
AM\910033BG.doc PE492.777v02-00

BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по земеделие и развитие на селските райони

2011/0288(COD)

20.7.2012

ИЗМЕНЕНИЯ
103 - 424
Проектодоклад
Giovanni La Via
(PE483.834v01-00)

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета 
относно финансирането, управлението и мониторинга на Общата 
селскостопанска политика

Предложение за регламент
(COM(2011)0628 – C7-0000/0000 – 2011/0288(COD))



PE492.777v02-00 2/200 AM\910033BG.doc

BG

AM_Com_LegReport



AM\910033BG.doc 3/200 PE492.777v02-00

BG

Изменение 103
Bas Eickhout
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 1 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1a) Съгласно член 208 от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз (ДФЕС), целите на 
сътрудничеството за развитие, в 
това число тези, одобрени в 
контекста на Организацията на 
обединените нации и други 
международни организации, следва да 
бъдат отчитани от ОСП. Мерките, 
предприети по силата на настоящия 
регламент, не следва да застрашават 
капацитета за производство на храни 
и дългосрочната продоволствена 
сигурност на развиващите се страни, 
особено на най-слабо развитите 
страни (НСРС), и следва да 
допринасят за постигането на 
ангажиментите на Съюза във връзка 
със смекчаването на изменението на 
климата.

Or. en

Изменение 104
Karin Kadenbach, Christel Schaldemose, Åsa Westlund, Brian Simpson, Phil 
Prendergast

Предложение за регламент
Съображение 1 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1a) Прилагането на настоящия 
регламент следва да бъде в 
съответствие с целите на 
политическата рамка на Съюза за 
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продоволствена сигурност в областта 
на сътрудничеството за развитие 
(COM (2010) 127), по-специално за да 
се гарантира, че прилагането на 
мерките по ОСП не застрашават 
капацитета за производство на храни 
и дългосрочната продоволствена 
сигурност на развиващите се страни 
и способността на тези населения да 
се изхранват, при едновременно 
спазване на последователността на 
политиките за развитие съгласно 
член 208 от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз.

Or. en

Изменение 105
Monika Hohlmeier

Предложение за регламент
Съображение 1 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1a) Намаляването на 
бюрократичната тежест е една от 
основните цели и изисквания на 
реформата на ОСП. Чрез 
въвеждането на съобразени с 
практиката допустими стойности и 
минимални прагове и намирането на и 
равновесие между доверие и контрол 
бюрократичната тежест за 
държавите членки и 
бенефициентите трябва да се 
ограничи в бъдеще до разумно 
равнище. Като част от процеса на 
намаляване на бюрокрацията трябва 
да бъдат надлежно отчитани 
административните и другите 
разходи за контрола на всички 
равнища и да се възнаграждават добре 
функциониращите системи за 
управление и контрол.  Главната цел 
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трябва да бъде намаляването на 
административните разходи 
свеждането на административната 
тежест за селскостопанските 
производители и администрацията 
до разумно равнище.

Or. de

Изменение 106
Bas Eickhout
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) За да се допълнят или изменят някои 
несъществени елементи на настоящия 
регламент, съгласно член 290 от 
Договора на Комисията следва да се 
делегира правото да приема делегирани 
актове по отношение на акредитацията 
на разплащателните агенции и 
координационните органи, 
съдържанието на системата за съвети в 
селското стопанство, мерките, 
подлежащи на финансиране от бюджета 
на ЕС като публична интервенция и 
оценяването на действията, свързани с 
публична интервенция, намалението 
или временното спиране на 
възстановяванията на суми за държавите 
членки, компенсацията между разходи и 
приходи в рамките на фондовете, 
събиране на вземания, наказателни 
мерки спрямо бенефициерите в 
случаите на неспазване на условията за 
допустимост, правилата за 
обезпеченията, за функционирането на 
интегрираните системи за 
администриране и контрол, за мерките, 
изключени от проверката на 
транзакциите, наказателните мерки, 
прилагани в рамките на кръстосаното 

(3) За да се допълнят или изменят някои 
несъществени елементи на настоящия 
регламент, съгласно член 290 от 
Договора на Комисията следва да се 
делегира правото да приема делегирани 
актове по отношение на акредитацията 
на разплащателните агенции и 
координационните органи, 
съдържанието на системата за съвети в 
селското стопанство, мерките, 
подлежащи на финансиране от бюджета 
на ЕС като публична интервенция и 
оценяването на действията, свързани с 
публична интервенция, намалението 
или временното спиране на 
възстановяванията на суми за държавите 
членки, компенсацията между разходи и 
приходи в рамките на фондовете, 
събиране на вземания, наказателни 
мерки спрямо бенефициерите в 
случаите на неспазване на условията за 
допустимост, правилата за 
обезпеченията, за функционирането на 
интегрираните системи за 
администриране и контрол, за мерките, 
изключени от проверката на 
транзакциите, наказателните мерки, 
прилагани в рамките на кръстосаното 
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спазване, правилата за поддържане на 
постоянни пасища, правилата за 
определяне на правопораждащия факт и 
обменния курс за държавите-членки, 
които не използват еврото и по 
отношение на съдържанието на общата 
рамка за оценка на мерките, приети по 
ОСП. От особено значение е Комисията 
да проведе подходящи консултации по 
време на подготвителната работа, 
включително и на ниво експерти. При 
подготвянето и съставянето на 
делегирани актове Комисията следва да 
осигури едновременното, своевременно 
и подходящо предаване на съответните 
документи на Европейския парламент и 
Съвета.

спазване, правилата за поддържане на 
постоянни места за паша, правилата за 
определяне на правопораждащия факт и 
обменния курс за държавите членки, 
които не използват еврото и по 
отношение на съдържанието на общата 
рамка за оценка на мерките, приети по 
ОСП. При подготвянето и съставянето 
на делегирани актове Комисията следва 
да осигури едновременното, 
своевременно и подходящо предаване 
на съответните документи на 
Европейския парламент и Съвета.

(Това изменение се отнася за целия 
текст.)

Or. en

Обосновка

Определянето за постоянните „пасища”(в предишния вариант „ места за паша”) не 
отчита в достатъчна степен необработените места за паша, където видовете 
фураж могат да бъдат с дървесно съдържание, а не само треви. Извършването на 
паша в установени места за паша предотвратява изоставянето и загубата на 
биологичното разнообразие чрез намесата на общи растителни видове и допринася за 
съхраняването на системи с висока природна стойност, които по този начин 
предоставят обществени блага.  Тази промяна следва да се прилага в целия регламент.

Изменение 107
Marian Harkin

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Бюджетът на Съюза следва да 
финансира разходите по ОСП, 
включително и тези за развитието на 
селските райони чрез двата фонда, или 
пряко, или в контекста на споделеното 
управление с държавите-членки. Следва 

(6) Бюджетът на Съюза следва да 
финансира разходите по ОСП, 
включително и тези за развитието на 
селските райони чрез двата фонда, или 
пряко, или в контекста на споделеното 
управление с държавите-членки. Следва 
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да се посочат видовете мерки, които 
могат да бъдат финансирани чрез тези 
фондове.

да се посочат видовете мерки, които 
могат да бъдат финансирани чрез тези 
фондове. Следва да се избягва 
извършването със задна дата на 
промени на условията на която и да 
било мярка.

Or. en

Изменение 108
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) В случаите, когато държава членка 
акредитира повече от една 
разплащателна агенция, е важно 
държавата да излъчи единен
координиращ орган, който да осигурява 
съгласуваност при управлението на 
фондовете от отделните разплащателни 
агенции, да осъществява свръзка между 
Комисията и всяка една от 
акредитираните разплащателни агенции 
и да обезпечава своевременното 
предоставяне на изискваната от 
Комисията информация относно 
операциите, извършвани от няколкото 
разплащателни агенции. 
Координиращият орган следва също да 
отговаря за прилагането на коригиращи 
действия и информирането на 
Комисията за тях, както и за еднаквото 
прилагане на общи правила и 
стандарти.

(8) В случаите, когато държава членка 
акредитира повече от една 
разплащателна агенция, е важно 
държавата да излъчи координиращ
орган, който да осигурява съгласуваност 
при управлението на фондовете от 
отделните разплащателни агенции, да 
осъществява свръзка между Комисията 
и всяка една от акредитираните 
разплащателни агенции и да обезпечава 
своевременното предоставяне на 
изискваната от Комисията информация 
относно операциите, извършвани от 
няколкото разплащателни агенции. 
Координиращият орган следва също да 
отговаря за прилагането на коригиращи 
действия и информирането на 
Комисията за тях, както и за 
прилагантое на международно приети
правила и стандарти.

Or. en

Обосновка

За да бъде уточнено, че разплащателна агенция, отговаряща за тези задачи, не 
отговаря единствено за тях и че координиращите органи за разплащателните агенции 
следва да оценяват представянето на разплащателните агенции въз основа на 
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международно приети стандарти, тъй като понастоящем не съществуват насоки за 
начините, по които даден орган следва да изготвя своето становище.

Изменение 109
Julie Girling, Anthea McIntyre

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Валидни са основателните уверения, 
предоставени единствено от 
акредитираните от държавите членки 
разплащателни агенции, че са 
приложени необходимите системи за 
контрол преди отпускането на помощи 
от Съюза на бенефициерите. 
Следователно е необходимо изрично да 
се посочи, че само разходите, направени 
от акредитирани разплащателни 
агенции, могат да бъдат възстановени от 
бюджета на Съюза.

(9) Валидни са основателните уверения, 
предоставени единствено от 
акредитираните от държавите членки 
разплащателни агенции, че са 
приложени необходимите системи за 
контрол преди отпускането на помощи 
от Съюза на бенефициерите. 
Следователно е необходимо изрично да 
се посочи, че само разходите, направени 
от акредитирани разплащателни 
агенции, могат да бъдат възстановени от 
бюджета на Съюза и че тези проверки 
се извършват на основата на единна 
интегрирана проба.

Or. en

Обосновка

Свързаната с одита методология следва да се основава на единна интегрирана проба 
с цел намаляване на тежестта за отговорните органи.

Изменение 110
Julie Girling

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Валидни са основателните уверения, 
предоставени единствено от 
акредитираните от държавите членки 
разплащателни агенции, че са 

(9) Валидни са основателните уверения, 
предоставени единствено от 
акредитираните от държавите членки 
разплащателни агенции, че са 
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приложени необходимите системи за 
контрол преди отпускането на помощи 
от Съюза на бенефициерите.
Следователно е необходимо изрично да 
се посочи, че само разходите, 
направени от акредитирани 
разплащателни агенции могат да бъдат
възстановени от бюджета на Съюза.

приложени необходимите системи за 
контрол преди отпускането на помощи 
от Съюза на бенефициерите.
Следователно е необходимо изрично да 
се посочи, че само акредитирани 
разплащателни агенции могат да бъдат  
отговорни за възстановяване на 
разходите от бюджета на Съюза.

Or. en

Изменение 111
Monika Hohlmeier

Предложение за регламент
Съображение 9 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9a) Повишаващите се изисквания към 
сертифициращите органи и 
разплащателните агенции не следва 
да се придружават от допълнително 
увеличаване на административната 
тежест в държавите членки и преди 
всичко не следва да са по-строги от 
международните одитни стандарти. 
По отношение на обема и 
съдържанието на обстоятелствата, 
които трябва да бъдат 
сертифицирани, следва да се запази 
баланс между разходите и ползите и 
всички допълнителни задължения за 
докладване следва да имат 
недвусмислена добавена стойност.

Or. de

Изменение 112
Spyros Danellis

Предложение за регламент
Съображение 10
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) За да се повиши осведомеността на 
бенефициерите относно връзката между 
земеделските практики и управлението 
на стопанствата от една страна, и 
стандартите, свързани с околната среда, 
измененията на климата, доброто 
земеделско състояние на земята, 
безопасността на храните, общественото 
здраве, здравето на животните и 
растенията, хуманното отношение към 
животните и други, необходимо е 
държавите-членки да установят 
широкообхватна система за съвети в 
селското стопанство, която да 
консултира бенефициентите. Тази 
система за съвети в селското стопанство 
по никакъв начин не следва да повлиява 
задълженията и отговорностите на 
бенефициерите за спазване на 
посочените стандарти. Освен това, 
държавите-членки трябва да постигнат 
ясно разграничение между съветите и 
проверките.

(10) За да се повиши осведомеността на 
бенефициерите относно връзката между 
земеделските практики, управлението и 
управлението на риска на стопанствата 
от една страна, и стандартите, свързани 
с околната среда, измененията на 
климата, доброто земеделско състояние 
на земята, безопасността на храните, 
общественото здраве, здравето на 
животните и растенията, хуманното 
отношение към животните и други, 
необходимо е държавите членки да 
установят широкообхватна система за 
съвети в селското стопанство, която да 
консултира бенефициентите. Тази 
система за съвети в селското стопанство 
по никакъв начин не следва да повлиява 
задълженията и отговорностите на 
бенефициерите за спазване на 
посочените стандарти. Освен това, 
държавите членки трябва да постигнат 
ясно разграничение между съветите и 
проверките.

Or. en

Изменение 113
Bas Eickhout
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Системата за съвети в селското 
стопанство следва да покрива най-малко 
изискванията и стандартите, влизащи в 
обхвата на кръстосаното спазване. Тя 
следва също така да покрива 
изискванията, които трябва да се 
спазват по отношение на земеделските 
практики от полза за климата и околната 

(11) Системата за съвети в селското 
стопанство следва да покрива най-малко 
изискванията и стандартите, влизащи в 
обхвата на кръстосаното спазване. Тя 
следва също така да покрива 
изискванията, които трябва да се 
спазват по отношение на земеделските 
практики от полза за климата и околната 
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среда във връзка с директните 
плащания, както и да обхваща 
поддръжката на земеделската площ по 
Регламент (ЕС) № DP/ххх на 
Европейския парламент и на Съвета от 
ххх, относно установяване на правила за 
директни плащания за селскостопански 
производители по схеми за подпомагане 
в рамките на Общата селскостопанска 
политика14. Накрая, системата следва да 
покрива и определени елементи, 
свързани с адаптацията и смекчаването 
на последиците от измененията на 
климата, биологичното разнообразие, 
опазването на водите, оповестяването 
на болести по животните и растенията и 
новаторството, както и устойчивото 
развитие и икономическата дейност на 
малките стопанства.

среда във връзка с директните 
плащания, както и да обхваща 
поддръжката на земеделската площ по 
Регламент (ЕС) № DP/ххх на 
Европейския парламент и на Съвета от 
ххх, относно установяване на правила за 
директни плащания за селскостопански 
производители по схеми за подпомагане 
в рамките на Общата селскостопанска 
политика14, както и мерки по стълб ІІ 
(Регламент (ЕС) № DP/ххх), които 
помагат за подобряването на 
устойчивостта на системите за 
производство на храни, като 
например биологично земеделие, 
земеделие с висока природна 
стойност, мерки за агроекология и 
климат. Накрая, системата следва да 
покрива и определени елементи, 
свързани с адаптацията и смекчаването 
на последиците от измененията на 
климата, почвата, биологичното 
разнообразие, опазването на водите и 
ефикасния оборот на хранителните 
вещества, болестите по животните и 
растенията, включително нехимични 
алтернативи за борба срещу 
вредителите и новаторството, както и 
устойчивото развитие и икономическата 
дейност на малките стопанства.

Or. en

Изменение 114
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Системата за съвети в селското 
стопанство следва да покрива най-малко 
изискванията и стандартите, влизащи в 
обхвата на кръстосаното спазване. Тя 
следва също така да покрива 

(11) Системата за съвети в селското 
стопанство следва да покрива най-малко 
изискванията и стандартите, влизащи в 
обхвата на кръстосаното спазване. Тя 
следва също така да покрива 
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изискванията, които трябва да се 
спазват по отношение на земеделските 
практики от полза за климата и околната 
среда във връзка с директните 
плащания, както и да обхваща 
поддръжката на земеделската площ по 
Регламент (ЕС) № DP/ххх на 
Европейския парламент и на Съвета от 
ххх, относно установяване на правила за 
директни плащания за селскостопански 
производители по схеми за подпомагане 
в рамките на Общата селскостопанска 
политика14. Накрая, системата следва 
да покрива и определени елементи, 
свързани с адаптацията и смекчаването 
на последиците от измененията на 
климата, биологичното разнообразие, 
опазването на водите, оповестяването на 
болести по животните и растенията и 
новаторството, както и устойчивото 
развитие и икономическата дейност на 
малките стопанства.

изискванията, които трябва да се 
спазват по отношение на земеделските 
практики от полза за климата и околната 
среда във връзка с директните 
плащания, както и да обхваща 
поддръжката на земеделската площ по 
Регламент (ЕС) № DP/ххх на 
Европейския парламент и на Съвета от 
ххх, относно установяване на правила за 
директни плащания за селскостопански 
производители по схеми за подпомагане 
в рамките на Общата селскостопанска 
политика14. Освен това тази система
следва да покрива и определени 
елементи, свързани с адаптацията и 
смекчаването на последиците от 
измененията на климата, биологичното 
разнообразие, опазването на водите, 
оповестяването на болести по 
животните и растенията и 
новаторството. Накрая, тази система 
следва да покрива устойчивото 
развитие и икономическата дейност на 
малките стопанства, както и 
възможностите за ефективно 
управление на икономическите и 
екологичните рискове.

Or. en

Изменение 115
Julie Girling

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Системата за съвети в селското 
стопанство следва да покрива най-малко 
изискванията и стандартите, влизащи в 
обхвата на кръстосаното спазване. Тя 
следва също така да покрива 
изискванията, които трябва да се 
спазват по отношение на земеделските 
практики от полза за климата и околната 

(11) Системата за съвети в селското 
стопанство следва да покрива най-малко 
изискванията и стандартите, влизащи в 
обхвата на кръстосаното спазване. Тя 
следва също така да покрива 
изискванията, които трябва да се 
спазват по отношение на земеделските 
практики от полза за климата и околната 
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среда във връзка с директните 
плащания, както и да обхваща 
поддръжката на земеделската площ по 
Регламент (ЕС) № DP/ххх на 
Европейския парламент и на Съвета от 
ххх, относно установяване на правила за 
директни плащания за селскостопански 
производители по схеми за подпомагане 
в рамките на Общата селскостопанска 
политика14. Накрая, системата следва 
да покрива и определени елементи, 
свързани с адаптацията и 
смекчаването на последиците от 
измененията на климата, 
биологичното разнообразие, 
опазването на водите, 
оповестяването на болести по 
животните и растенията и 
новаторството, както и 
устойчивото развитие и 
икономическата дейност на малките 
стопанства.

среда във връзка с директните 
плащания, както и да обхваща 
поддръжката на земеделската площ по 
Регламент (ЕС) № DP/ххх на 
Европейския парламент и на Съвета от 
ххх, относно установяване на правила за 
директни плащания за селскостопански 
производители по схеми за подпомагане 
в рамките на Общата селскостопанска 
политика14.

Or. en

Изменение 116
George Lyon, Britta Reimers, Liam Aylward

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Системата за съвети в селското 
стопанство следва да покрива най-малко 
изискванията и стандартите, влизащи в 
обхвата на кръстосаното спазване. Тя 
следва също така да покрива 
изискванията, които трябва да се 
спазват по отношение на земеделските 
практики от полза за климата и околната 
среда във връзка с директните 
плащания, както и да обхваща 
поддръжката на земеделската площ по
Регламент (ЕС) № DP/ххх на 
Европейския парламент и на Съвета от 

(11) Системата за съвети в селското 
стопанство следва да покрива най-малко 
изискванията и стандартите, влизащи в 
обхвата на кръстосаното спазване. Тя 
следва също така да покрива 
изискванията, които трябва да се 
спазват по отношение на земеделските 
практики от полза за климата и околната 
среда във връзка с директните 
плащания, както и да обхваща 
поддръжката на земеделската площ по 
Регламент (ЕС) № DP/ххх на 
Европейския парламент и на Съвета от 
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ххх, относно установяване на правила за 
директни плащания за селскостопански 
производители по схеми за подпомагане 
в рамките на Общата селскостопанска 
политика14. Накрая, системата следва да 
покрива и определени елементи, 
свързани с адаптацията и смекчаването 
на последиците от измененията на 
климата, биологичното разнообразие, 
опазването на водите, оповестяването на 
болести по животните и растенията и 
новаторството, както и устойчивото 
развитие и икономическата дейност на 
малките стопанства.

