 
животни и свързаните с животните 
мерки за развитие на селските райони 
на бенефициера. По същия начин
административни санкции 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 или свързаните с площи мерки 
за развитие на селските райони на 
бенефициера.

Or. en
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Обосновка

At the moment the penalties relating to cross compliance are not equitable and proportionate, 
especially for farmers in different production sectors (animal husbandry/crop production). 
For example, farms only with a few animals but hundreds of hectares have a non-compliance 
in animal relates cross compliance requirements and when the penalty is applied to all area-
based direct payments and rural development payments, the penalty seems to be too big in 
relation to the animal number. This applies also vice versa, with farms of only a few hectares 
but lot of animals. This unfair situation should be changed in the system of conditionality. 
Therefore, the new subparagraph should be inserted after the first subparagraph of Article 
86(1) for those Member States where animal-related voluntary coupled support and animal-
related rural development support are applied.

Изменение 113
Елси Катайнен, Петрас Аущревичюс

Предложение за регламент
Член 86 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

При изчисляването на намаляванията и 
изключванията се вземат предвид 
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.

При изчисляването на намаляванията и 
изключванията се вземат предвид 
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.

Or. en

Обосновка

Оценката на намерението 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 114
Елси Катайнен, Петрас Аущревичюс

Предложение за регламент
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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

Or. en

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 115
Елси Катайнен, Петрас Аущревичюс

Предложение за регламент
Член 86 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки могат да въведат 
система за ранно предупреждение, 
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.

Държавите членки могат да въведат 
система за ранно предупреждение, 
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.

Or. en
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Обосновка

По отношение на системата за ранно предупреждение административните санкции 
не трябва да се прилагат със задна дата, тъй като санкциите със задна дата 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 116
Елси Катайнен, Петрас Аущревичюс

Предложение за регламент
Член 86 – параграф 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

Or. en

Обосновка

Държавите членки следва да са осведомени за всички правила относно 
административните санкции от момента на приемането на хоризонталния 
регламент. Допълнителното регламентиране посредством делегирани актове не е в 
подкрепа на субсидиарността и усложнява процеса на изготвяне на стратегическия 
план по ОСП.

Изменение 117
Елси Катайнен, Петрас Аущревичюс

Предложение за регламент
Член 88 – параграф 2
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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.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 118
Елси Катайнен, Петрас Аущревичюс

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

Or. en

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 119
Елси Катайнен, Петрас Аущревичюс

Предложение за регламент
Член 90 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) уведомленията до Комисията 
от държавите членки във връзка с 
информация, документи, 

заличава се
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статистически данни и доклади, 
както и сроковете и методите за 
това уведомяване.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 120
Станислав Полчак

Предложение за регламент
Член 96 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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.

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, 
включително информация относно 
наличието на икономически, семейни 
или други връзки с лица, работещи за 
публичните органи на дадена държава 
членка.

Or. cs

Изменение 121
Бронис Ропе

Предложение за регламент
Член 96 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки осигуряват 
ежегодно публикуване ex post на 
бенефициерите на фондовете в 

1. Държавите членки осигуряват
навременно ежегодно публикуване ex 
post на бенефициерите на фондовете на 
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съответствие с [член 44, параграфи 3 – 5 
от Регламент (ЕС) …/…[Регламента за 
общоприложимите разпоредби] и
параграфи 2, 3 и 4 от настоящия член.

всеки три месеца в съответствие с
[член 44, параграфи 3 – 5 от Регламент
(ЕС) …/…[Регламента за 
общоприложимите разпоредби] и
параграфи 2, 3 и 4 от настоящия член.

Or. en

Изменение 122
Станислав Полчак

Предложение за регламент
Член 96 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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.

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. Когато тази 
информация включва и данни за 
наличието на икономически, семейни 
или други връзки с лице, което работи 
за публичните органи на дадена 
държава членка, въпросната 
информация трябва да бъде на 
разположение за период от минимум 
пет години, считано от датата, на 
която е била оповестена 
първоначално.

Or. cs

Изменение 123
Елси Катайнен, Петрас Аущревичюс

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 

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

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 потребността.

Or. en

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 
потребността от тях.
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