ххх, относно установяване на правила за 
директни плащания за селскостопански 
производители по схеми за подпомагане 
в рамките на Общата селскостопанска 
политика14. Накрая, системата следва да 
покрива и определени елементи, 
свързани с адаптацията и смекчаването 
на последиците от измененията на 
климата, биологичното разнообразие, 
опазването на водите, оповестяването на 
болести по животните и растенията и 
новаторството, както и устойчивото 
развитие и икономическата дейност на 
стопанствата, когато това е 
необходимо.

Or. en

Изменение 117
Bas Eickhout
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Използването на 
агрометеорологичната система и 
придобиването и подобряването на 
сателитни изображения следва да 
предостави на Комисията възможности 
за управление на селскостопанските 
пазари и да улесни мониторинга на 
селскостопанските разходи.

(14) Използването на 
агрометеорологичната система и 
придобиването и подобряването на 
сателитни изображения следва да 
предостави на Комисията възможности 
за управление на селскостопанските 
пазари и да улесни мониторинга на 
селскостопанските разходи и на 
ресурсите, от които зависи 
земеделието, включително 
агрогорските системи.

Or. en

Изменение 118
Julie Girling



AM\910033BG.doc 15/200 PE492.777v02-00

BG

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) С оглед гарантирането, че сумите за 
финансирането на ОСП са в 
съответствие с годишните тавани, 
финансовият механизъм, посочен в 
Регламент (ЕО) № 73/2000 на Съвета от 
19 януари 2009 г. за установяване на 
общи правила за схеми за директно 
подпомагане в рамките на Общата 
селскостопанска политика и за 
установяване на някои схеми за 
подпомагане на селскостопански 
производители, за изменение на 
регламенти (EО) № 1290/2005, (EО) № 
247/2006, (EО) № 378/2007 и за отмяна 
на Регламент (ЕО) № 1782/200316, чрез 
който нивото на директното 
подпомагане се коригира, следва да се 
запази. В същия контекст е необходимо 
да се упълномощи Комисията да 
направи тези корекции там, където 
Съветът не ги е коригирал преди 30 юни 
в календарната година, по отношение на 
която те се прилагат.

(17) С оглед гарантирането, че сумите за 
финансирането на ОСП са в 
съответствие с годишните тавани, 
финансовият механизъм, посочен в 
Регламент (ЕО) № 73/2000 на Съвета от 
19 януари 2009 г. за установяване на 
общи правила за схеми за директно 
подпомагане в рамките на Общата 
селскостопанска политика и за 
установяване на някои схеми за 
подпомагане на селскостопански
производители, за изменение на 
регламенти (EО) № 1290/2005, (EО) № 
247/2006, (EО) № 378/2007 и за отмяна 
на Регламент (ЕО) № 1782/200316, чрез 
който нивото на директното 
подпомагане се коригира, следва да се 
запази, когато прогнозите показват, 
че сумите по подтаван на функция 2, 
с резерв от 300 милиона евро, ще 
бъдат надхвърлени за дадена 
финансова година. В същия контекст е 
необходимо да се упълномощи 
Комисията да направи тези корекции 
там, където Съветът не ги е коригирал 
преди 30 юни в календарната година, по 
отношение на която те се прилагат.

Or. en

Изменение 119
Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Бюджетната дисциплина изисква 
също така постоянно проучване на 
средносрочната бюджетна обстановка. 

(19) Бюджетната дисциплина изисква 
също така постоянно проучване на 
средносрочната бюджетна обстановка. 
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Следователно при предаването на 
предварителния проектобюджет за 
дадена година, Комисията трябва да 
представи своите прогнози и анализи 
пред Европейския парламент и Съвета и 
да предложи, ако е необходимо, 
подходящи мерки на законодателя. 
Освен това, Комисията следва по всяко 
време да упражнява в пълна степен 
своите управленски правомощия, за да 
гарантира спазването на годишния таван 
и при необходимост да предлага 
подходящи мерки на Европейския 
парламент и Съвета или на Съвета за 
коригиране на състоянието на бюджета. 
Ако в края на бюджетната година 
годишният таван не може да бъде 
спазен поради по-високия общ размер 
на изискваните суми за възстановяване 
на разходите от държавите-членки, 
Комисията следва да бъде в състояние 
да предприеме мерки, позволяващи, от 
една страна, допълнително 
разпределение на наличния бюджет 
между държавите-членки, 
пропорционално на исканите от тях 
суми за възстановяване, които все още 
не са изплатени, и от друга страна, да 
бъде спазен определеният за 
съответната година таван. Плащанията 
за същата година следва да бъдат 
включени в следващата бюджетна 
година и да бъде твърдо установен 
общият размер на финансирането от 
бюджета на Съюза по държави-членки, 
както и размерът на компенсациите 
между държави-членки с оглед на 
непревишаването на установения размер 
за всяка от тях.

Следователно при предаването на 
предварителния проектобюджет за 
дадена година, Комисията трябва да 
представи своите прогнози и анализи 
пред Европейския парламент и Съвета и 
да предложи, ако е необходимо, 
подходящи мерки на законодателя. 
Освен това, Комисията следва по всяко 
време да упражнява в пълна степен 
своите управленски правомощия, за да 
гарантира спазването на годишния таван 
и при необходимост да предлага 
подходящи мерки на Европейския 
парламент и Съвета или на Съвета за 
коригиране на състоянието на бюджета. 
Ако в края на бюджетната година 
годишният таван не може да бъде 
спазен поради по-високия общ размер 
на изискваните суми за възстановяване 
на разходите от държавите-членки, 
Комисията следва да бъде в състояние 
да предприеме мерки, позволяващи, от 
една страна, допълнително 
разпределение на наличния бюджет, 
като се отчита резервът от 300 
милиона евро под този таван, между 
държавите членки, пропорционално на 
исканите от тях суми за възстановяване, 
които все още не са изплатени, и от 
друга страна, да бъде спазен 
определеният за съответната година 
таван. Плащанията за същата година 
следва да бъдат включени в следващата 
бюджетна година и да бъде твърдо 
установен общият размер на 
финансирането от бюджета на Съюза по 
държави-членки, както и размерът на 
компенсациите между държави-членки с 
оглед на непревишаването на 
установения размер за всяка от тях.

Or. en

Обосновка

Съществуващият резерв от 300 милиона евро под подтавана на ЕФГЗ не следва да 
бъде премахнат като защитен механизъм.
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Изменение 120
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre

Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) При изпълнението на бюджета 
Комисията следва да приведе в действие 
система за ранно предупреждение и 
мониторинг по отношение на 
селскостопанските разходи, така че, ако 
съществува риск от превишаване на 
годишния таван, Комисията да може 
при първа възможност да предприеме 
необходимите мерки в рамките на 
управленските си правомощия, а в 
последствие, ако тези мерки се окажат 
недостатъчни, да предложи други мерки 
на Съвета, който трябва да ги разгледа 
възможно най-скоро. С месечни доклади 
пред Европейския парламент и Съвета 
Комисията следва да прави съпоставка 
на развитието на направените до 
момента разходи с профилите и да дава 
оценка на прогнозното изпълнение на 
бюджета за останалата част от 
бюджетната година.

(20) При изпълнението на бюджета 
Комисията следва да приведе в действие 
система за ранно предупреждение и 
мониторинг по отношение на 
селскостопанските разходи, така че, ако
съществува риск от превишаване на 
годишния таван, Комисията да може 
при първа възможност да предприеме 
необходимите мерки в рамките на 
управленските си правомощия, а в 
последствие, ако тези мерки се окажат 
недостатъчни, да предложи други мерки 
на Съвета, който трябва да ги разгледа 
възможно най-скоро, като се отчита 
резервът, посочен в съображение 19. С 
месечни доклади пред Европейския 
парламент и Съвета Комисията следва 
да прави съпоставка на развитието на 
направените до момента разходи с 
профилите и да дава оценка на 
прогнозното изпълнение на бюджета за 
останалата част от бюджетната година.

Or. en

Обосновка

В съответствие със съображение 19 позоваването на резерва от 300 милиона евро 
върху подтавана на ЕФГЗ следва да бъде добавено отново в настоящото 
съображение.

Изменение 121
Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Предложение за регламент
Съображение 23
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) Програмите за развитие на селските 
райони се финансират от бюджета на 
Съюза на базата на поемане на 
задължения за изплащане на годишни 
вноски. Държавите членки трябва да 
бъдат в състояние да се ползват от 
предвидените средства от момента, в 
който започнат изпълнение на 
програмите. Следователно е 
необходимо да се въведе подходяща 
система за ограничено предварително 
финансиране, която да осигури 
непрекъснат поток на средствата с оглед 
на своевременното извършване на 
плащанията в полза на бенефициерите 
по програмите.

(23) Програмите за развитие на селските 
райони се финансират от бюджета на 
Съюза на базата на поемане на 
задължения за изплащане на годишни 
вноски. Държавите членки трябва да 
бъдат в състояние да се ползват от 
предвидените средства от момента, в 
който започнат изпълнение на 
програмите. В срок от два месеца след 
вземането на това решение 
държавите членки могат да съобщят 
на Комисията, че не желаят да 
получават предварително
финансиране. Следователно е 
необходимо да се въведе подходяща 
система за ограничено предварително 
финансиране, която да осигури 
непрекъснат поток на средствата с оглед 
на своевременното извършване на 
плащанията в полза на бенефициерите 
по програмите. 

Or. en

Обосновка

За да бъдат облекчени бюджетите на държавите членки, тези от тях, които не 
желаят да получават предварително финансиране, следва да могат да го откажат.

Изменение 122
Julie Girling

Предложение за регламент
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) Програмите за развитие на селските 
райони се финансират от бюджета на 
Съюза на базата на поемане на 
задължения за изплащане на годишни 
вноски. Държавите членки трябва да 
бъдат в състояние да се ползват от 

(23) Програмите за развитие на селските 
райони се финансират от бюджета на 
Съюза на базата на поемане на 
задължения за изплащане на годишни 
вноски. Държавите членки трябва да 
бъдат в състояние да се ползват от 
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предвидените средства от момента, в 
който започнат изпълнение на 
програмите. Следователно е 
необходимо да се въведе подходяща 
система за ограничено предварително 
финансиране, която да осигури 
непрекъснат поток на средствата с оглед 
на своевременното извършване на 
плащанията в полза на бенефициерите 
по програмите.

предвидените средства от момента, в 
който започнат изпълнение на 
програмите, ако желаят това.
Следователно е необходимо да се 
въведе подходяща система за 
ограничено предварително 
финансиране, която да осигури 
непрекъснат поток на средствата с оглед 
на своевременното извършване на 
плащанията в полза на бенефициерите 
по програмите.

Or. en

Изменение 123
Julie Girling

Предложение за регламент
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) Финансовата помощ от Съюза 
следва да се изплаща на бенефициерите 
навреме, за да могат да я използват 
ефективно. Неспазването от държава-
членка на крайните срокове за 
плащанията, постановени в 
законодателството на Съюза, може да 
създаде сериозни затруднения на 
бенефициерите и да изложи на риск 
годишното бюджетиране на Съюза. 
Следователно направените разходи след 
изтичането на крайните срокове за 
плащанията следва да бъдат изключени 
от финансирането от бюджета на Съюза. 
За да бъде спазен принципът на 
пропорционалност, Комисията следва да 
има правото да въвежда изключения от 
това общо правило. Този принцип, 
заложен в Регламент (ЕО) № 1290/2005, 
следва да се спазва и да се отнася както 
до ЕФГЗ, така и до ЕЗФРСР. Ако 
държавите-членки плащат със 
закъснение, те следва да начисляват 
лихва върху главницата на собствени 

(25) Финансовата помощ от Съюза 
следва да се изплаща на бенефициерите 
навреме, за да могат да я използват 
ефективно. Неспазването от държава-
членка на крайните срокове за 
плащанията, постановени в 
законодателството на Съюза, може да 
създаде сериозни затруднения на 
бенефициерите и да изложи на риск 
годишното бюджетиране на Съюза. 
Следователно направените разходи след 
изтичането на крайните срокове за 
плащанията следва да бъдат изключени 
от финансирането от бюджета на Съюза. 
За да бъде спазен принципът на 
пропорционалност, Комисията следва да 
има правото да въвежда изключения от 
това общо правило. Този принцип, 
заложен в Регламент (ЕО) № 1290/2005, 
следва да се спазва и да се отнася както 
до ЕФГЗ, така и до ЕЗФРСР.
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разноски, за да компенсират 
бенефициерите. Такава разпоредба 
може да създаде стимул за 
държавите членки да спазват по-
добре сроковете за плащане и може да 
даде повече сигурност на 
бенефициерите, че ще получат 
сумите си навреме, или поне че ще 
бъдат компенсирани в случай на 
забавяне.

Or. en

Изменение 124
Marian Harkin

Предложение за регламент
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) Финансовата помощ от Съюза 
следва да се изплаща на бенефициерите 
навреме, за да могат да я използват 
ефективно. Неспазването от държава-
членка на крайните срокове за 
плащанията, постановени в 
законодателството на Съюза, може да 
създаде сериозни затруднения на 
бенефициерите и да изложи на риск 
годишното бюджетиране на Съюза. 
Следователно направените разходи след 
изтичането на крайните срокове за 
плащанията следва да бъдат изключени 
от финансирането от бюджета на Съюза. 
За да бъде спазен принципът на 
пропорционалност, Комисията следва да 
има правото да въвежда изключения от 
това общо правило. Този принцип, 
заложен в Регламент (ЕО) № 1290/2005, 
следва да се спазва и да се отнася както 
до ЕФГЗ, така и до ЕЗФРСР. Ако 
държавите-членки плащат със 
закъснение, те следва да начисляват 
лихва върху главницата на собствени 
разноски, за да компенсират 

(25) Финансовата помощ от Съюза 
следва да се изплаща на бенефициерите 
навреме, за да могат да я използват 
ефективно. Неспазването от държава-
членка на крайните срокове за 
плащанията, постановени в 
законодателството на Съюза, може да 
създаде сериозни затруднения на 
бенефициерите и да изложи на риск 
годишното бюджетиране на Съюза. 
Следователно направените разходи след 
изтичането на крайните срокове за 
плащанията следва да бъдат изключени 
от финансирането от бюджета на Съюза. 
За да бъде спазен принципът на 
пропорционалност, Комисията следва да 
има правото да въвежда изключения от 
това общо правило. Този принцип, 
заложен в Регламент (ЕО) № 1290/2005, 
следва да се спазва и да се отнася както 
до ЕФГЗ, така и до ЕЗФРСР. Ако 
държавите-членки плащат със 
закъснение, те следва да начисляват 
лихва върху главницата на собствени 
разноски, за да компенсират 
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бенефициерите. Такава разпоредба 
може да създаде стимул за държавите-
членки да спазват по-добре сроковете за 
плащане и може да даде повече 
сигурност на бенефициерите, че ще 
получат сумите си навреме, или поне че 
ще бъдат компенсирани в случай на 
забавяне.

бенефициерите. Такава разпоредба 
може да създаде стимул за държавите-
членки да спазват по-добре сроковете за 
плащане и може да даде повече 
сигурност на бенефициерите, че ще 
получат сумите си навреме, или поне че 
ще бъдат компенсирани в случай на 
забавяне. Осъществяването на 
допустимите проекти по ЕЗФРСР и 
ефикасността на финансирането 
биха били улеснени чрез 
осигуряването на максимална 
съгласуваност на тълкуването на 
правилата, уреждащи 
допустимостта за финансиране.

Or. en

Изменение 125
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers, Liam Aylward

Предложение за регламент
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) Секторното законодателство в 
областта на селското стопанство 
изисква държавите-членки да пращат 
информация за броя на извършените 
проверки и техния резултат в 
определени срокове. Тази статистика за 
контрола се използва при определянето 
на нивото на грешка на равнище
държави-членки, и по-общо за целите на 
контрол на управлението на ЕФГЗ и 
ЕЗФРСР. Те са важен източник за 
Комисията, когато иска да се увери в 
правилното управление на фондовете, и 
представляват съществен елемент от 
годишната декларация за управление. 
Като се има предвид особената важност 
на тази статистическа информация и с 
цел да се обезпечи спазването от страна 
на държавите членки на задължението 
им да я предават навреме, необходимо е 

(27) Секторното законодателство в 
областта на селското стопанство 
изисква държавите-членки да пращат 
информация за броя на извършените 
проверки и техния резултат в 
определени срокове. Тази статистика за 
контрола се използва при определянето 
на нивото на грешка на равнище 
държави-членки, и по-общо за целите на 
контрол на управлението на ЕФГЗ и 
ЕЗФРСР. Те са важен източник за 
Комисията, когато иска да се увери в 
правилното управление на фондовете, и 
представляват съществен елемент от 
годишната декларация за управление. 
Като се има предвид особената важност 
на тази статистическа информация и с 
цел да се обезпечи спазването от страна 
на държавите членки на задължението 
им да я предават навреме, необходимо е 
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да се предвиди възпираща мярка за 
закъсняло предоставяне на изискваните 
данни по начин, съизмерим със степента 
на липсата. Следователно трябва да се 
установят разпоредби, според които 
Комисията да прекратява временно част 
от месечните или междинни плащания, 
за които съответната статистическа 
информация не е била изпратена 
навреме.

да се предвиди пропорционална
възпираща мярка за закъсняло 
предоставяне на изискваните данни по 
начин, съизмерим със степента на 
липсата. Следователно трябва да се 
установят разпоредби, според които 
Комисията да прекратява временно част 
от месечните или междинни плащания, 
за които съответната статистическа 
информация не е била изпратена 
навреме, единствено ако забавянето 
излага на риск годишната бюджетна 
процедура по освобождаване от 
отговорност, в съответствие с 
принципа на пропорционалност.

Or. en

Изменение 126
Julie Girling

Предложение за регламент
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) Секторното законодателство в 
областта на селското стопанство 
изисква държавите-членки да пращат 
информация за броя на извършените 
проверки и техния резултат в 
определени срокове. Тази статистика за 
контрола се използва при определянето 
на нивото на грешка на равнище 
държави-членки, и по-общо за целите на 
контрол на управлението на ЕФГЗ и 
ЕЗФРСР. Те са важен източник за 
Комисията, когато иска да се увери в 
правилното управление на фондовете, и 
представляват съществен елемент от 
годишната декларация за управление.
Като се има предвид особената 
важност на тази статистическа 
информация и с цел да се обезпечи 
спазването от страна на държавите-
членки на задължението им да я 

(27) Секторното законодателство в 
областта на селското стопанство 
изисква държавите-членки да пращат 
информация за броя на извършените 
проверки и техния резултат в 
определени срокове. Тази статистика за 
контрола се използва при определянето 
на нивото на грешка на равнище 
държави-членки, и по-общо за целите на 
контрол на управлението на ЕФГЗ и 
ЕЗФРСР. Те са важен източник за 
Комисията, когато иска да се увери в 
правилното управление на фондовете, и 
представляват съществен елемент от 
годишната декларация за управление.
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предават навреме, необходимо е да се 
предвиди възпираща мярка за 
закъсняло предоставяне на 
изискваните данни по начин, 
съизмерим със степента на липсата. 
Следователно трябва да се установят 
разпоредби, според които Комисията 
да прекратява временно част от 
месечните или междинни плащания, 
за които съответната 
статистическа информация не е била 
изпратена навреме.

Or. en

Изменение 127
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers, Liam Aylward

Предложение за регламент
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30) Финансирането на мерките и 
операциите съгласно Общата 
селскостопанска политика ще включва 
отчасти и споделено управление. За да 
обезпечи надеждно управление на 
финансовите средства на Съюза, 
Комисията следва да извършва 
проверки на управлението на фондовете 
от властите на държавата членка, 
отговарящи за извършване на 
плащанията. В тази връзка е уместно да 
се определи естеството на проверките, 
които Комисията трябва да извърши, да 
се посочат условията за упражняване на 
нейните функции по изпълнение на 
бюджета и да се изяснят задълженията 
на държавите-членки в рамките на 
сътрудничеството с Комисията.

(30) Финансирането на мерките и 
операциите съгласно Общата 
селскостопанска политика ще включва 
отчасти и споделено управление. За да 
обезпечи надеждно управление на 
финансовите средства на Съюза, 
Комисията следва да извършва 
необходимите проверки на 
управлението на фондовете от властите 
на държавата членка, отговарящи за 
извършване на плащанията. В тази 
връзка е уместно да се определят 
общите правила и принципи, които 
Комисията трябва да следва при 
извършване на проверките, както и
естеството на проверките, които 
Комисията трябва да извърши, да се 
посочат условията за упражняване на 
нейните функции по изпълнение на 
бюджета и да се изяснят задълженията 
на държавите-членки в рамките на 
сътрудничеството с Комисията.
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Or. en

Изменение 128
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers, Liam Aylward

Предложение за регламент
Съображение 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31) За да може Комисията да изпълнява 
задължението си да проверява за 
съществуването и правилното 
функциониране на системите за 
управление и контрол над 
изразходването на средствата на Съюза 
в държавите членки, независимо от 
вътрешния контрол, упражняван от 
държави членки, следва да бъде 
предвидено извършване на проверки от 
упълномощени от Комисията лица, 
които да имат право да изискват 
подпомагане от държавите членки при 
тяхната работа.

(31) За да може Комисията да изпълнява 
задължението си да проверява за 
съществуването и правилното 
функциониране на системите за 
управление и контрол над 
изразходването на средствата на Съюза 
в държавите членки, следва да бъде 
предвидено, като се отчита 
принципът на пропорционалност, 
равнището на доверие в 
надеждността на упражнявания 
контрол на национално равнище и на 
управленските системи, цялостното 
представяне на извършвания контрол 
на национално равнище в броя на 
проверките, които Комисията 
трябва да извършва, предвидено 
извършване на проверки от 
упълномощени от Комисията лица, 
които да имат право да изискват 
подпомагане от държавите членки при 
тяхната работа.

Or. en

Изменение 129
Julie Girling

Предложение за регламент
Съображение 34

Текст, предложен от Комисията Изменение

(34) Комисията, която отговаря за (34) Комисията, която отговаря за 
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правилното прилагане на разпоредбите 
на Съюза по силата на член 17 от 
Договора за Европейския съюз, следва 
да реши дали извършените разходи от 
държавите членки са в съответствие със 
законодателството на Съюза. 
Държавите-членки следва да имат 
правото да оправдават решенията си за 
извършване на плащания и да имат 
достъп до помирителните процедури в 
случаите, когато не могат да достигнат 
до взаимно съгласие с Комисията. За да 
се предоставят на държавите-членки 
правни и финансови гаранции по 
отношение на разходите, извършени в 
минали периоди, следва да се определи 
срок, в който Комисията да взема 
решение какви финансови 
обстоятелства ще последват от 
неспазването на законодателството. 
Процедурата по уравняване по 
съответствие по отношение на ЕЗФРСР 
следва да съответства на разпоредбите 
относно финансовите корекции от 
страна на Комисията, както е 
установена в част 2 от Регламент (ЕС) 
No CR/xxx.

правилното прилагане на правото на 
Съюза по силата на член 17 от Договора 
за Европейския съюз, следва да реши 
дали извършените от държавите членки 
разходи са в съответствие със 
законодателството на Съюза, когато е 
уместно, въз основа на оценка на 
действителния риск за земеделските 
фондове. Държавите-членки следва да 
имат правото да оправдават решенията 
си за извършване на плащания и да имат 
достъп до помирителните процедури в 
случаите, когато не могат да достигнат 
до взаимно съгласие с Комисията. За да 
се предоставят на държавите-членки 
правни и финансови гаранции по 
отношение на разходите, извършени в 
минали периоди, следва да се определи 
срок, в който Комисията да взема 
решение какви финансови 
обстоятелства ще последват от 
неспазването на законодателството. 
Процедурата по уравняване по 
съответствие по отношение на ЕЗФРСР 
следва да съответства на разпоредбите 
относно финансовите корекции от 
страна на Комисията, както е 
установена в част 2 от Регламент (ЕС) 
No CR/xxx.

Or. en

Изменение 130
Monika Hohlmeier

Предложение за регламент
Съображение 36

Текст, предложен от Комисията Изменение

(36) Процедурите по възстановяване, 
прилагани от държавите-членки, могат 
да имат за последица забавяне на 
възстановяването с години, без да има 
гаранция, че крайният резултат 
действително ще бъде успешен. 

(36) Процедурите по възстановяване, 
прилагани от държавите-членки, могат 
да имат за последица забавяне на 
възстановяването с години, без да има 
гаранция, че крайният резултат 
действително ще бъде успешен. 
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Разходите по прилагането на тези 
процедури също могат да не бъдат 
пропорционални на сумите, които са 
или могат да бъдат събрани. Затова в 
определени случаи на държавите-членки 
следва да се разреши да спрат 
процедурите по възстановяване.

Разходите по прилагането на тези 
процедури също могат да не бъдат 
пропорционални на сумите, които са 
или могат да бъдат събрани. Това 
следва да се прилага и за 
възстановяването на неправомерно 
изплатени суми и лихви, по-ниски от 
определен минимален праг. В този 
случай също трябва да се запази 
балансът между разходите и 
ползите. Затова в определени случаи на 
държавите-членки следва да се разреши 
да спрат процедурите по 
възстановяване.

Or. de

Обосновка

Възстановяването на суми с много малък размер води до значителна бюрократична 
тежест. Затова сумите под определен минимален праг следва да не бъдат събирани, 
за да се запази съотношението между разходите и ползите.

Изменение 131
Bas Eickhout
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 37

Текст, предложен от Комисията Изменение

(37) С оглед на защитата на 
финансовите интереси на бюджета на 
Съюза, държавите-членки следва да 
предприемат мерки с цел да се уверят, 
че финансираните от ЕФГЗ и ЕЗФРСР 
транзакции са действителни и са 
правилно извършени. Също така, 
държавите-членки следва да 
предотвратяват и да се справят 
ефективно с всякакви нередности или 
неспазване от страна на бенефициерите. 
За тази цел следва да се прилага 
Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 на 
Съвета от 18 декември 1995 г. относно 
защитата на финансовите интереси22 на 

(37) С оглед на защитата на 
финансовите интереси на бюджета на 
Съюза, държавите-членки следва да 
предприемат мерки с цел да се уверят, 
че финансираните от ЕФГЗ и ЕЗФРСР 
транзакции са действителни и са 
правилно извършени. Също така, 
държавите-членки следва да 
предотвратяват и да се справят 
ефективно с всякакви нередности или 
неспазване от страна на бенефициерите. 
За тази цел следва да се прилага 
Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 на 
Съвета от 18 декември 1995 г. относно 
защитата на финансовите интереси22 на 
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Европейските общности. Европейските общности. За да бъде 
гарантирана последователността на 
приоритетите и целите на 
политиките на ЕС, обхватът на 
това, което се счита за опасно за 
финансовите интереси на бюджета 
на Съюза, следва също така да 
включва заплахите за околната среда 
и общественото здраве, тъй като 
свързаните с тях разходи се 
прехвърлят към други области на 
публичните разходи, включително 
разходи на ЕС. Свеждането до 
минимум на допълнителните разходи 
в други области следва да гарантира 
ефикасността на публичните 
разходи.

Or. en

Изменение 132
Bas Eickhout
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 38

Текст, предложен от Комисията Изменение

(38) Разпоредбите, свързани с общите 
принципи на проверки, оттегляне, 
намаляване, изключване от плащания и 
налагане на наказания, се съдържат в 
различни регламенти, отнасящи се до 
селскостопанския сектор. Тези правила 
следва да се съберат в една и съща 
правна рамка на хоризонтално ниво. Те 
следва да разглеждат задълженията на 
държавите-членки по отношение на 
административните проверки и 
проверките на място, правилата за 
възстановяване, намаляване и 
изключване от подпомагането. 
Правилата за проверките на 
задълженията, които не са непременно 
свързани с плащането на помощ, следва 

(38) Разпоредбите, свързани с общите 
принципи на проверки, оттегляне, 
намаляване, изключване от плащания и 
налагане на наказания, се съдържат в 
различни регламенти, отнасящи се до 
селскостопанския сектор. Тези правила 
следва да се съберат в една и съща 
правна рамка на хоризонтално ниво. Те 
следва да разглеждат задълженията на 
държавите-членки по отношение на 
административните проверки и 
проверките на място, правилата за 
възстановяване, намаляване и 
изключване от подпомагането. 
Правилата за проверките на 
задълженията, които не са непременно 
свързани с плащането на помощ, следва 
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също да се опишат. също да се опишат. За да бъдат давани 
последователни и ясни сигнали на 
селскостопанските производители, е 
важно правилата за допустимост, 
съобщавани на селскостопанските 
производители или прилагани от 
инспектори при определянето на 
областите на допустимост, да бъдат 
тълкувани по такъв начин, че да 
гарантират, че селскостопанските 
системи с висока природна стойност 
не биват наказвани и за да се 
гарантира, че свързаното с околната 
среда качество и биологичното
разнообразие в селскостопанските 
системи не намаляват поради 
проверки на допустимостта.

Or. en

Изменение 133
George Lyon, Sylvie Goulard, Anne E. Jensen, Britta Reimers, Liam Aylward

Предложение за регламент
Съображение 38

Текст, предложен от Комисията Изменение

(38) Разпоредбите, свързани с общите 
принципи на проверки, оттегляне, 
намаляване, изключване от плащания и 
налагане на наказания, се съдържат в 
различни регламенти, отнасящи се до 
селскостопанския сектор. Тези правила 
следва да се съберат в една и съща 
правна рамка на хоризонтално ниво. Те 
следва да разглеждат задълженията на 
държавите-членки по отношение на 
административните проверки и 
проверките на място, правилата за 
възстановяване, намаляване и 
изключване от подпомагането. 
Правилата за проверките на 
задълженията, които не са непременно 
свързани с плащането на помощ, следва 

(38) Разпоредбите, свързани с общите 
принципи на проверки, оттегляне, 
намаляване, изключване от плащания и 
налагане на съразмерни 
административни наказания, се 
съдържат в различни регламенти, 
отнасящи се до селскостопанския 
сектор. Тези правила следва да се 
съберат в една и съща правна рамка на 
хоризонтално ниво. Те следва да 
разглеждат задълженията на държавите 
членки по отношение на 
административните проверки и 
проверките на място, включително 
общите принципи и приложимите 
критерии, правилата за възстановяване, 
намаляване и изключване от 
подпомагането. Правилата за 
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също да се опишат. проверките на задълженията, които не 
са непременно свързани с плащането на 
помощ, следва също да се опишат.

Or. en

Изменение 134
Julie Girling

Предложение за регламент
Съображение 38

Текст, предложен от Комисията Изменение

(38) Разпоредбите, свързани с общите 
принципи на проверки, оттегляне, 
намаляване, изключване от плащания и 
налагане на наказания, се съдържат в 
различни регламенти, отнасящи се до 
селскостопанския сектор. Тези правила 
следва да се съберат в една и съща 
правна рамка на хоризонтално ниво. Те 
следва да разглеждат задълженията на 
държавите-членки по отношение на 
административните проверки и 
проверките на място, правилата за 
възстановяване, намаляване и 
изключване от подпомагането. 
Правилата за проверките на 
задълженията, които не са непременно 
свързани с плащането на помощ, следва 
също да се опишат.

(38) Разпоредбите, свързани с общите 
принципи на проверки, оттегляне, 
намаляване, изключване от плащания и 
налагане на наказания, се съдържат в 
различни регламенти, отнасящи се до 
селскостопанския сектор. Тези правила 
следва да се съберат в една и съща 
правна рамка на хоризонтално ниво. Те 
следва да разглеждат задълженията на 
държавите-членки по отношение на 
административните проверки и 
проверките на място, правилата за 
възстановяване, намаляване и 
изключване от подпомагането. 
Правилата за намаляването на
проверките, при които е приемливо 
допускането на грешки, както и 
проверките на задълженията, които не 
са непременно свързани с плащането на 
помощ, следва също да се опишат.

Or. en

Изменение 135
Wojciech Michał Olejniczak

Предложение за регламент
Съображение 38 a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(38a) Настоящият регламент следва
да дава на държавите членки 
осезаеми стимули за намаляване на 
броя на проверките на място, при 
които процентът на грешките е на 
приемливи нива. Това се прилага в 
особена степен за разпоредбите 
относно интегрираната система за 
администриране и контрол.

Or. pl

Изменение 136
Janusz Wojciechowski

Предложение за регламент
Съображение 38 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(38a) Справедливата система за 
налагане на наказания за нередности 
следва да изключва дублирането на 
наказания и едновременното налагане 
на административни наказания по 
настоящия регламент и на 
наказателноправни санкции по 
наказателното право, освен когато 
става въпрос за нарочна и умишлена 
измама.

Or. pl

Изменение 137
Janusz Wojciechowski

Предложение за регламент
Съображение 38 б (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(38б) Всички административни 
наказания, включително 
задължението за възстановяване на 
вече получени от селскостопанските 
производители плащания следва да не 
се основават върху обстоятелства, 
които се намират обективно извън 
контрола на селскостопанските 
производители, и особено върху 
непредвидими събития.

Or. pl

Изменение 138
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre

Предложение за регламент
Съображение 41

Текст, предложен от Комисията Изменение

(41) Следва да се запазят основните 
елементи на тази интегрирана система, 
и по-специално разпоредбите относно 
компютризираната база данни, 
системата за идентификация на 
земеделските парцели, заявленията за 
подпомагане или исканията за плащане 
и системата за идентификация и 
регистриране на правата на плащане.

(41) Следва да се запазят основните 
елементи на тази интегрирана система, 
и по-специално разпоредбите относно 
компютризираната база данни, 
системата за идентификация на 
земеделските парцели, заявленията за 
подпомагане или исканията за плащане 
и системата за идентификация и 
регистриране на правата на плащане.
При създаването на тези системи 
държавите членки могат да 
използват технологии по подходящ 
начин.

Or. en

Изменение 139
Ulrike Rodust, Åsa Westlund
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Предложение за регламент
Съображение 41

Текст, предложен от Комисията Изменение

(41) Следва да се запазят основните 
елементи на тази интегрирана система, 
и по-специално разпоредбите относно 
компютризираната база данни, 
системата за идентификация на 
земеделските парцели, заявленията за 
подпомагане или исканията за плащане 
и системата за идентификация и 
регистриране на правата на плащане.

(41) Следва да се запазят основните 
елементи на тази интегрирана система, 
и по-специално разпоредбите относно 
компютризираната база данни, 
системата за идентификация на 
земеделските парцели, заявленията за 
подпомагане или исканията за плащане 
и системата за идентификация и 
регистриране на правата на плащане на 
подходящо равнище и при надлежно 
отчитане на необходимостта от 
неналагане на неправомерна 
административна тежест върху 
селскостопанските производители и 
администрацията.

Or. en

Изменение 140
Mairead McGuinness

Предложение за регламент
Съображение 41

Текст, предложен от Комисията Изменение

(41) Следва да се запазят основните 
елементи на тази интегрирана система, 
и по-специално разпоредбите относно 
компютризираната база данни, 
системата за идентификация на 
земеделските парцели, заявленията за 
подпомагане или исканията за плащане 
и системата за идентификация и 
регистриране на правата на плащане.

(41) Следва да се запазят основните 
елементи на тази интегрирана система, 
и по-специално разпоредбите относно 
компютризираната база данни, 
системата за идентификация на 
земеделските парцели, заявленията за 
подпомагане или исканията за плащане 
и системата за идентификация и 
регистриране на правата на плащане на 
подходящо равнище и при надлежно 
отчитане на необходимостта от 
неналагане на неправомерна 
административна тежест върху 
селскостопанските производители и 
административните органи.
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Or. en

Изменение 141
Wojciech Michał Olejniczak

Предложение за регламент
Съображение 41 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(41a) Следва да бъде възможно 
държавите членки да дават 
валидност за няколко години на 
заявления за помощи или плащания, 
особено за селскостопански 
производители, които използват 
постоянни или традиционни методи 
на селскостопанско производство.

Or. pl

Изменение 142
Julie Girling

Предложение за регламент
Съображение 42

Текст, предложен от Комисията Изменение

(42) Плащанията към бенефициерите, 
предоставени по линия на схемите на 
Съюза за подпомагане, трябва да се 
извършват от компетентните 
национални органи, в рамките на 
предписани срокове, в пълен размер, и 
са обект на намаленията, предвидени в 
настоящия регламент. За постигане на 
по-гъвкаво управление на преките 
плащания, държавите-членки следва да 
имат право да извършват плащания, 
включени в интегрираната система, под 
формата на най-много две вноски 
годишно.

(42) Плащанията към бенефициерите, 
предоставени по линия на схемите на 
Съюза за подпомагане, трябва да се 
извършват в рамките на предписани 
срокове, в пълен размер, и са обект на 
намаленията, предвидени в настоящия 
регламент. За постигане на по-гъвкаво 
управление на преките плащания, 
държавите-членки следва да имат право 
да извършват плащания, включени в 
интегрираната система, под формата на 
най-много две вноски годишно.



PE492.777v02-00 34/200 AM\910033BG.doc

BG

Or. en

Изменение 143
George Lyon, Sylvie Goulard, Anne E. Jensen, Britta Reimers, Liam Aylward

Предложение за регламент
Съображение 50

Текст, предложен от Комисията Изменение

(50) Регламент (EO) № 1782/2003 на 
Съвета от 29 септември 2003 г. относно 
установяване на общи правила за схеми 
за директно подпомагане в рамките на 
Общата селскостопанска политика и за 
установяване на някои схеми за 
подпомагане на селскостопански 
производители, и за изменение на 
Регламенти (EИО) № 2019/93, (EО) 
№ 1452/2001, (EО) № 1453/2001, (EО) 
№ 1454/2001, (EО) № 1868/94, (EО) 
№ 1251/1999, (EО) № 1254/1999, (EО) 
№ 1673/2000, (EИО) № 2358/71 и (EО) 
№ 2529/200125, който беше заменен от 
Регламент (ЕО) № 73/2009, установиха 
принципа, че пълното изплащане на 
бенефициерите на някои видове 
подпомагане по ОСП следва да бъде 
обвързано със спазването на правила за 
управлението на земите, 
селскостопанската продукция и 
селскостопанските дейности. Този 
принцип впоследствие залегна в 
Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета 
от 20 септември 2005 г. относно 
подпомагане на развитието на селските 
райони от Европейския земеделски 
фонд за развитие на селските райони 
(ЕЗФРСР)26 и Регламент (ЕО) 
№ 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 
2007 г. за установяване на обща 
организация на селскостопанските 
пазари и относно специфични 
разпоредби за някои селскостопански 
продукти ("Общ регламент за ООП")27. 
В рамките на тази т.нар. „система за 

(50) Регламент (EO) № 1782/2003 на 
Съвета от 29 септември 2003 г. относно 
установяване на общи правила за схеми 
за директно подпомагане в рамките на 
Общата селскостопанска политика и за 
установяване на някои схеми за 
подпомагане на селскостопански 
производители, и за изменение на 
Регламенти (EИО) № 2019/93, (EО) 
№ 1452/2001, (EО) № 1453/2001, (EО) 
№ 1454/2001, (EО) № 1868/94, (EО) 
№ 1251/1999, (EО) № 1254/1999, (EО) 
№ 1673/2000, (EИО) № 2358/71 и (EО) 
№ 2529/200125, който беше заменен от 
Регламент (ЕО) № 73/2009, установиха 
принципа, че пълното изплащане на 
бенефициерите на някои видове 
подпомагане по ОСП следва да бъде 
обвързано със спазването на правила за 
управлението на земите, 
селскостопанската продукция и 
селскостопанските дейности. Този 
принцип впоследствие залегна в 
Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета 
от 20 септември 2005 г. относно 
подпомагане на развитието на селските 
райони от Европейския земеделски 
фонд за развитие на селските райони 
(ЕЗФРСР)26 и Регламент (ЕО) 
№ 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 
2007 г. за установяване на обща 
организация на селскостопанските 
пазари и относно специфични 
разпоредби за някои селскостопански 
продукти ("Общ регламент за ООП")27. 
В рамките на тази т.нар. „система за 
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кръстосано спазване“ държавите членки 
са длъжни да прилагат наказателни 
мерки във вид на намаляване или 
изключване от подпомагането, получено 
по ОСП изцяло или частично.

кръстосано спазване“ държавите членки 
са длъжни да прилагат 
административни наказателни мерки 
във вид на намаляване или изключване 
от подпомагането, получено по ОСП 
изцяло или частично, в съответствие с 
принципа на пропорционалност и при 
отчитане на общите критерии за 
делението на тези наказателни 
мерки, както това е определено в 
настоящия регламент.

Or. en

Изменение 144
Bas Eickhout
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 51

Текст, предложен от Комисията Изменение

(51) Системата за кръстосано спазване 
съдържа основните стандарти на ОСП 
за околната среда, изменението на 
климата, доброто земеделско и 
екологично състояние на земите, 
общественото здраве, здравето на 
животните и растенията и хуманното 
отношение към животните. Тази връзка 
има за цел да допринесе за развиването 
на устойчиво селско стопанство чрез по-
добра осведоменост на бенефициерите 
относно необходимостта от зачитане на 
тези основни стандарти. Тя също така 
цели да направи ОСП по-адекватна на 
обществените очаквания чрез по-
добрата съгласуваност на тази политика 
с политиките относно околната среда, 
общественото здраве, здравето на 
животните и растенията и хуманното 
отношение към животните.

(51) Системата за кръстосано спазване 
съдържа основните стандарти на ОСП 
за околната среда, изменението на 
климата, доброто земеделско и 
екологично състояние на земите, 
общественото здраве, здравето на 
животните и растенията и хуманното 
отношение към животните. Тази връзка 
има за цел да допринесе за развиването 
на устойчиво селско стопанство чрез по-
добра осведоменост на бенефициерите 
относно необходимостта от зачитане на 
тези основни стандарти. Тя също така 
цели да направи ОСП по-адекватна на 
обществените очаквания чрез по-
добрата съгласуваност на тази политика 
с политиките относно околната среда, 
общественото здраве, здравето на 
животните и растенията и хуманното 
отношение към животните. ОСП следва 
да „не нанася вреда“: смисленото 
кръстосано спазване, съчетано със 
задължителното екологизиране, 
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следва да бъдат отправна точка за 
устойчивостта, договор с 
обществото за гарантиране на 
гражданите, че публичните средства 
се изразходват за публични блага, а не 
за създаването на допълнителни 
разходи за почистване на 
замърсяването на околната среда, 
решаване на кризи в общественото 
здравеопазване, разходите за намалена 
раждаемост и продуктивност и т. н. 
Поради това чрез кръстосаното 
спазване следва да се прилага правилна 
отправна точка на устойчивост, за 
да бъде гарантирана бюджетна 
ефективност и да бъдат сведени до 
минимум разходите, прехвърлени към 
други области на публичните разходи. 

Or. en

Обосновка

На първо място, ЗИУ вече представляват част от правния минимум за качество на 
околната среда във всички съответни закони, които са част от достиженията на 
Съюза в областта на правото, и следователно смисленото кръстосано спазване в 
съчетание със задължителното екологизиране следва да бъдат отправна точка за 
устойчивостта. На второ място, чрез намаляването на отрицателните външни 
последици една „ОСП, която не вреди”, представлява бюджетна ефективност и 
ефикасност в публичните разходи, а също така и ефикасен оборот на хранителните 
вещества, водата и енергията в агроекосистемите.

Изменение 145
Bas Eickhout
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 52

Текст, предложен от Комисията Изменение

(52) Тази система за кръстосано 
спазване съставлява неделима част от 
ОСП и затова следва да се запази. 
Обхватът й обаче, който до момента се 
състои от списъци със законоустановени 

(52) Тази система за кръстосано 
спазване съставлява неделима част от 
ОСП и затова следва да се запази. 
Обхватът й обаче, който до момента се 
състои от списъци със законоустановени 
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изисквания за управление и стандарти 
за добри земеделски и екологични 
условия на земите следва да се 
рационализира така, че да бъде видимо 
и гарантирано по-последователен. За 
целта изискванията и стандартите 
следва да се организират в единен 
списък и да се групират по области и 
теми. Въпреки това опитът показа, че 
редица изисквания от обхвата на 
кръстосаното спазване не съответстват 
достатъчно на селскостопанската 
дейност или на стопанската земя, или 
по-скоро се отнасят до националните 
органи, отколкото до земеделските 
стопани. Следователно е уместно да се 
адаптира обхватът на кръстосаното 
спазване. Освен това следва да се 
установят разпоредби за поддържането 
на постоянни пасища през 2014 и 
2015 г.

изисквания за управление и стандарти 
за добри земеделски и екологични 
условия на земите следва да се 
рационализира така, че да бъде видимо 
и гарантирано по-последователен, без да 
се намалява качеството на околната 
среда. За целта изискванията и 
стандартите следва да се организират в 
единен списък и да се групират по 
области и теми. Въпреки това опитът 
показа, че редица изисквания от обхвата 
на кръстосаното спазване не 
съответстват достатъчно на 
селскостопанската дейност или на 
стопанската земя, или по-скоро се 
отнасят до националните органи, 
отколкото до земеделските стопани. 
Следователно е уместно да се адаптира 
обхватът на кръстосаното спазване. 
Освен това следва да се установят 
разпоредби за поддържането на 
постоянни места за паша на равнище 
парцел.

Or. en

Изменение 146
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre, Vicky Ford, Kay Swinburne

Предложение за регламент
Съображение 53

Текст, предложен от Комисията Изменение

(53) Законоустановените изисквания за 
управление трябва да се приложат 
изцяло от държавите-членки, за да 
влязат в действие на ниво индивидуално 
стопанство и да гарантират 
необходимото еднакво отношение към 
селскостопанските производители.

(53) Законоустановените изисквания за 
управление трябва да се приложат 
изцяло от държавите-членки, за да 
влязат в действие на ниво индивидуално 
стопанство и да гарантират 
необходимото еднакво отношение към 
селскостопанските производители.
Комисията следва да изготви насоки 
относно тълкуването на правилата 
за идентификация на животни и 
регистрация за целите на 
кръстосаното спазване. Тези насоки 
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следва да отразяват факта, особено в 
случая с електронните системи, че 
стопроцентната точност е често 
пъти невъзможна и поради това 
насоките следва да съдържат 
определен толеранс. При 
необходимост насоките, например в 
случая с електронните системи, 
следва да гарантират гъвкавост на 
равнище селско стопанство, за да се 
намери необходимият баланс между
запазването на духа на 
законодателството и прилагането на 
съразмерни административни 
санкции единствено при неспазване на 
правилата, което пряко и 
недвусмислено се отнася до 
бенефициентите, по-специално във 
връзка с многократно неправилно 
прилагане на използваната 
технология.

Or. en

Обосновка

Електронните системи за идентификация често не могат да осигурят стопроцентна 
точност. Този факт следва да бъде отчитан във всички насоки, публикувани от 
Комисията.

Изменение 147
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers

Предложение за регламент
Съображение 54

Текст, предложен от Комисията Изменение

(54) По отношение на Директива 
2000/60/ЕО на Европейския парламент 
и на Съвета от 23 октомври 2000 г., 
за установяване на рамка за 
действията на Общността в 
областта на политиката за водите, 
разпоредбите ще влизат в сила само в 
рамките на кръстосаното спазване, 

заличава се
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когато всички държави-членки са ги 
приложили изцяло по-специално с 
ясни задължения на 
селскостопанските производители. 
Съгласно директивата изискванията 
на ниво индивидуално стопанство ще 
се приложат най-късно до 1 януари 
2013 г.

Or. de

Изменение 148
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre

Предложение за регламент
Съображение 54

Текст, предложен от Комисията Изменение

(54) По отношение на Директива 
2000/60/ЕО на Европейския парламент 
и на Съвета от 23 октомври 2000 г., 
за установяване на рамка за 
действията на Общността в 
областта на политиката за водите28, 
разпоредбите ще влизат в сила само в 
рамките на кръстосаното спазване, 
когато всички държави-членки са ги 
приложили изцяло по-специално с 
ясни задължения на 
селскостопанските производители. 
Съгласно директивата изискванията 
на ниво индивидуално стопанство ще 
се приложат най-късно до 1 януари 
2013 г.

заличава се

Or. en

Обосновка

Включването на Рамковата директива за водите (2000/60/EО) като изискване на 
кръстосаното спазване е неправилно, тъй като целите на РДВ са определени по 
отношение на състояние на водните обекти, а не като мерки, които трябва да бъдат 
предприети от селскостопанските производители или други лица. Би било 
изключително необичайно даден проблем на воден обект по смисъла на РДВ да бъде 
свързван с дейността на един отделен селскостопански производител.
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Изменение 149
Marian Harkin

Предложение за регламент
Съображение 54

Текст, предложен от Комисията Изменение

(54) По отношение на Директива 
2000/60/ЕО на Европейския парламент 
и на Съвета от 23 октомври 2000 г., 
за установяване на рамка за 
действията на Общността в 
областта на политиката за водите28, 
разпоредбите ще влизат в сила само в 
рамките на кръстосаното спазване, 
когато всички държави-членки са ги 
приложили изцяло по-специално с 
ясни задължения на 
селскостопанските производители. 
Съгласно директивата изискванията 
на ниво индивидуално стопанство ще 
се приложат най-късно до 1 януари 
2013 г.

заличава се

Or. en

Изменение 150
George Lyon

Предложение за регламент
Съображение 54

Текст, предложен от Комисията Изменение

(54) По отношение на Директива 
2000/60/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета от 23 октомври 2000 г., за 
установяване на рамка за действията на 
Общността в областта на политиката за 
водите28, разпоредбите ще влизат в сила 
само в рамките на кръстосаното 
спазване, когато всички държави-членки 
са ги приложили изцяло по-специално с 

(54) По отношение на Директива 
2000/60/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета от 23 октомври 2000 г., за 
установяване на рамка за действията на 
Общността в областта на политиката за 
водите28, разпоредбите могат да влизат 
в сила само в рамките на кръстосаното 
спазване, когато всички държави-членки 
са ги приложили изцяло по-специално с 
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ясни задължения на селскостопанските 
производители. Съгласно директивата 
изискванията на ниво индивидуално 
стопанство ще се приложат най-
късно до 1 януари 2013 г.

ясни задължения на селскостопанските 
производители. Комисията предлага 
изменения към правилата за 
кръстосано спазване за предприемане 
на подходящите мерки в тази област 
в рамките на обикновената 
законодателна процедура най-късно до 
31 декември 2018 г.

Or. en

Изменение 151
Bas Eickhout
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 54

Текст, предложен от Комисията Изменение

(54) По отношение на Директива 
2000/60/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета от 23 октомври 2000 г., за 
установяване на рамка за действията на 
Общността в областта на политиката за 
водите28, разпоредбите ще влизат в сила 
само в рамките на кръстосаното 
спазване, когато всички държави 
членки са ги приложили изцяло по-
специално с ясни задължения на 
селскостопанските производители. 
Съгласно директивата изискванията на 
ниво индивидуално стопанство ще се 
приложат най-късно до 1 януари 2013 г.

(54) По отношение на Директива 
2000/60/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета от 23 октомври 2000 г., за 
установяване на рамка за действията на 
Общността в областта на политиката за 
водите28, разпоредбите ще влизат в сила 
в рамките на кръстосаното спазване, 
когато всички държавите членки са ги 
приложили изцяло по-специално с ясни 
задължения на селскостопанските 
производители. Съгласно директивата 
изискванията на ниво индивидуално 
стопанство ще се приложат най-късно 
до 1 януари 2013 г.

Or. en

Изменение 152
Herbert Dorfmann

Предложение за регламент
Съображение 54
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(54) По отношение на Директива 
2000/60/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета от 23 октомври 2000 г., за 
установяване на рамка за действията на 
Общността в областта на политиката за 
водите, разпоредбите ще влизат в сила 
само в рамките на кръстосаното 
спазване, когато всички държави-членки 
са ги приложили изцяло по-специално с 
ясни задължения на селскостопанските 
производители. Съгласно директивата 
изискванията на ниво индивидуално 
стопанство ще се приложат най-късно 
до 1 януари 2013 г.

(54) По отношение на Директива 
2000/60/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета от 23 октомври 2000 г., за 
установяване на рамка за действията на 
Общността в областта на политиката за 
водите, разпоредбите ще влизат в сила 
само в рамките на кръстосаното 
спазване, когато всички държави-членки 
са ги приложили изцяло по-специално с 
ясни задължения на селскостопанските 
производители. Съгласно директивата
изискванията на ниво индивидуално 
стопанство ще се приложат най-късно 
до 1 януари 2014 г.

Or. de

Изменение 153
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers

Предложение за регламент
Съображение 55

Текст, предложен от Комисията Изменение

(55) По отношение на Директива 
2009/128/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 21 
октомври 2009 г., за създаване на 
рамка за действие на Общността за 
постигане на устойчива употреба на 
пестициди, разпоредбите ще влизат в 
сила само в рамките на кръстосаното 
спазване, когато всички държави-
членки са ги приложили изцяло по-
специално с ясни задължения на 
селскостопанските производители. 
Според директивата изискванията на 
ниво индивидуално стопанство ще се 
прилагат постепенно, следвайки 
график, и особено общите принципи 
на интегрирана борба с вредителите 
ще се прилагат най-късно от 1 януари 

заличава се
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2014 г.

Or. de

Изменение 154
Marian Harkin

Предложение за регламент
Съображение 55

Текст, предложен от Комисията Изменение

(55) По отношение на Директива 
2009/128/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 21 
октомври 2009 г., за създаване на 
рамка за действие на Общността за 
постигане на устойчива употреба на 
пестициди29, разпоредбите ще влизат 
в сила само в рамките на 
кръстосаното спазване, когато 
всички държави-членки са ги 
приложили изцяло по-специално с 
ясни задължения на 
селскостопанските производители. 
Според директивата изискванията на 
ниво индивидуално стопанство ще се 
прилагат постепенно, следвайки 
график, и особено общите принципи 
на интегрирана борба с вредителите 
ще се прилагат най-късно от 1 януари 
2014 г.

заличава се

Or. en

Изменение 155
George Lyon

Предложение за регламент
Съображение 55

Текст, предложен от Комисията Изменение

(55) По отношение на Директива (55) По отношение на Директива 
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2009/128/ЕО на Европейския парламент 
и на Съвета от 21 октомври 2009 г., за 
създаване на рамка за действие на 
Общността за постигане на устойчива 
употреба на пестициди29, разпоредбите 
ще влизат в сила само в рамките на 
кръстосаното спазване, когато всички 
държави членки са ги приложили 
изцяло по-специално с ясни задължения 
на селскостопанските производители. 
Според директивата изискванията на 
ниво индивидуално стопанство ще се 
прилагат постепенно, следвайки 
график, и особено общите принципи 
на интегрирана борба с вредителите 
ще се прилагат най-късно от 1 януари 
2014 г.

2009/128/ЕО на Европейския парламент 
и на Съвета от 21 октомври 2009 г., за 
създаване на рамка за действие на 
Общността за постигане на устойчива 
употреба на пестициди29, разпоредбите 
могат да влизат в сила само в рамките 
на кръстосаното спазване, когато всички 
държави членки са ги приложили 
изцяло по-специално с ясни задължения 
на селскостопанските производители. 
Комисията предлага изменения към 
правилата за кръстосано спазване за 
предприемане на подходящите мерки 
в тази област в рамките на 
обикновената законодателна 
процедура най-късно до 31 декември 
2015 г.

Or. en

Изменение 156
Bas Eickhout
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 55

Текст, предложен от Комисията Изменение

(55) По отношение на Директива 
2009/128/ЕО на Европейския парламент 
и на Съвета от 21 октомври 2009 г., за 
създаване на рамка за действие на 
Общността за постигане на устойчива 
употреба на пестициди29, разпоредбите 
ще влизат в сила само в рамките на 
кръстосаното спазване, когато всички 
държави членки са ги приложили 
изцяло по-специално с ясни задължения 
на селскостопанските производители. 
Според директивата изискванията на 
ниво индивидуално стопанство ще се 
прилагат постепенно, следвайки график, 
и особено общите принципи на 
интегрирана борба с вредителите ще се 

(55) По отношение на Директива 
2009/128/ЕО на Европейския парламент 
и на Съвета от 21 октомври 2009 г., за 
създаване на рамка за действие на 
Общността за постигане на устойчива 
употреба на пестициди29, разпоредбите 
ще влизат в сила в рамките на 
кръстосаното спазване, когато 
държавите членки са ги приложили 
изцяло по-специално с ясни задължения 
на селскостопанските производители. 
Според директивата изискванията на 
ниво индивидуално стопанство ще се 
прилагат постепенно, следвайки график, 
и особено общите принципи на 
интегрирана борба с вредителите ще се 
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прилагат най-късно от 1 януари 2014 г. прилагат най-късно от 1 януари 2014 г.

Or. en

Изменение 157
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers

Предложение за регламент
Съображение 56

Текст, предложен от Комисията Изменение

(56) Съгласно член 22 от Директива 
2000/60/ЕО, Директива 80/68/ЕИО на 
Съвета от 17 декември 1979 относно 
опазването на подземните води от 
замърсяване, причинено от 
определени опасни вещества се 
отменя на 23 декември 2013 г. За да се 
запазят правилата относно 
кръстосаното спазване, свързани с 
опазването на подземните води, 
докато се очаква включването на 
Директива 2000/60/ЕО в 
кръстосаното спазване е уместно да 
се коригира обхватът на 
кръстосаното спазване и да се 
определи стандарт за добро 
селскостопанско и екологично 
състояние, който да включва 
изискванията по членове 4 и 5 от 
Директива 80/68/ЕИО.

заличава се

Or. de

Изменение 158
Bas Eickhout
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 57
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(57) Системата за кръстосано спазване 
предполага някои административни 
ограничения както за бенефициерите, 
така и за националните администрации, 
тъй като воденето на документация 
трябва да се гарантира, трябва да се 
провеждат проверки и да се прилагат 
наказателни мерки, където е 
необходимо. Тези наказателни мерки 
следва да са пропорционални, 
ефективни и възпиращи. Такива 
наказателни мерки не следва да се 
влияят от предвидени в други 
разпоредби на съюзното или 
националното законодателство 
наказания. В името на 
последователността е уместно да се 
обединят съответните разпоредби на 
Съюза в единен правен инструмент. За 
селскостопански производители, 
участващи в схемата за подпомагане 
на малките стопанства, посочена в 
дял V от Регламент (ЕС) № ххх/ххх 
[DP], усилията, които е необходимо 
да се положат в системата за 
кръстосано спазване, може да се 
считат за надвишаващи 
предимствата от обхващането на 
тези производители в системата. С 
цел опростяване тези 
селскостопански производители 
следва да бъдат освободени от 
кръстосано спазване и особено от 
системата за контрол и риска за 
наказателни мерки по кръстосаното 
спазване. Освобождаването обаче не 
следва да оказва влияние върху 
задължението им да зачитат 
приложимите разпоредби на 
секторното законодателство или 
върху възможността да бъдат 
направени проверки и наложени 
наказания по това законодателство.

(57) Системата за кръстосано спазване 
предполага някои административни 
ограничения както за бенефициерите, 
така и за националните администрации, 
тъй като воденето на документация 
трябва да се гарантира, трябва да се 
провеждат проверки и да се прилагат 
наказателни мерки, където е 
необходимо. Тези наказателни мерки 
следва да са пропорционални, 
ефективни и възпиращи. Такива 
наказателни мерки не следва да се 
влияят от предвидени в други 
разпоредби на съюзното или 
националното законодателство 
наказания. В името на 
последователността е уместно да се 
обединят съответните разпоредби на 
Съюза в единен правен инструмент. 
Всички стопанства следва да бъдат 
задължавани да зачитат
кръстосаното спазване, въпреки че 
разплащателните агенции могат да 
предпочетат да отредят на малките 
стопанства с по-ниско равнище на 
риск подходящите рискови фактори 
поради тяхната по-малка площ.

Or. en
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Обосновка

Всички стопанства следва да бъдат задължавани да зачитат кръстосаното 
спазване, например законоустановените изисквания за управление („ЗИУ“) се 
основават на законодателството на Съюза, което е приложимо за всички, без 
изключения. Ако от тези изисквания бъдат освободени зони, които са изправени 
сериозни свързани с околната среда рискове поради незадоволително управление на 
водите и почвата, влошаването на екологичната обстановка само ще се задълбочава.
Също така съхраняването на характерните особености на ландшафта по ДСЕС е 
важно в ландшафтите и системите, където преобладават дребните стопанства. И 
наистина собствениците на малки стопанства трябва да спазват по-малко строги 
правила за екологизиране поради основаните върху размера прагове за редуване и 
разнообразяване на културите.

Изменение 159
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund

Предложение за регламент
Съображение 57

Текст, предложен от Комисията Изменение

(57) Системата за кръстосано спазване 
предполага някои административни 
ограничения както за бенефициерите, 
така и за националните администрации, 
тъй като воденето на документация 
трябва да се гарантира, трябва да се 
провеждат проверки и да се прилагат 
наказателни мерки, където е 
необходимо. Тези наказателни мерки 
следва да са пропорционални, 
ефективни и възпиращи. Такива 
наказателни мерки не следва да се 
влияят от предвидени в други 
разпоредби на съюзното или 
националното законодателство
наказания. В името на 
последователността е уместно да се 
обединят съответните разпоредби на 
Съюза в единен правен инструмент. За 
селскостопански производители, 
участващи в схемата за подпомагане 
на малките стопанства, посочена в 
дял V от Регламент (ЕС) № ххх/ххх 
[DP], усилията, които е необходимо 

(57) Системата за кръстосано спазване 
предполага някои административни 
ограничения както за бенефициерите, 
така и за националните администрации, 
тъй като воденето на документация 
трябва да се гарантира, трябва да се 
провеждат проверки и да се прилагат 
наказателни мерки, където е 
необходимо. Тези наказателни мерки 
следва да са пропорционални, 
ефективни и възпиращи. Такива 
наказателни мерки не следва да се 
влияят от предвидени в други 
разпоредби на съюзното или 
националното законодателство 
наказания. В името на 
последователността е уместно да се 
обединят съответните разпоредби на 
Съюза в единен правен инструмент.
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да се положат в системата за 
кръстосано спазване, може да се 
считат за надвишаващи 
предимствата от обхващането на 
тези производители в системата. С 
цел опростяване тези 
селскостопански производители 
следва да бъдат освободени от 
кръстосано спазване и особено от 
системата за контрол и риска за 
наказателни мерки по кръстосаното 
спазване. Освобождаването обаче не 
следва да оказва влияние върху 
задължението им да зачитат 
приложимите разпоредби на 
секторното законодателство или 
върху възможността да бъдат 
направени проверки и наложени 
наказания по това законодателство.

Or. en

Изменение 160
Julie Girling

Предложение за регламент
Съображение 57

Текст, предложен от Комисията Изменение

(57) Системата за кръстосано спазване 
предполага някои административни 
ограничения както за бенефициерите, 
така и за националните администрации, 
тъй като воденето на документация 
трябва да се гарантира, трябва да се 
провеждат проверки и да се прилагат 
наказателни мерки, където е 
необходимо. Тези наказателни мерки 
следва да са пропорционални, 
ефективни и възпиращи. Такива 
наказателни мерки не следва да се 
влияят от предвидени в други 
разпоредби на съюзното или 
националното законодателство 
наказания. В името на 

(57) Системата за кръстосано спазване 
предполага някои административни 
ограничения както за бенефициерите, 
така и за националните администрации, 
тъй като воденето на документация 
трябва да се гарантира, трябва да се 
провеждат проверки и да се прилагат 
наказателни мерки, където е 
необходимо. Тези наказателни мерки 
следва да са пропорционални, 
ефективни и възпиращи. Такива 
наказателни мерки не следва да се 
влияят от предвидени в други 
разпоредби на съюзното или 
националното законодателство 
наказания. В името на 
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последователността е уместно да се 
обединят съответните разпоредби на 
Съюза в единен правен инструмент. За 
селскостопански производители, 
участващи в схемата за подпомагане 
на малките стопанства, посочена в 
дял V от Регламент (ЕС) № ххх/ххх 
[DP], усилията, които е необходимо 
да се положат в системата за 
кръстосано спазване, може да се 
считат за надвишаващи 
предимствата от обхващането на 
тези производители в системата. С 
цел опростяване тези 
селскостопански производители 
следва да бъдат освободени от 
кръстосано спазване и особено от 
системата за контрол и риска за 
наказателни мерки по кръстосаното 
спазване. Освобождаването обаче не 
следва да оказва влияние върху 
задължението им да зачитат 
приложимите разпоредби на 
секторното законодателство или 
върху възможността да бъдат 
направени проверки и наложени 
наказания по това законодателство.

последователността е уместно да се 
обединят съответните разпоредби на 
Съюза в единен правен инструмент. 

Or. en

Обосновка

Дребните селскостопански производители не следва да бъдат освобождавани от 
кръстосано спазване както от съображения за конкурентоспособност, така и за 
последователност.

Изменение 161
Monika Hohlmeier

Предложение за регламент
Съображение 57

Текст, предложен от Комисията Изменение

(57) Системата за кръстосано спазване 
предполага някои административни 

(57) Системата за кръстосано спазване 
предполага някои административни 
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ограничения както за бенефициерите, 
така и за националните администрации, 
тъй като воденето на документация 
трябва да се гарантира, трябва да се 
провеждат проверки и да се прилагат 
наказателни мерки, където е 
необходимо. Тези наказателни мерки 
следва да са пропорционални, 
ефективни и възпиращи. Такива 
наказателни мерки не следва да се 
влияят от предвидени в други 
разпоредби на съюзното или 
националното законодателство 
наказания. В името на 
последователността е уместно да се 
обединят съответните разпоредби на 
Съюза в единен правен инструмент. За 
селскостопански производители, 
участващи в схемата за подпомагане 
на малките стопанства, посочена в 
дял V от Регламент (ЕС) № ххх/ххх 
[DP], усилията, които е необходимо 
да се положат в системата за 
кръстосано спазване, може да се 
считат за надвишаващи 
предимствата от обхващането на 
тези производители в системата. С 
цел опростяване тези 
селскостопански производители 
следва да бъдат освободени от 
кръстосано спазване и особено от 
системата за контрол и риска за 
наказателни мерки по кръстосаното 
спазване. Освобождаването обаче не 
следва да оказва влияние върху 
задължението им да зачитат 
приложимите разпоредби на 
секторното законодателство или 
върху възможността да бъдат 
направени проверки и наложени 
наказания по това законодателство.

ограничения както за бенефициерите, 
така и за националните администрации, 
тъй като воденето на документация 
трябва да се гарантира, трябва да се 
провеждат проверки и да се прилагат 
наказателни мерки, където е 
необходимо. Тези наказателни мерки 
следва да са пропорционални, 
ефективни и възпиращи. Такива 
наказателни мерки не следва да се 
влияят от предвидени в други 
разпоредби на съюзното или 
националното законодателство 
наказания. В името на 
последователността е уместно да се 
обединят съответните разпоредби на 
Съюза в единен правен инструмент.

Or. de

Обосновка

Настоящата разпоредба е противоречива, тъй като от съображения за опростяване 
дребните селскостопански производители са освободени от изискването за прилагане 
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на кръстосаното спазване (особено по отношение на проверките и санкциите), но те 
все още са задължени да спазват разпоредбите на секторното законодателство.

Изменение 162
Satu Hassi, Bas Eickhout, Dan Jørgensen

Предложение за регламент
Съображение 57

Текст, предложен от Комисията Изменение

(57) Системата за кръстосано спазване 
предполага някои административни 
ограничения както за бенефициерите, 
така и за националните администрации, 
тъй като воденето на документация 
трябва да се гарантира, трябва да се 
провеждат проверки и да се прилагат 
наказателни мерки, където е 
необходимо. Тези наказателни мерки 
следва да са пропорционални, 
ефективни и възпиращи. Такива 
наказателни мерки не следва да се 
влияят от предвидени в други 
разпоредби на съюзното или 
националното законодателство 
наказания. В името на 
последователността е уместно да се 
обединят съответните разпоредби на 
Съюза в единен правен инструмент. За 
селскостопански производители, 
участващи в схемата за подпомагане 
на малките стопанства, посочена в 
дял V от Регламент (ЕС) № ххх/ххх 
[DP], усилията, които е необходимо 
да се положат в системата за 
кръстосано спазване, може да се 
считат за надвишаващи 
предимствата от обхващането на 
тези производители в системата. С 
цел опростяване тези 
селскостопански производители 
следва да бъдат освободени от 
кръстосано спазване и особено от 
системата за контрол и риска за 
наказателни мерки по кръстосаното 

(57) Системата за кръстосано спазване 
предполага някои административни 
ограничения както за бенефициерите, 
така и за националните администрации, 
тъй като воденето на документация 
трябва да се гарантира, трябва да се 
провеждат проверки и да се прилагат 
наказателни мерки, където е 
необходимо. Тези наказателни мерки 
следва да са пропорционални, 
ефективни и възпиращи. Такива 
наказателни мерки не следва да се 
влияят от предвидени в други 
разпоредби на съюзното или 
националното законодателство 
наказания. В името на 
последователността е уместно да се 
обединят съответните разпоредби на 
Съюза в единен правен инструмент.
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спазване. Освобождаването обаче не 
следва да оказва влияние върху 
задължението им да зачитат 
приложимите разпоредби на 
секторното законодателство или 
върху възможността да бъдат 
направени проверки и наложени 
наказания по това законодателство.

Or. en

Обосновка

Всички селскостопански производители трябва да повишават своите екологични
показатели. Поради това изискванията, като например за управление на водите и 
почвата и запазване на особеностите на ландшафта по ДСЕС, трябва да бъдат 
спазвани независимо от размера на стопанството. Възможни са отрицателни 
въздействия върху околната среда особено при селскостопански производители, които 
притежават малко на брой хектари, но твърде интензивно производство, или в 
региони с висока концентрация на „дребни селскостопански производители”.

Изменение 163
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers, Liam Aylward

Предложение за регламент
Съображение 57

Текст, предложен от Комисията Изменение

(57) Системата за кръстосано спазване 
предполага някои административни 
ограничения както за бенефициерите, 
така и за националните администрации, 
тъй като воденето на документация 
трябва да се гарантира, трябва да се 
провеждат проверки и да се прилагат 
наказателни мерки, където е 
необходимо. Тези наказателни мерки 
следва да са пропорционални, 
ефективни и възпиращи. Такива 
наказателни мерки не следва да се 
влияят от предвидени в други 
разпоредби на съюзното или 
националното законодателство 
наказания. В името на 
последователността е уместно да се 

(57) Системата за кръстосано спазване 
предполага някои административни 
ограничения както за бенефициерите, 
така и за националните администрации, 
тъй като воденето на документация 
трябва да се гарантира, трябва да се 
провеждат проверки и да се прилагат 
наказателни мерки, където е 
необходимо. Тези наказателни мерки 
следва да са пропорционални, основани 
на риска, ефективни и възпиращи. 
Такива наказателни мерки не следва да 
се влияят от предвидени в други 
разпоредби на съюзното или 
националното законодателство 
наказания. В името на 
последователността е уместно да се 
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обединят съответните разпоредби на 
Съюза в единен правен инструмент. За 
селскостопански производители, 
участващи в схемата за подпомагане на 
малките стопанства, посочена в дял V от 
Регламент (ЕС) № ххх/ххх [DP], 
усилията, които е необходимо да се 
положат в системата за кръстосано 
спазване, може да се считат за 
надвишаващи предимствата от 
обхващането на тези производители в 
системата. С цел опростяване тези 
селскостопански производители следва 
да бъдат освободени от кръстосано
спазване и особено от системата за 
контрол и риска за наказателни мерки 
по кръстосаното спазване. 
Освобождаването обаче не следва да 
оказва влияние върху задължението им 
да зачитат приложимите разпоредби на 
секторното законодателство или върху 
възможността да бъдат направени 
проверки и наложени наказания по това 
законодателство.

обединят съответните разпоредби на 
Съюза в единен правен инструмент. За 
селскостопански производители, 
участващи в схемата за подпомагане на 
малките стопанства, посочена в дял V от 
Регламент (ЕС) № ххх/ххх [DP], 
усилията, които е необходимо да се 
положат в системата за кръстосано 
спазване, може да се считат за 
надвишаващи предимствата от 
обхващането на тези производители в 
системата. С цел опростяване тези 
селскостопански производители следва 
да бъдат освободени от свързаната с 
кръстосаното спазване система за 
контрол и следва да подлежат на 
наказателни мерки по кръстосаното 
спазване в случаи на изключително 
сериозно неспазване на 
законоустановените изисквания за 
управление. Обаче специалното 
отношение към тези 
селскостопански производители с 
оглед на кръстосаното спазване не 
следва да оказва влияние върху 
задължението им да зачитат 
приложимите разпоредби на секторното 
законодателство или върху 
възможността да бъдат направени 
проверки и наложени наказания по това 
законодателство вследствие на 
проверки, независими от Общото 
селскостопанска политика.

Or. en

Изменение 164
Marian Harkin

Предложение за регламент
Съображение 57

Текст, предложен от Комисията Изменение

(57) Системата за кръстосано спазване 
предполага някои административни 

(57) Системата за кръстосано спазване 
предполага някои административни 
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ограничения както за бенефициерите, 
така и за националните администрации, 
тъй като воденето на документация 
трябва да се гарантира, трябва да се 
провеждат проверки и да се прилагат 
наказателни мерки, където е 
необходимо. Тези наказателни мерки 
следва да са пропорционални, 
ефективни и възпиращи. Такива 
наказателни мерки не следва да се 
влияят от предвидени в други 
разпоредби на съюзното или 
националното законодателство 
наказания. В името на 
последователността е уместно да се 
обединят съответните разпоредби на 
Съюза в единен правен инструмент. За 
селскостопански производители, 
участващи в схемата за подпомагане на 
малките стопанства, посочена в дял V от 
Регламент (ЕС) № ххх/ххх [DP], 
усилията, които е необходимо да се 
положат в системата за кръстосано 
спазване, може да се считат за 
надвишаващи предимствата от 
обхващането на тези производители в 
системата. С цел опростяване тези 
селскостопански производители следва 
да бъдат освободени от кръстосано 
спазване и особено от системата за 
контрол и риска за наказателни мерки 
по кръстосаното спазване. 
Освобождаването обаче не следва да 
оказва влияние върху задължението им 
да зачитат приложимите разпоредби на 
секторното законодателство или върху 
възможността да бъдат направени 
проверки и наложени наказания по това 
законодателство.

ограничения както за бенефициерите, 
така и за националните администрации, 
тъй като воденето на документация 
трябва да се гарантира, трябва да се 
провеждат проверки и да се прилагат 
наказателни мерки, където е 
необходимо. Тези наказателни мерки 
следва да са пропорционални, 
ефективни и възпиращи. Такива 
наказателни мерки не следва да се 
влияят от предвидени в други 
разпоредби на съюзното или 
националното законодателство 
наказания. В името на 
последователността е уместно да се 
обединят съответните разпоредби на 
Съюза в единен правен инструмент. За 
селскостопански производители, 
участващи в схемата за подпомагане на 
малките стопанства, посочена в дял V от 
Регламент (ЕС) № ххх/ххх [DP], 
усилията, които е необходимо да се 
положат в системата за кръстосано 
спазване, може да се считат за 
надвишаващи предимствата от 
обхващането на тези производители в 
системата. С цел опростяване тези 
селскостопански производители следва 
да бъдат освободени от кръстосано 
спазване и особено от системата за 
контрол и риска за наказателни мерки 
по кръстосаното спазване. 
Освобождаването обаче не следва да 
оказва влияние върху задължението им 
да зачитат приложимите разпоредби на 
секторното законодателство или върху 
възможността да бъдат направени 
проверки и наложени наказания по това 
законодателство. Незначителните и 
непредумишлени нарушения, свързани 
с инспекциите  по кръстосаното 
спазване, не следва до водят до 
налагане на наказателни мерки, но 
вместо това следва да бъде отправяно 
предупреждение и спазването на бъде 
контролиране по време на бъдещи 
инспекции.
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Or. en

Изменение 165
Bas Eickhout
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 57 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(57a) Държавите членки следва да 
бъдат задължавани да докладват 
ежегодно на Европейската комисия 
относно прилагането и резултатите 
от кръстосаното спазване и мерките 
за екологизиране, а Комисията следва 
да представя на Европейския 
парламент годишен доклад относно 
ефективността на предприеманите 
от държавите членки мерки за 
справяне с дългосрочните 
предизвикателства към 
устойчивостта в системите за 
производство на храни.

Or. en

Изменение 166
Julie Girling, Anthea McIntyre

Предложение за регламент
Съображение 57 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(57a) Държавите членки следва да 
бъдат задължавани да докладват 
ежегодно относно прилагането и 
резултатите от кръстосаното 
спазване и мерките за екологизиране. 
Въз основа на докладите на 
държавите членки Европейската 
комисия представя на Европейския 
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парламент годишен доклад относно 
отражението на тези мерки върху 
селскостопанското производство и 
относно тяхното въздействие върху 
околната среда в държавите членки.

Or. en

Обосновка

Тъй като „екологизирането” ще бъде нов елемент, който ще бъде разглеждан в 
рамките на правилата за кръстосано спазване, е уместно Комисията да направи 
преглед на тяхната съгласуваност и да уведоми Европейския парламент по този 
въпрос. В съответствие с изменението към член 96, параграф 3.

Изменение 167
Wojciech Michał Olejniczak

Предложение за регламент
Съображение 60

Текст, предложен от Комисията Изменение

(60) Ефективното прилагане на 
кръстосаното спазване изисква 
проверка дали задълженията се 
спазват на ниво бенефициери. Ако 
държава-членка реши да се възползва 
от възможността да не прилага 
намаление или изключване за суми под 
100 EUR, през следващата година 
компетентният контролен орган 
следва да се увери чрез проверка на 
извадка от бенефициерите, че 
констатираното неспазване е 
отстранено.

заличава се

Or. pl

Обосновка

Настоящото заличаване ще опрости значително използваните от държавите членки 
административни процедури и ще доведе до намаляване на бюджетните разходи.
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Изменение 168
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers, Liam Aylward

Предложение за регламент
Съображение 60

Текст, предложен от Комисията Изменение

(60) Ефективното прилагане на 
кръстосаното спазване изисква проверка 
дали задълженията се спазват на ниво 
бенефициери. Ако държава-членка реши 
да се възползва от възможността да не 
прилага намаление или изключване за 
суми под 100 EUR, през следващата 
година компетентният контролен орган 
следва да се увери чрез проверка на 
извадка от бенефициерите, че 
констатираното неспазване е 
отстранено.

(60) Ефективното прилагане на 
кръстосаното спазване изисква проверка 
дали задълженията се спазват на ниво 
бенефициери. Ако държава-членка реши 
да се възползва от възможността да не 
прилага намаление или изключване за 
суми под 100 EUR, през следващата 
година компетентният контролен орган 
следва да се увери чрез проверка на 
извадка от бенефициерите, че 
констатираното неспазване е 
отстранено. Държавите членки могат 
също така да създават системи за 
ранно предупреждение, приложими за 
не-тежки и извършани за първи път 
нарушения, така че системата за 
кръстосано спазване да намери по-
добър прием сред общностите на 
селскостопанските производители и 
селскостопанските производители да 
вземат по-активно участие в 
прилагането на изискванията. Това 
следва да бъде под формата на писмо 
с отправяне на предупреждение, 
което бива следвано от коригиращи 
действия от страна на 
заинтересования бенефициент и 
което бива проверявано от 
държавата членка през следващата 
година.

Or. en

Изменение 169
Julie Girling

Предложение за регламент
Съображение 65
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(65) Курсът на еврото към националната 
валута може да се изменя във времето, 
през което се извършва дадена 
операция. Следователно, обменният 
курс, приложим за споменатите суми, се 
определя като се вземе предвид 
събитието, чрез което се постига 
икономическата цел на операцията. 
Обменният курс следва да бъде този от 
датата на настъпване на събитието. 
Необходимо е да се определи това 
събитие или да се отмени използването 
му, като се съблюдават определени 
критерии, по-специално скоростта, с 
която валутните колебания се отразяват 
в транзакциите. Тези правила са 
залегнали в Регламент (ЕО) № 2799/98 
от 15 декември 1998 г. за определяне на 
агромонетарния режим на еврото31 и 
допълват сходни разпоредбни в 
Регламент (ЕО) № 1290/2005. В интерес 
на яснотата и рационалността 
съответните разпоредби следва да се 
интегрират в един и същи акт. 
Следователно Регламент (ЕО) 
№ 2799/98 следва да бъде отменен.

(65) Курсът на еврото към националната 
валута може да се изменя във времето, 
през което се извършва дадена 
операция. Следователно, обменният 
курс, приложим за споменатите суми, се 
определя като се вземе предвид 
събитието, чрез което се постига 
икономическата цел на операцията. 
Обменният курс следва да бъде този от 
датата на настъпване на събитието. 
Необходимо е да се определи това 
събитие или да се отмени използването 
му, като се съблюдават определени 
критерии, по-специално скоростта, с 
която валутните колебания се отразяват 
в транзакциите. Подлежащи на 
дерогация в настоящия регламент,
тези правила са залегнали в Регламент 
(ЕО) № 2799/98 от 15 декември 1998 г. 
за определяне на агромонетарния режим 
на еврото31 и допълват сходни 
разпоредбни в Регламент (ЕО) 
№ 1290/2005. В интерес на яснотата и 
рационалността съответните разпоредби 
следва да се интегрират в един и същи 
акт. Следователно Регламент (ЕО) 
№ 2799/98 следва да бъде отменен.

Or. en

Изменение 170
Julie Girling

Предложение за регламент
Съображение 65 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(65a) Посредством дерогация 
държавите членки могат да 
конвертират сумата на помощта от 
евро в съответната национална 
валута въз основа на последния 



AM\910033BG.doc 59/200 PE492.777v02-00

BG

обменен валутен курс, определен от 
националната централна банка на 
съответната държава членка [или от 
Европейската централна банка] 
преди 1 октомври от годината, за 
която е отпусната помощта.

Or. en

Обосновка

Следва да съществува по-голяма гъвкавост при прилагането на обменните курсове.

Изменение 171
Monika Hohlmeier

Предложение за регламент
Съображение 68

Текст, предложен от Комисията Изменение

(68) Всяка мярка по ОСП следва да бъде 
предмет на наблюдение и оценка, за да 
се подобри качеството й и да се покажат 
нейните постижения. В този контекст 
следва да се определи списък с 
показатели и Комисията да оценява 
въздействието на ОСП във връзка с 
целите на политиката. Комисията следва 
да установи обща рамка за наблюдение 
и оценяване, с която между другото да 
гарантира, че съответните данни, 
включително тези от държавите-членки, 
се предоставят своевременно. 
Същевременно тя следва да вземе 
предвид нуждата от данни и синергиите 
между потенциалните източници на 
данни. Освен това, в съобщението от 
Комисията до Европейския парламент, 
Съвета, Европейският икономически и 
социален комитет и Комитета на 
регионите: Бюджет за Европа 2020 —
част ІІ се посочва, че разходите, 
свързани с климата в цялостния бюджет 
на Съюза следва да нараснат до поне 20 
%, с принос от различните политики. 

(68) Всяка мярка по ОСП следва да бъде 
предмет на наблюдение и оценка, за да 
се подобри качеството й и да се покажат 
нейните постижения. В този контекст 
следва да се определи списък с 
показатели и Комисията да оценява 
въздействието на ОСП във връзка с 
целите на политиката. Комисията следва 
да установи обща рамка за наблюдение 
и оценяване, с която между другото да 
гарантира, че съответните данни, 
включително тези от държавите-членки, 
се предоставят своевременно. 
Същевременно тя следва да вземе 
предвид нуждата от данни и полезните 
взаимодействия между потенциалните 
източници на данни и да ползва във 
възможно най-голяма степен 
източници на данни, които вече са 
налице. В допълнение към това, 
рамката за мониторинг и оценка за 
стълб ІІ не може да бъде прилагана за 
стълб І, по-специално защото в стълб 
І има възможност за пораждане на 
полезни взаимодействия поради 
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Поради това Комисията следва да може 
да оцени въздействието на 
подпомагането от страна на Съюза на 
целите, свързани с климата в рамките на 
ОСП.

сравнително еднообразния характер 
на мерките. Това следва да се вземе 
надлежно предвид. Освен това, в 
съобщението от Комисията до 
Европейския парламент, Съвета, 
Европейският икономически и социален 
комитет и Комитета на регионите: 
Бюджет за Европа 2020 — част ІІ се 
посочва, че разходите, свързани с 
климата в цялостния бюджет на Съюза 
следва да нараснат до поне 20 %, с 
принос от различните политики. Поради 
това Комисията следва да може да 
оцени въздействието на подпомагането 
от страна на Съюза на целите, свързани 
с климата в рамките на ОСП.

Or. de

Изменение 172
Bas Eickhout
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 68 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(68a) Съгласно принципа на 
последователността на политиките 
за развитие, прилагането на т. нар. 
ОСП, която не нанася вреда, следва да 
бъде предмет на редовен мониторинг 
и оценка по отношение отражението 
му върху способността за 
производство на храна и 
дългосрочната продоволствена 
сигурност на развиващите се страни, 
особено на по-слабо развитите 
страни (НСРС).

Or. en
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Изменение 173
Brian Simpson

Предложение за регламент
Съображение 70

Текст, предложен от Комисията Изменение

(70) В решението си по дела C-92/09 и 
93/0934, Съдът на Европейския съюз 
обяви съответните разпоредби на 
Регламент (ЕО) № 1290/2005, засягащи 
задължението на държавите членки да 
публикуват информацията за физически 
лица бенефициери на европейските 
земеделски фондове за нищожни. Тъй 
като е в интерес на физическите лица 
техните лични данни да бъдат защитени, 
и с оглед съчетаването на различните 
цели, залегнали в основата на 
задължението за публикуване на 
информация за бенефициерите на 
фондове, както е предвидено в 
Регламент (ЕО) № 259/2008 на 
Комисията за установяване на подробни 
правила за прилагане на Регламент (ЕО) 
№ 1290/2005 относно публикуването на 
информация за получателите на 
средства от Европейския фонд за 
гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и 
Европейския земеделски фонд за 
развитие на селските райони 
(ЕЗФРСР)35, този регламент беше 
изменен, за да постанови ясно, че 
задължението не се отнася до физически 
лица. Приемането на нови правила от 
Европейския парламент и Съвета, 
които да вземат предвид възраженията 
на Съда, трябва да бъде предшествано 
от задълбочен анализ и оценка, за да 
се намери най-подходящият начин за 
съчетаване на правото на защита на 
личните данни на бенефициерите с 
необходимостта от прозрачност. До 
извършването на анализа и оценката 
настоящите разпоредби за 
публикуване на информация за 
бенефициерите на европейските 

(70) В решението си по дела C-92/09 и 
93/0934, Съдът на Европейския съюз 
обяви съответните разпоредби на 
Регламент (ЕО) № 1290/2005, засягащи 
задължението на държавите членки да 
публикуват информацията за физически 
лица бенефициери на европейските 
земеделски фондове за нищожни. Тъй 
като е в интерес на физическите лица 
техните лични данни да бъдат защитени, 
и с оглед съчетаването на различните 
цели, залегнали в основата на 
задължението за публикуване на 
информация за бенефициерите на 
фондове, както е предвидено в 
Регламент (ЕО) № 259/2008 на 
Комисията за установяване на подробни 
правила за прилагане на Регламент (ЕО) 
№ 1290/2005 относно публикуването на 
информация за получателите на
средства от Европейския фонд за 
гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и 
Европейския земеделски фонд за 
развитие на селските райони 
(ЕЗФРСР)35, този регламент беше 
изменен, за да постанови ясно, че 
задължението не се отнася до физически 
лица. Европейският парламент и 
Съветът следва да приемат нови 
правила, които да вземат предвид 
възраженията на Съда, които 
съчетават правото на защита на 
личните данни с необходимостта от 
прозрачност при използването на 
фондове на Европейския съюз.
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земеделски фондове следва да 
продължат да се прилагат.

Or. en

Обосновка

Данъкоплатците имат право да знаят как се изразходват обществените парични 
средства и затова по-голямата прозрачност на ОСП е от решаващо значение и ще 
действа като защита срещу разхищения, измами и злоупотреба с фондове на ЕС.

Изменение 174
Bas Eickhout
от името на групата Verts/ALE

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

„Съвременните устойчиви 
селскостопански системи” са 
селскостопански системи и 
практики, които са извън базовите 
правила за кръстосано спазване и 
които постоянно напредват към 
подобряване на управлението на 
хранителните вещества, водните 
цикли и енергийните потоци с цел 
намаляване на щетите върху 
околната среда и на загубата на 
невъзобновяемите ресурси и 
поддържане на висока степен на 
разнообразие на културите, 
животните и природното 
многообразие в производствената 
система.

Or. en

Изменение 175
Bas Eickhout
от името на групата Verts/ALE
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Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – алинея 2 б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

„Неустойчиви селскостопански 
системи” означава земеделски и 
животновъдни практики, които 
носят в себе си риска от неспазване 
или систематично нарушаване на 
правилата за кръстосано спазване в 
областта на околната среда и 
обществото, здравето на животните 
и на растенията поради 
незадоволителното управление на 
хранителните вещества и 
последващото замърсяване на водите, 
прекалено високата за наличните 
хектари гъстота на отглеждане, 
високата степен на зависимост от 
външни източници на енергия, 
биоциди, антибиотици, вода и 
хранителни суровини.

Or. en

Изменение 176
Bas Eickhout
от името на групата Verts/ALE

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

„Земеделието с висока природна 
стойност“ означава системи за 
земеделие, които включват 
земеделски дейности и земеделска 
земя, от които, поради 
характеристиките им, може да се 
очаква да поддържат високи нива на 
биологично разнообразие или видове и 
местообитания, чието опазване 
представлява интерес. Тези системи 
се отличават със земеделие с ниска 
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интензивност и високи пропорции на 
естествена или полуестествена 
растителност. Характерно може да 
бъде и голямо разнообразие на 
земната покривка.

Or. en

Изменение 177
Bas Eickhout
от името на групата Verts/ALE

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

"нехимични методи" означава 
алтернативни на химичните 
пестициди методи за защита на 
растенията и управление на 
вредителите, основани на 
агрономически техники, като 
например посочените в приложение 
III към Директива 2009/128/ЕО, или 
физични, механични или биологични 
методи за контрол върху 
вредителитe;

Or. en

Изменение 178
Michel Dantin

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква e)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) отчуждаване на голяма част от 
стопанството, ако това не се е очаквало 
към деня, когато е била внесена 
молбата.

е) отчуждаване на цялото стопанство
или на част от стопанството, ако това не 
се е очаквало към деня, когато е била 
внесена молбата, или повторно влизане 
във владение на земята от страна на 
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собственика.

Or. fr

Изменение 179
Julie Girling

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. „секторно законодателство в 
областта на селското стопанство“ 
означава всякакви приложими актове, 
приети въз основа на член 43 от 
Договора в рамките на общата 
селскостопанска политика, както и, 
където е приложимо, всякакви 
делегирани актове или актове за 
изпълнение, приети въз основа на 
тези актове;

Or. en

Обосновка

По съображения за правна сигурност определението на „секторно законодателство в 
областта на селското стопанство“ следва да бъде включено в основния текст.

Изменение 180
Herbert Dorfmann

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Както ЕФГЗ, така и ЕЗФРСР могат 
съответно да финансират, на 
централизиран принцип и по 
инициатива на Комисията и/или от 
нейно име, мерките за подготовка, 
мониторинг, административна и 

Както ЕФГЗ, така и ЕЗФРСР могат 
съответно да финансират, на 
централизиран принцип и по 
инициатива на Комисията и/или от 
нейно име, както и по инициатива на 
държавите членки, мерките за 
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техническа подкрепа, оценка, одит и 
контрол, необходими за провеждането 
на Общата селскостопанска политика. 
Тези мерки включват, по-конкретно:

подготовка, мониторинг, 
административна и техническа 
подкрепа, оценка, одит и контрол, 
необходими за провеждането на Общата 
селскостопанска политика.

Or. it

Изменение 181
Salvatore Caronna

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Както ЕФГЗ, така и ЕЗФРСР могат 
съответно да финансират, на
централизиран принцип и по 
инициатива на Комисията и/или от 
нейно име, мерките за подготовка, 
мониторинг, административна и 
техническа подкрепа, оценка, одит и 
контрол, необходими за провеждането 
на Общата селскостопанска политика. 
Тези мерки включват, по-конкретно:

Както ЕФГЗ, така и ЕЗФРСР могат 
съответно да финансират, на 
централизиран принцип и по 
инициатива на Комисията и/или от 
нейно име, както и по инициатива на 
държавите членки, мерките за 
подготовка, мониторинг, 
административна и техническа 
подкрепа, оценка, одит и контрол, 
необходими за провеждането на Общата 
селскостопанска политика. Тези мерки 
включват, по-конкретно:

Or. it

Изменение 182
Elisabeth Köstinger

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Разплащателните агенции са обособени 
отдели или органи на държавите членки, 
отговарящи за управлението и 
контрола на разходите, посочени в 
член 4, параграф 1 и член 5.

Разплащателните агенции са обособени 
отдели или органи на държавите членки, 
отговарящи за съвместното 
управление и контрол на всички 
разходи, посочени в член 4, параграф 1 
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и член 5.

Or. de

Обосновка

Ако дадена разплащателна агенция е призната, тя трябва да извършва дейност и по 
двата стълба. Текущите административни договорености не са направили 
системата за субсидии по-ефикасна.

Изменение 183
Julie Girling, Anthea McIntyre

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Разплащателните агенции са обособени
отдели или органи на държавите-
членки, отговарящи за управлението и 
контрола на разходите, посочени в 
член 4, параграф 1 и член 5.

Разплащателните агенции са отдели или 
органи на държавите членки, 
отговарящи за управлението и контрола 
на разходите, посочени в член 4, 
параграф 1 и член 5.

Or. en

Обосновка

За да бъде уточнено, че разплащателната агенция, която отговаря за тези задачи, не 
е непременно отговорна само за тези задачи, които могат да се подразбират от 
думата „обособени”. Това е в съответствие с основния Финансов регламент.

Изменение 184
George Lyon

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Разплащателните агенции са обособени
отдели или органи на държавите членки, 
отговарящи за управлението и контрола 
на разходите, посочени в член 4, 

Разплащателните агенции са отдели или 
органи на държавите членки, 
отговарящи за управлението и контрола 
на разходите, посочени в член 4, 
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параграф 1 и член 5. параграф 1 и член 5.

Or. en

Обосновка

Понятието "обособен" би могло да бъде изтълкувано като означаващо, че отделът 
или органът би отговарял единствено за тези задачи, докато всъщност желаното 
значение е, че единствено този отдел ще бъде отговорен.

Изменение 185
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

С изключение на плащанията,
изпълнението на тези задачи може да 
бъде делегирано.

Изпълнението на тези задачи може да 
бъде делегирано.

Or. en

Обосновка

Следва да бъде допустимо изпълнението на плащанията да бъде делегирано, при 
условие че отговорният отдел или орган запазва цялостната отговорност за 
очертаните задачи.

Изменение 186
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Като вземе предвид разпоредбите на 
конституцията си, всяка държава членка 
ще ограничи броя на акредитираните 
разплащателни агенции до една за 
държава-членка или една за регион, 
където е приложимо. Когато обаче 
разплащателните агенции се 

Като вземе предвид разпоредбите на 
конституцията си, всяка държава членка 
ограничава броя на акредитираните 
разплащателни агенции до минимума, 
необходим, за да се гарантира, че 
разходите, посочени в член 4 и член 5, 
се извършват при правилни 
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учредяват на регионално ниво, 
държавите-членки в допълнение 
акредитират разплащателна агенция 
на национално ниво за тези схеми за 
подпомагане, които по същността си 
трябва да бъдат управлявани на 
национално ниво.

административни и счетоводни 
условия.

Or. fr

Изменение 187
Elisabeth Köstinger

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 3 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) декларация за управлението във 
връзка с изчерпателността, точността и 
достоверността на отчетите, доброто 
функциониране на системите за 
вътрешен контрол, както и 
законосъобразността и редовността на 
свързаните с отчетите операции и 
спазването на принципа на добро 
финансово управление;

б) декларация за управлението във 
връзка с изчерпателността, точността и 
достоверността на отчетите, доброто 
функциониране на системите за 
вътрешен контрол, въз основа на 
измерими критерии за изпълнимост,
както и законосъобразността и 
редовността на свързаните с отчетите 
операции;

Or. de

Обосновка

Посочването на спазването на принципа на добро финансово управление следва да 
бъде заличено, тъй като тези въпроси трябва да бъдат разисквани в контекста на 
преразглеждането на Финансовия регламент.

Изменение 188
Monika Hohlmeier

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 3 – буква б)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б) декларация за управлението във 
връзка с изчерпателността, точността и 
достоверността на отчетите, доброто 
функциониране на системите за 
вътрешен контрол, както и 
законосъобразността и редовността на 
свързаните с отчетите операции и 
спазването на принципа на добро 
финансово управление;

б) декларация за управлението във 
връзка с изчерпателността, точността и 
достоверността на отчетите, доброто 
функциониране на системите за 
вътрешен контрол, както и 
законосъобразността и редовността на 
свързаните с отчетите операции;

Or. de

Обосновка

Във Финансовия регламент няма задължение за сертифициращия орган да извършва 
проверка на спазването на принципа на добро финансово управление. Поради тази 
причина и тук не следва да се изисква проверка на спазването на принципа на добро 
финансово управление.

Изменение 189
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 3 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) декларация за управлението във 
връзка с изчерпателността, точността и 
достоверността на отчетите, доброто 
функциониране на системите за 
вътрешен контрол, както и 
законосъобразността и редовността на 
свързаните с отчетите операции и 
спазването на принципа на добро 
финансово управление;

б) декларация за управлението във 
връзка с изчерпателността, точността и 
достоверността на отчетите, доброто 
функциониране на системите за 
вътрешен контрол, както и 
законосъобразността и редовността на 
свързаните с отчетите операции;

Or. es

Обосновка

Включването на това ново изискване в декларацията за достоверност означава 
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налагането на по-тежки административни тежести върху разплащателната 
агенция; или това изискване следва да бъде премахнато, или процедурите следва да 
бъдат максимално рационализирани.

Изменение 190
Elisabeth Köstinger

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 4 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

В случаите на акредитиране на повече 
от една разплащателна агенция, 
държавата членка определя орган, 
наричан по-долу „координиращ орган“, 
на който възлага следните задачи:

В случаите, при които по силата на 
конституционните разпоредби на 
държавата членка бъде акредитирана
повече от една разплащателна агенция, 
държавата членка определя орган, 
наричан по-долу „координиращ орган“, 
на който възлага следните задачи:

Or. de

Изменение 191
Albert Deß

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 4 – алинея 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) да осигурява предприемането на 
корективни действия по отношение на 
несъответствия от общ характер и да 
информира Комисията за развитието по 
случаите;

в) да предприема или координира, в 
зависимост от случая, действия с 
оглед отстраняването на 
несъответствия от общ характер и да 
информира Комисията за развитието по 
случаите;

Or. de

Изменение 192
Julie Girling
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Предложение за регламент
Член 7 – параграф 4 – алинея 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) да осигурява предприемането на 
корективни действия по отношение
на несъответствия от общ характер и да 
информира Комисията за развитието по 
случаите;

в) да предприема или координира, в 
зависимост от случая, действия с 
оглед отстраняването на 
несъответствия от общ характер и да 
информира Комисията за развитието по 
случаите;

Or. en

Обосновка

С тези изменения се цели да бъде уточнено каква е ролята на координационният орган 
в тази ситуация.

Изменение 193
Julie Girling

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 4 – алинея 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) да насърчава и обезпечава
хармонизирано прилагане на правилата 
на Съюза.

г) да насърчава хармонизирано 
прилагане на правилата на Съюза.

Or. en

Обосновка

С тези изменения се цели да бъде уточнено каква е ролята на координационният орган 
в тази ситуация.

Изменение 194
Giovanni La Via

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 4 – алинея 2 –встъпително изречение
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4. В случаите на акредитиране на 
повече от една разплащателна агенция, 
държавата членка определя орган, 
наричан по-долу „координиращ орган“, 
на който възлага следните задачи:

В случаите, при които по силата на
конституционните разпоредби на
държавата членка бъде акредитирана
повече от една разплащателна агенция, 
държавата членка подбира орган, 
наричан по-долу „координиращ орган“, 
на който възлага следните задачи:

Or. en

Изменение 195
Alfreds Rubiks

Предложение за регламент
Член 8 – параграф1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) минималните изисквания за 
акредитация на координиращите 
органи и правилата във връзка с 
процедурата по акредитиране и 
отнемане на акредитацията.

заличава се

Or. lv

Изменение 196
Hans-Peter Mayer

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – буква в а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) задълженията на 
разплащателните агенции по 
отношение на публичната 
интервенция, както и на естеството 
на техните отговорности в 
областта на управлението и 
контрола.
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Or. de

Изменение 197
Hans-Peter Mayer

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – буква в б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вб) функционирането на 
координиращия орган и 
нотификацията за сведение до 
Комисията, посочена в член 7, 
параграф 4.

Or. de

Изменение 198
Hans-Peter Mayer

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Чрез актове за изпълнение 
Комисията определя подробни 
правила относно:

заличава се

a) задълженията на 
разплащателните агенции по 
отношение на публичната 
интервенция, както и на естеството 
на техните отговорности в 
областта на управлението и 
контрола.
б) функционирането на 
координиращия орган и 
нотификацията за сведение до 
Комисията, посочена в член 7, 
параграф 4.
Тези актове за изпълнение се приемат 
в съответствие с процедурата по 
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разглеждане, посочена в член 112, 
параграф 3.

Or. de

Обосновка

Това не е чисто техническо решение.

Изменение 199
Alfreds Rubiks

Предложение за регламент
Член 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 9 заличава се
Сертифициращи органи
1. Сертифициращият орган е 
публичен или частен одиторски орган, 
създаден от държавата-членка, 
който представя становище относно 
декларацията за управлението във 
връзка с изчерпателността, 
точността и достоверността на 
годишния финансов отчет на 
разплащателната агенция, доброто 
функциониране на нейната система 
за вътрешен контрол, както и 
относно законосъобразността и 
правомерността на свързаните с тях 
операции и зачитането на принципа 
на доброто финансово управление.
Той е оперативно независим както от 
съответната разплащателна 
агенция, така и от органа, който я е 
акредитирал.
2. Чрез актове за изпълнение 
Комисията определя правила относно 
статута на сертифициращите 
органи, специфичните им задачи, 
включително проверките, които 
трябва да провеждат, както и 
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сертификатите и докладите, които 
тези органи трябва да съставят, и 
придружаващата ги документация. 
Тези актове за изпълнение се приемат 
в съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 112, 
параграф 3.

Or. lv

Изменение 200
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Сертифициращият орган е публичен или 
частен одиторски орган, създаден от 
държавата членка, който представя 
становище относно декларацията за 
управлението във връзка с 
изчерпателността, точността и 
достоверността на годишния финансов 
отчет на разплащателната агенция, 
доброто функциониране на нейната 
система за вътрешен контрол, както и 
относно законосъобразността и
правомерността на свързаните с тях 
операции и зачитането на принципа 
на доброто финансово управление.

Сертифициращият орган е публичен или 
частен одиторски орган, създаден от 
държавата членка, който представя 
становище относно декларацията за 
управлението във връзка с 
изчерпателността, точността и 
достоверността на годишния финансов 
отчет на разплащателната агенция, 
доброто функциониране на нейната 
система за вътрешен контрол.

Or. es

Обосновка

Количеството работа, което би могло да бъде предизвикано от това предложгение, 
както и съотношението между разходите и ползите, за причина за загриженост.
Декларацията следва да включва подробностите, необходими за извършването на 
оценка на работата; Комисията трябва да направи предложения за справяне с този 
въпрос.
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Изменение 201
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Сертифициращият орган е публичен или 
частен одиторски орган, създаден от 
държавата членка, който представя 
становище относно декларацията за 
управлението във връзка с 
изчерпателността, точността и 
достоверността на годишния финансов 
отчет на разплащателната агенция, 
доброто функциониране на нейната 
система за вътрешен контрол, както и 
относно законосъобразността и 
правомерността на свързаните с тях 
операции и зачитането на принципа на 
доброто финансово управление.

Сертифициращият орган е публичен или 
частен одиторски орган, създаден от 
държавата членка, който представя 
становище, изготвено в съответствие 
с международно приетите одитни 
стандарти, относно декларацията за 
управлението във връзка с 
изчерпателността, точността и 
достоверността на годишния финансов 
отчет на разплащателната агенция, 
доброто функциониране на нейната 
система за вътрешен контрол, както и 
относно законосъобразността и 
правомерността на свързаните с тях 
операции и зачитането на принципа на 
доброто финансово управление.

Or. en

Обосновка

Тъй като не съществуват насоки как даден орган да изготвя своите становища, 
изготвянето им в съответствие с международно приетите одитни стандарти би 
дало ясна представа на държавите членки как да сторят това и би направило процеса 
още по-последователен.

Изменение 202
Elisabeth Köstinger

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Сертифициращият орган е публичен или 
частен одиторски орган, създаден от 
държавата-членка, който представя 
становище относно декларацията за 

Сертифициращият орган е публичен или 
частен одиторски орган, създаден 
единствено от държавата членка, който 
представя становище, в съответствие 



PE492.777v02-00 78/200 AM\910033BG.doc

BG

управлението във връзка с 
изчерпателността, точността и 
достоверността на годишния финансов 
отчет на разплащателната агенция, 
доброто функциониране на нейната 
система за вътрешен контрол, както и 
относно законосъобразността и 
правомерността на свързаните с тях 
операции и зачитането на принципа на 
доброто финансово управление.

с международно признати одитни 
стандарти, относно декларацията за 
управлението във връзка с 
изчерпателността, точността и 
достоверността на годишния финансов 
отчет на разплащателната агенция, 
доброто функциониране на нейната 
система за вътрешен контрол, както и 
относно законосъобразността и 
правомерността на свързаните с тях 
операции и зачитането на принципа на 
доброто финансово управление. В това 
становище трябва да се заявява дали 
исковете, направени в контекста на 
декларацията за достоверност в 
съответствие с член 7, параграф 3, 
буква б), са били оспорени.

Or. de

Обосновка

Задълженията на сертифициращия орган трябва да бъдат много ясни. Посочването 
на публичен одиторски орган не попада непременно в правилата за обществени 
поръчки.

Изменение 203
Sandra Kalniete

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Сертифициращият орган е публичен или 
частен одиторски орган, създаден от 
държавата-членка, който представя 
становище относно декларацията за 
управлението във връзка с 
изчерпателността, точността и 
достоверността на годишния финансов 
отчет на разплащателната агенция, 
доброто функциониране на нейната 
система за вътрешен контрол, както и 
относно законосъобразността и 
правомерността на свързаните с тях 

Сертифициращият орган е публичен или 
частен одиторски орган, създаден от 
държавата-членка, който представя 
становище относно декларацията за 
управлението във връзка с 
изчерпателността, точността и 
достоверността на годишния финансов 
отчет на разплащателната агенция, 
доброто функциониране на нейната 
система за вътрешен контрол, както и 
зачитането на принципа на доброто 
финансово управление.
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операции и зачитането на принципа на 
доброто финансово управление.

Or. en

Изменение 204
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Сертифициращият орган е публичен или 
частен одиторски орган, създаден от 
държавата членка, който представя 
становище относно декларацията за 
управлението във връзка с
изчерпателността, точността и 
достоверността на годишния финансов 
отчет на разплащателната агенция, 
доброто функциониране на нейната 
система за вътрешен контрол, както и 
относно законосъобразността и 
правомерността на свързаните с тях 
операции и зачитането на принципа 
на доброто финансово управление.

Сертифициращият орган е публичен или 
частен одиторски орган, избран от 
държавата членка, който представя 
становище, изготвено съгласно 
международно приетите одиторски 
стандарти, въз основа на свързания с 
риска контрол и при отчитане на 
предишно представяне на държавата 
членка, относно изчерпателността, 
точността и достоверността на 
годишния финансов отчет на 
разплащателната агенция, доброто 
функциониране на установените 
системи за контрол, както и относно 
законосъобразността и правомерността 
на свързаните с тях операции. В това 
становище се посочва, наред с 
другото, дали прегледът поставя под 
съмнение твърденията от 
декларацията за управлението, 
посочена в член 7, параграф 3, буква б).

Or. en

Изменение 205
Michel Dantin, Jim Higgins

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Сертифициращият орган е публичен или 
частен одиторски орган, създаден от 
държавата членка, който представя 
становище относно декларацията за 
управлението във връзка с 
изчерпателността, точността и 
достоверността на годишния финансов 
отчет на разплащателната агенция, 
доброто функциониране на нейната 
система за вътрешен контрол, както и 
относно законосъобразността и 
правомерността на свързаните с тях 
операции и зачитането на принципа на
доброто финансово управление.

Сертифициращият орган е публичен или 
частен одиторски орган, създаден от 
държавата членка, който представя 
становище относно декларацията за 
управлението във връзка с 
изчерпателността, точността и 
достоверността на годишния финансов 
отчет на разплащателната агенция, 
доброто функциониране на нейната 
система за вътрешен контрол, както и 
зачитането на принципа на доброто 
финансово управление.

Or. fr

Изменение 206
Katarína Neveďalová

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Сертифициращият орган е публичен или 
частен одиторски орган, създаден от 
държавата членка, който представя 
становище относно декларацията за 
управлението във връзка с 
изчерпателността, точността и 
достоверността на годишния финансов 
отчет на разплащателната агенция, 
доброто функциониране на нейната 
система за вътрешен контрол, както и 
относно законосъобразността и 
правомерността на свързаните с тях 
операции и зачитането на принципа на 
доброто финансово управление.

Сертифициращият орган е публичен или 
частен одиторски орган, създаден от 
държавата членка, който представя 
становище относно декларацията за 
управлението във връзка с 
изчерпателността, точността и 
достоверността на годишния финансов 
отчет на разплащателната агенция и
доброто функциониране на нейната 
система за вътрешен контрол, както и 
относно зачитането на принципа на 
доброто финансово управление.

Or. sk
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Изменение 207
Monika Hohlmeier

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Сертифициращият орган е публичен или 
частен одиторски орган, създаден от 
държавата членка, който представя 
становище относно декларацията за 
управлението във връзка с 
изчерпателността, точността и 
достоверността на годишния финансов 
отчет на разплащателната агенция, 
доброто функциониране на нейната 
система за вътрешен контрол, както и 
относно законосъобразността и 
правомерността на свързаните с тях 
операции и зачитането на принципа 
на доброто финансово управление.

Сертифициращият орган е публичен или 
частен одиторски орган, създаден от 
държавата членка, който представя 
становище относно декларацията за 
управлението във връзка с 
изчерпателността, точността и 
достоверността на годишния финансов 
отчет на разплащателната агенция, 
доброто функциониране на нейната 
система за вътрешен контрол, както и 
относно законосъобразността и 
правомерността на свързаните с тях 
операции.

Or. de

Обосновка

Във Финансовия регламент няма задължение за сертифициращия орган да извършва 
проверка на спазването на принципа на добро финансово управление.

Изменение 208
Julie Girling

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. С цел зачитане принципите на 
пропорционалност и намаляване на 
административната тежест 
сертифициращият орган:
а) интегрира извадките във възможно 
най-голяма степен и максимизира 
ефективността на проверката на 
операциите, включително проверки 
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на място; и
б) избира най-малкия брой население и 
операции, необходими за проверка, за 
да се гарантира необходимото 
равнище на сигурност.

Or. en

Обосновка

Това допълнение има за цел понижаване на административната тежест и 
финансовото въздействие от прилагането на настоящия член.

Изменение 209
Julie Girling, Anthea McIntyre

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Чрез актове за изпълнение Комисията 
определя правила относно статута на 
сертифициращите органи, 
специфичните им задачи, включително 
проверките, които трябва да провеждат, 
както и сертификатите и докладите, 
които тези органи трябва да съставят, и 
придружаващата ги документация. Тези 
актове за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 112, 
параграф 3.

2. Чрез актове за изпълнение Комисията 
определя правила относно статута на 
сертифициращите органи, 
специфичните им задачи, включително 
проверките, които трябва да провеждат 
върху една интегрирана извадка, както 
и сертификатите и докладите, които 
тези органи трябва да съставят, и 
придружаващата ги документация. Тези 
актове за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 112, 
параграф 3.

Or. en

Обосновка

С цел да се гарантира поддържането на минимална тежест за отговорните органи 
методиката на одитите следва да се основава на една интегрирана извадка.

Изменение 210
Hans-Peter Mayer
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Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Чрез актове за изпълнение
Комисията определя правила относно 
статута на сертифициращите органи,
специфичните им задачи, включително 
проверките, които трябва да провеждат, 
както и сертификатите и 
докладите, които тези органи трябва 
да съставят, и придружаващата ги 
документация. Тези актове за 
изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 112, 
параграф 3.

2. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 111, с които се
определят правила относно статута на 
сертифициращите органи и
специфичните им задачи, включително 
проверките, които трябва да провеждат.

Or. de

Обосновка

Това не е чисто техническо решение, поради това е необходимо разпоредбата да бъде 
разделена. 

Изменение 211
George Lyon

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Чрез актове за изпълнение Комисията 
определя правила относно статута на 
сертифициращите органи, 
специфичните им задачи, включително 
проверките, които трябва да провеждат, 
както и сертификатите и докладите, 
които тези органи трябва да съставят, и 
придружаващата ги документация. Тези 
актове за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 112, 

2. Чрез актове за изпълнение Комисията 
определя правила относно статута на 
сертифициращите органи, 
специфичните им задачи, включително 
проверките, които трябва да провеждат 
върху една интегрирана извадка, както 
и сертификатите и докладите, които 
тези органи трябва да съставят, и 
придружаващата ги документация. Тези 
актове за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
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параграф 3. разглеждане, посочена в член 112, 
параграф 3.

Or. en

Обосновка

С цел да се гарантира поддържането на минимална тежест за одиторските органи, 
разплащателните агенции и земеделските стопани, методиката на одитите следва 
да използва една интегрирана извадка.

Изменение 212
Hans-Peter Mayer

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Чрез актове за изпълнение 
Комисията определя правила относно 
сертификатите и докладите, които 
сертифициращите органи трябва да 
съставят, и придружаващата ги 
документация. Тези актове за 
изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 112, 
параграф 3.

Or. de

Изменение 213
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки изграждат система 
за съвети за бенефициерите по 
въпросите на управлението на земята и 
на стопанствата (наричана по-нататък 

1. Държавите членки изграждат система 
за съвети за бенефициерите по 
въпросите на управлението на земята, 
стопанствата и на риска за 
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„система за съвети в селското 
стопанство“), която се управлява от 
един или повече определени органи. 
Определените органи могат да бъдат 
публични или частни.

стопанствата (наричана по-нататък 
„система за съвети в селското 
стопанство“), която се управлява от 
един или повече определени органи, 
които следва да бъдат акредитирани 
на основата на минимални 
квалификации, определени от 
Комисията посредством делегирани 
актове в съответствие с член 111. 
Определените органи могат да бъдат 
публични или частни.

Or. en

Изменение 214
Rareş-Lucian Niculescu

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) законоустановените изисквания за 
управление и стандартите за добро 
земеделско и екологично състояние на 
земите, посочени в дял VІ, глава І.

а) задълженията на равнище 
стопанства, произтичащи от 
законоустановените изисквания за 
управление и стандартите за добро 
земеделско и екологично състояние на 
земите, посочени в дял VІ, глава І.

Or. en

Изменение 215
Diane Dodds

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) земеделските практики от полза за 
климата и околната среда, посочени в 
дял ІІІ, глава 2 от Регламент (ЕС) 
№ ххх/ххх [DP] и поддържането на 
земеделската площ, посочено в член 4, 

заличава се
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параграф 1, буква в) от Регламент 
(ЕС) № ххх/ххх [DP];

Or. en

Изменение 216
Rareş-Lucian Niculescu

Предложение за регламент
Член 12 – параграф2 – буква б а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) информация относно дейностите 
на оперативните групи в рамките на 
Мрежата за европейско 
партньорство за иновации със 
специален фокус върху земеделските 
практики, насочени към иновации

Or. en

Изменение 217
Julie Girling, Anthea McIntyre

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) изискванията или действията, 
свързани с адаптация и смекчаване на 
въздействието на изменението на 
климата, биологичното разнообразие, 
защитата на водите, 
нотификацията за заболявания по 
животните и растенията и 
иновациите поне както са посочени в 
приложение І към настоящия 
регламент;

заличава се

Or. en
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Обосновка

С цел да се позволи на държавите членки да приспособят услугите за съвети в 
селското стопанство към специфичните за тях обстоятелства, изискванията в 
параграф 2, буква в) следва да се включат в параграф 3.

Изменение 218
Robert Dušek

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) изискванията или действията, 
свързани с адаптация и смекчаване на 
въздействието на изменението на 
климата, биологичното разнообразие, 
защитата на водите, 
нотификацията за заболявания по 
животните и растенията и 
иновациите поне както са посочени в 
приложение І към настоящия 
регламент;

заличава се

Or. en

Изменение 219
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) изискванията или действията, 
свързани с адаптация и смекчаване на 
въздействието на изменението на 
климата, биологичното разнообразие, 
защитата на водите, 
нотификацията за заболявания по 
животните и растенията и 
иновациите поне както са посочени в 
приложение І към настоящия 

заличава се
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регламент;

Or. es

Обосновка

Следва да бъде изяснено какви са тези действия за смекчаване въздействието на 
изменението на климата и за защита на биоразнообразието и какво се разбира под 
съвети относно устойчивото развитие на икономическата дейност. Поради това се 
предлага задължителната система за консултиране, посочена в параграф 3 да бъде 
незадължителна.

Изменение 220
Hynek Fajmon

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) изискванията или действията, 
свързани с адаптация и смекчаване на 
въздействието на изменението на 
климата, биологичното разнообразие, 
защитата на водите, 
нотификацията за заболявания по 
животните и растенията и 
иновациите поне както са посочени в 
приложение І към настоящия 
регламент;

заличава се

Or. en

Изменение 221
Rareş-Lucian Niculescu

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) изискванията или действията, 
свързани с адаптация и смекчаване на 
въздействието на изменението на 

заличава се
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климата, биологичното разнообразие, 
защитата на водите, 
нотификацията за заболявания по 
животните и растенията и 
иновациите поне както са посочени в 
приложение І към настоящия 
регламент;

Or. en

Изменение 222
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) изискванията или действията, 
свързани с адаптация и смекчаване на 
въздействието на изменението на 
климата, биологичното разнообразие, 
защитата на водите, 
нотификацията за заболявания по 
животните и растенията и 
иновациите поне както са посочени в 
приложение І към настоящия 
регламент;

заличава се

Or. es

Изменение 223
Bas Eickhout
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) изискванията или действията, 
свързани с адаптация и смекчаване на 
въздействието на изменението на 

в) най-малко изискванията или 
действията, свързани с адаптация към 
изменението на климата и смекчаване 
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климата, биологичното разнообразие, 
защитата на водите, нотификацията 
за заболявания по животните и 
растенията и иновациите поне както са 
посочени в приложение І към 
настоящия регламент;

на въздействието му, биологичното 
разнообразие, защитата на водите и 
ефективния цикъл на хранене, 
доброто състояние на почвите,
заболяванията по животните и 
растенията и иновациите, както са 
посочени в приложение І към 
настоящия регламент;

Or. en

Изменение 224
Bas Eickhout
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2 – буква в а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) Агроекологичните и свързани с 
климата мерки, определени в член 29 
от Регламент № xx/xxx [RD].

Or. en

Обосновка

Държавите членки са задължени да предприемат агроекологични и свързани с 
климата мерки в рамките на втори стълб и поради това земеделските стопани следва 
да бъдат подкрепяни цялостно при избора им на тази възможност от системата за 
съвети в селското стопанство. Популяризирането на мярката и ползите от нея ще 
помогне за това, земеделските стопани да я приемат и по този начин ще се спомогне 
за създаването на устойчиви системи на земеделие.

Изменение 225
Spyros Danellis

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2 – буква в а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) Агроекологичните и свързани с 
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климата мерки, определено в член 29 
от Регламент (ЕО) № xx/xxx [RD];

Or. en

Изменение 226
Satu Hassi, Bas Eickhout

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2 – буква в а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) Агроекологичните и свързани с 
климата мерки, определени в член 29 
от Регламент (ЕС) № xx/xxx [RD].

Or. en

Обосновка

Държавите членки са задължени да предприемат агроекологични и свързани с 
климата мерки в рамките на втори стълб и поради това земеделските стопани следва 
да бъдат подкрепяни цялостно при избора им на тази възможност от системата за 
съвети в селското стопанство. Популяризирането на мярката ще помогне за това, 
земеделските стопани да я приемат и по този начин ще се спомогне за създаването на 
по-устойчиви системи на земеделие.

Изменение 227
Spyros Danellis

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2 – буква в б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вб) екологичните показатели и 
устойчивото развитие на 
икономическата дейност, свързана с 
органично земеделие, като минимум 
съгласно посоченото в Регламент 
(ЕО) № 834/2007;

Or. en
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Изменение 228
Bas Eickhout
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2 – буква в б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вб) съвети за интегрираното 
управление на вредителите и 
използването на нехимични 
алтернативи

Or. en

Обосновка

„нехимични методи“ означава алтернативни на пестицидите методи и защита на 
растенията и управление на вредителите, основани на агрономически техники като 
например посочените в приложение III, точка 1 към Директива 2009/128/ЕО, или 
физични, механични или биологични методи за контрол върху вредителитe;

Изменение 229
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) устойчивото развитие на 
икономическата дейност на малките 
стопанства, както е определено от 
държавите членки и поне на 
стопанствата, участващи в схемата 
за дребни селскостопански 
производители, посочена в дял V от 
Регламент (ЕС) № ххх/ххх [DP].

заличава се

Or. es
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Обосновка

Следва да бъде изяснено какви са тези действия за смекчаване въздействието на 
изменението на климата и за защита на биоразнообразието и какво се разбира под 
съвети относно устойчивото развитие на икономическата дейност. Поради това се 
предлага задължителната система за консултиране, посочена в параграф 3 да бъде 
незадължителна.

Изменение 230
Julie Girling, Anthea McIntyre

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) устойчивото развитие на 
икономическата дейност на малките 
стопанства, както е определено от 
държавите членки и поне на 
стопанствата, участващи в схемата 
за дребни селскостопански 
производители, посочена в дял V от 
Регламент (ЕС) № ххх/ххх [DP].

заличава се

Or. en

Обосновка

С цел да се позволи на държавите членки да приспособят услугите за съвети в 
селското стопанство към специфичните за тях обстоятелства, изискванията в 
параграф 2, буква г) следва да се включат в параграф 3.

Изменение 231
Robert Dušek

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) устойчивото развитие на 
икономическата дейност на малките 
стопанства, както е определено от 
държавите членки и поне на 

заличава се
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стопанствата, участващи в схемата 
за дребни селскостопански 
производители, посочена в дял V от 
Регламент (ЕС) № ххх/ххх [DP].

Or. en

Изменение 232
Peter Jahr, Albert Deß

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) устойчивото развитие на 
икономическата дейност на малките 
стопанства, както е определено от 
държавите членки и поне на 
стопанствата, участващи в схемата 
за дребни селскостопански 
производители, посочена в дял V от 
Регламент (ЕС) № ххх/ххх [DP].

заличава се

Or. de

Изменение 233
George Lyon, Britta Reimers

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) устойчивото развитие на 
икономическата дейност на малките 
стопанства, както е определено от 
държавите членки и поне на 
стопанствата, участващи в схемата 
за дребни селскостопански 
производители, посочена в дял V от 
Регламент (ЕС) № ххх/ххх [DP].

заличава се

Or. en
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Обосновка

Не следва да има разграничаване между малки и други стопанства по отношение на 
достъпа до икономически съвети.

Изменение 234
Brian Simpson

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) устойчивото развитие на 
икономическата дейност на малките 
стопанства, както е определено от 
държавите членки и поне на 
стопанствата, участващи в схемата 
за дребни селскостопански 
производители, посочена в дял V от 
Регламент (ЕС) № ххх/ххх [DP].

заличава се

Or. en

Изменение 235
Hynek Fajmon

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) устойчивото развитие на 
икономическата дейност на малките 
стопанства, както е определено от 
държавите членки и поне на 
стопанствата, участващи в схемата 
за дребни селскостопански 
производители, посочена в дял V от 
Регламент (ЕС) № ххх/ххх [DP].

заличава се

Or. en
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Изменение 236
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) устойчивото развитие на 
икономическата дейност на малките 
стопанства, както е определено от 
държавите членки и поне на 
стопанствата, участващи в схемата 
за дребни селскостопански 
производители, посочена в дял V от 
Регламент (ЕС) № ххх/ххх [DP].

заличава се

Or. es

Изменение 237
Rareş-Lucian Niculescu

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) устойчивото развитие на 
икономическата дейност на малките 
стопанства, както е определено от 
държавите членки и поне на 
стопанствата, участващи в схемата 
за дребни селскостопански 
производители, посочена в дял V от 
Регламент (ЕС) № ххх/ххх [DP].

заличава се

Or. en

Изменение 238
Bas Eickhout
от името на групата Verts/ALE
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Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) устойчивото развитие на 
икономическата дейност на малките 
стопанства, както е определено от 
държавите членки и поне на 
стопанствата, участващи в схемата за 
дребни селскостопански производители, 
посочена в дял V от Регламент (ЕС) 
№ ххх/ххх [DP].

г) екологичните резултати и 
устойчивото развитие на 
икономическата дейност на малките 
стопанства, както е определено от 
държавите членки и поне на 
стопанствата, участващи в схемата за 
дребни селскостопански производители, 
посочена в дял V от Регламент (ЕС) 
№ ххх/ххх [DP].

Or. en

Изменение 239
Satu Hassi, Bas Eickhout

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) устойчивото развитие на 
икономическата дейност на малките 
стопанства, както е определено от 
държавите членки и поне на 
стопанствата, участващи в схемата за 
дребни селскостопански производители, 
посочена в дял V от Регламент (ЕС) 
№ ххх/ххх [DP].

г) екологичните резултати и 
устойчивото развитие на 
икономическата дейност на малките 
стопанства, както е определено от 
държавите членки и поне на 
стопанствата, участващи в схемата за 
дребни селскостопански производители, 
посочена в дял V от Регламент (ЕС) 
№ ххх/ххх [DP].

Or. en

Изменение 240
Wojciech Michał Olejniczak

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2 – буква г а) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

га) насърчаването и прилагането на 
принципите на счетоводството, 
предприемачеството и устойчивото
управление на икономическите 
ресурси.

Or. pl

Изменение 241
Bas Eickhout
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2 – буква г а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) екологичните показатели и 
устойчивото развитие на 
икономическата дейност, свързана с 
органично земеделие, най-малко 
съгласно стандартите, посочени в 
Регламент (ЕО) № 834/2007;

Or. en

Обосновка

Преминаването към органично земеделие представлява ангажимент, който често 
налага придобиването на нови познания и опит, поради което мерките за органично 
земеделие следва да бъдат изрично включени в услугите за съвети в селското 
стопанство за всички държави членки, най-малко на равнището на стандартите в 
регламента за органично земеделие 834/2007 (тъй като някои органични стандарти 
излизат извън неговите рамки).

Изменение 242
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2 – буква г а) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

га) екологичните показатели и 
устойчивото развитие на 
икономическата дейност, свързана с 
органично земеделие, като минимум 
съгласно посоченото в Регламент 
(ЕО) № 834/2007;

Or. en

Изменение 243
Satu Hassi, Bas Eickhout

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2 – буква г а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) екологичните показатели и 
устойчивото развитие на 
икономическата дейност, свързана с 
органично земеделие, съгласно 
посоченото в Регламент (ЕО) № 
834/2007;

Or. en

Обосновка

Преминаването към органично земеделие представлява ангажимент, който често 
налага придобиването на нови познания и опит, като  същевременно гарантира 
признато положително въздействие върху околната среда. Поради това органичното 
земеделие следва да бъде изрично включено в системата за съвети в селското 
стопанство за всички държави членки, най-малко на равнището на стандартите в 
Регламента относно органичното земеделие 834/2007.

Изменение 244
Brian Simpson

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2 — буква д а) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

га. Агроекологичните и свързани с 
климата мерки, определени в член 29 
от Регламент (ЕС) № xx/xxx [RD].

Or. en

Изменение 245
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2 – буква г а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) възможностите, с които 
земеделските стопани разполагат за 
ефективно управление на 
икономическите и свързаните с 
околната среда рискове.

Or. en

Изменение 246
Julie Girling, Anthea McIntyre

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 3 – буква а) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) устойчивото развитие на 
икономическата дейност на стопанства
извън упоменатите в параграф 2, 
буква г);

а) устойчивото развитие на 
икономическата дейност на малките
стопанства, както е определено от 
държавите членки, на стопанствата, 
участващи в схемата за дребни 
селскостопански производители, 
посочена в дял V от Регламент (ЕС) 
№ ххх/ххх [DP], и на други стопанства

Or. en
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Обосновка

С цел да се позволи на държавите членки да приспособят услугите за съвети в 
селското стопанство към специфичните за тях обстоятелства, изискванията в 
параграф 2, буква г) следва да се включат в параграф 3.

Изменение 247
Liam Aylward, Mairead McGuinness, Marian Harkin

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 3 – буква а) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) устойчивото развитие на 
икономическата дейност на стопанства
извън упоменатите в параграф 2, 
буква г);

а) устойчивото развитие на 
икономическата дейност на малките
стопанства, както е определено от 
държавите членки, на стопанствата, 
участващи в схемата за дребни 
селскостопански производители, 
посочена в дял V от Регламент (ЕС) 
№ ххх/ххх [DP], и на други стопанства

Or. en

Изменение 248
Marian Harkin

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 3 – буква а) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) устойчивото развитие на 
икономическата дейност на 
стопанства извън упоменатите в 
параграф 2, буква г);

а) устойчивото развитие на 
икономическата дейност на малките
стопанства, както е определено от 
държавите членки, на стопанствата, 
участващи в схемата за дребни 
селскостопански производители, 
посочена в дял V от Регламент (ЕС) 
№ ххх/ххх [DP], и на други стопанства

Or. en
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Изменение 249
George Lyon, Britta Reimers, Liam Aylward

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 3 – буква а) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) устойчивото развитие на 
икономическата дейност на стопанства 
извън упоменатите в параграф 2, 
буква г);

а) устойчивото развитие на 
икономическата дейност на 
стопанствата, включително 
модернизацията на стопанствата, 
изграждането на 
конкурентоспособност, секторната 
интеграция, иновациите и пазарното 
ориентиране;

Or. en

Изменение 250
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 3 – буква а) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) устойчивото развитие на 
икономическата дейност на 
стопанства извън упоменатите в 
параграф 2, буква г);

а) устойчивото развитие на 
икономическата дейност на 
стопанствата.

Or. es

Обосновка

Следва да бъде изяснено какви са тези действия за смекчаване въздействието на 
изменението на климата и за защита на биоразнообразието и какво се разбира под 
съвети относно устойчивото развитие на стопанската дейност. Поради това се 
предлага задължителната система за консултиране, посочена в параграф 3 да бъде 
незадължителна.
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Изменение 251
Robert Dušek

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 3 – буква а) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) устойчивото развитие на 
икономическата дейност на 
стопанства извън упоменатите в 
параграф 2, буква г);

а) устойчивото развитие на 
икономическата дейност на 
стопанствата

Or. en

Изменение 252
Hynek Fajmon

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 3 – буква а) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) устойчивото развитие на 
икономическата дейност на 
стопанства извън упоменатите в 
параграф 2, буква г);

а) устойчивото развитие на 
икономическата дейност на 
стопанствата;

Or. en

Изменение 253
Spyros Danellis

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 3 – буква а) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) устойчивото развитие на 
икономическата дейност на стопанства 
извън упоменатите в параграф 2, буква 
г);

а) екологичните показатели и 
устойчивото развитие на 
икономическата дейност на стопанства 
извън упоменатите в параграф 2, буква 
г);
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Or. en

Изменение 254
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 3 – буква а) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) устойчивото развитие на 
икономическата дейност на 
стопанства извън упоменатите в 
параграф 2, буква г);

а) устойчивото развитие на 
икономическата дейност на 
стопанствата;

Or. es

Обосновка

Устойчивото развитие на икономическата дейност на стопанствата трябва да бъде 
незадължително.

Изменение 255
Rareş-Lucian Niculescu

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 3 – буква а) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) устойчивото развитие на 
икономическата дейност на стопанства
извън упоменатите в параграф 2, 
буква г);

а) устойчивото развитие на 
икономическата дейност на 
стопанствата

Or. en

Изменение 256
Åsa Westlund, Brian Simpson

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 3 – буква а) 



AM\910033BG.doc 105/200 PE492.777v02-00

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) устойчивото развитие на 
икономическата дейност на стопанства 
извън упоменатите в параграф 2, буква
г);

а) екологичните показатели и 
устойчивото развитие на 
икономическата дейност на стопанства 
извън упоменатите в параграф 2, букви 
в) и г);

Or. en

Изменение 257
Wojciech Michał Olejniczak

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 3  – буква a а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) насърчаването на преобразуването 
на стопанствата и 
диверсификацията на тяхната 
икономическа дейност, по-специално 
в посока туризъм, създаване на 
залесени терени и агролесовъдни 
системи;

Or. pl

Изменение 258
Wojciech Michał Olejniczak

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 3 – буква а б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аб) управление на риска и въвеждане 
на подходящи превантивни действия 
в случай на природни бедствия, 
катастрофи, болести по животните 
и растенията;

Or. pl
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Изменение 259
Julie Girling, Anthea McIntyre

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 3– буква б а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) минималните изисквания или 
действия в областта на 
адаптацията към изменението на 
климата и смекчаването на 
въздействието му, биологичното 
разнообразие, защитата на водите, 
нотификацията за заболявания по 
животните и растенията 
иновациите, както е посочено в 
приложение І към настоящия 
регламент.

Or. en

Обосновка

С цел да се позволи на държавите членки да приспособят услугите за съвети в 
селското стопанство към специфичните за тях обстоятелства, изискванията в 
параграф 2, буква в) следва да се включат в параграф 3.

Изменение 260
Robert Dušek

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 3– буква б а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) изискванията или действията, 
свързани с адаптация към 
изменението на климата и 
смекчаване на въздействието му, 
биологичното разнообразие, 
защитата на водите, 
нотификацията за заболявания по 
животните и растенията и 
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иновациите най-малко както е 
посочено в приложение І към 
настоящия регламент;

Or. en

Изменение 261
Liam Aylward, Mairead McGuinness, Marian Harkin

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 3– буква б а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) минималните изисквания или 
действия в областта на 
адаптацията към изменението на 
климата и смекчаването на 
въздействието му, биологичното 
разнообразие, защитата на водите, 
нотификацията за заболявания по 
животните и растенията и 
иновациите, както е посочено в 
приложение І към настоящия 
регламент.

Or. en

Изменение 262
Rareş-Lucian Niculescu

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 3– буква б а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) изискванията или действията, 
свързани с адаптация към 
изменението на климата и 
смекчаване на въздействието му, 
биологичното разнообразие, 
защитата на водите, 
нотификацията за заболявания по 
животните и растенията, както е 
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посочено в приложение І към 
настоящия регламент, както и 
изискванията или действията, 
свързани с екологосъобразния растеж, 
както е определено в нов член 18а от 
регламента за развитието на 
селските райони, в съответствие с 
мерките, предложени в програмите за 
развитие на селските райони;

Or. en

Изменение 263
Marian Harkin

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 3– буква б а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) минималните изисквания или 
действия в областта на 
адаптацията към изменението на 
климата и смекчаването на 
въздействието му, биологичното 
разнообразие, защитата на водите, 
нотификацията за заболявания по 
животните и растенията и 
иновациите, както е посочено в 
приложение І към настоящия 
регламент.

Or. en

Изменение 264
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 3– буква б а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) изискванията или действията, 
свързани с адаптация към 
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изменението на климата и
смекчаване на въздействието му, 
биологичното разнообразие, 
защитата на водите, 
нотификацията за заболявания по 
животните и растенията и 
иновациите като минимални 
изисквания съгласно определеното в 
приложение І към настоящия 
регламент.

Or. es

Обосновка

Следва да бъде изяснено какви са тези действия за смекчаване въздействието на 
изменението на климата и за защита на биоразнообразието и какво се разбира под 
съвети относно устойчивото развитие на стопанската дейност. Поради това се 
предлага задължителната система за консултиране, посочена в параграф 3 да бъде 
незадължителна.

Изменение 265
Hynek Fajmon

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 3– буква б а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) изискванията или действията, 
свързани с адаптация към 
изменението на климата и 
смекчаване на въздействието му, 
биологичното разнообразие, 
защитата на водите, 
нотификацията за заболявания по 
животните и растенията и 
иновациите най-малко както е 
посочено в приложение І към 
настоящия регламент;

Or. en
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Изменение 266
Hynek Fajmon

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 3 – буква б б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бб) устойчивото развитие на 
икономическата дейност на малките 
стопанства, както е определено от 
държавите членки и най-малко на 
стопанствата, участващи в схемата 
за дребни селскостопански 
производители, посочена в дял V от 
Регламент (ЕС) № ххх/ххх [DP]. 

Or. en

Изменение 267
Peter Jahr, Albert Deß

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 3– буква б а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) устойчивото развитие на 
икономическата дейност на малките 
стопанства, както е определено от 
държавите членки и най-малко на 
стопанствата, участващи в схемата 
за дребни селскостопански 
производители, посочена в дял V от 
Регламент (ЕС) № ххх/ххх [DP].

Or. de

Изменение 268
Robert Dušek

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 3 – буква б б) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

бб) устойчивото развитие на 
икономическата дейност на малките 
стопанства, както е определено от 
държавите членки и най-малко на 
стопанствата, участващи в схемата 
за дребни селскостопански 
производители, посочена в дял V от 
Регламент (ЕС) № ххх/ххх [DP].

Or. en

Изменение 269
Rareş-Lucian Niculescu

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 3 – буква б б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бб) устойчивото развитие на 
икономическата дейност на малките 
стопанства, както е определено от 
държавите членки и най-малко на 
стопанствата, участващи в схемата 
за дребни селскостопански 
производители, посочена в дял V от 
Регламент (ЕС) № ххх/ххх [DP].

Or. en

Изменение 270
Brian Simpson

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 3– буква б а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) устойчивото развитие на 
икономическата дейност на малките 
стопанства, както е определено от 
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държавите членки, участващи в 
схемата за дребни селскостопански 
производители, посочена в дял V от 
Регламент (ЕС) № ххх/ххх [DP].

Or. en

Изменение 271
Diane Dodds

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 3– буква б а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) земеделските практики, 
благоприятни за климата и околната 
среда, посочени в дял ІІІ, глава 2 от 
Регламент (ЕС) № ххх/ххх [DP], и 
поддържането на земеделските 
площи, посочено в член 4, параграф 1, 
буква в) от Регламент (ЕС) № ххх/ххх 
[DP].

Or. en

Изменение 272
Robert Dušek

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки обезпечават 
разделението между съвети и контрол. 
Без да се засяга националното 
законодателство по отношение на
публичния достъп до документи, 
държавите членки гарантират, че 
определените органи и частните 
организации, посочени в член 12, 
параграф 1, не разпространяват лична 
или индивидуализирана информация и 

2. Държавите членки обезпечават 
разделението между съвети и контрол. 
Без да се засяга националното 
законодателство по отношение на 
публичния достъп до документи, 
държавите членки гарантират, че
определените органи и частните 
организации, посочени в член 12, 
параграф 1, не разпространяват лична 
или индивидуализирана информация и 
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данни, които получават в процеса на 
предоставяне на съвети, на лица, 
различни от бенефициера, който 
управлява съответното стопанство, с 
изключение на констатирани в процеса 
на работата им нередности или 
нарушения, за които съществува 
задължение, установено в съюзното или 
националното законодателство за 
уведомяване на обществен орган, по-
специално в случай на престъпления.

данни, които получават в процеса на 
предоставяне на съвети, на лица, 
различни от бенефициера, който 
управлява съответното стопанство, с 
изключение на лице, предоставящо 
подпомагане, контролните органи на 
системата за съвети и случаи на 
констатирани в процеса на работата им 
нередности или нарушения, за които 
съществува задължение, установено в 
съюзното или националното 
законодателство за уведомяване на 
обществен орган, по-специално в случай 
на престъпления.

Or. en

Изменение 273
Hynek Fajmon

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки обезпечават 
разделението между съвети и контрол. 
Без да се засяга националното 
законодателство по отношение на 
публичния достъп до документи, 
държавите членки гарантират, че 
определените органи и частните 
организации, посочени в член 12, 
параграф 1, не разпространяват лична 
или индивидуализирана информация и 
данни, които получават в процеса на 
предоставяне на съвети, на лица, 
различни от бенефициера, който 
управлява съответното стопанство, с 
изключение на констатирани в процеса 
на работата им нередности или 
нарушения, за които съществува 
задължение, установено в съюзното или 
националното законодателство за 
уведомяване на обществен орган, по-

2. Държавите членки обезпечават 
разделението между съвети и контрол. 
Без да се засяга националното 
законодателство по отношение на 
публичния достъп до документи, 
държавите членки гарантират, че 
определените органи и частните 
организации, посочени в член 12, 
параграф 1, не разпространяват лична 
или индивидуализирана информация и 
данни, които получават в процеса на 
предоставяне на съвети, на лица, 
различни от бенефициера, който 
управлява съответното стопанство, с 
изключение на лице, предоставящо 
подпомагане, контролните органи на 
системата за съвети и случаи на 
констатирани в процеса на работата им 
нередности или нарушения, за които 
съществува задължение, установено в 
съюзното или националното 
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специално в случай на престъпления. законодателство за уведомяване на 
обществен орган, по-специално в случай 
на престъпления.

Or. en

Изменение 274
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки могат да определят 
по обективни критерии категориите 
бенефициери, които да имат 
приоритетен достъп до системата за 
съвети в селското стопанство. 
Независимо от това държавите членки 
гарантират, че приоритет се дава на 
селскостопански производители, чийто 
достъп до друга система за съвети е най-
ограничен.

Държавите членки могат да определят 
по обективни критерии категориите 
бенефициери, които да имат 
приоритетен достъп до системата за 
съвети в селското стопанство. 
Независимо от това държавите членки 
гарантират, че приоритет се дава на 
селскостопански производители, чийто 
достъп до друга система за съвети е най-
ограничен. Приоритет също така се 
дава на мрежите, опериращи с 
ограничени ресурси, които могат да 
съставляват оперативни групи по 
смисъла на член 62 от Регламент (ЕС) 
№ XXXXXX (относно подпомагането 
за развитието на селските райони от 
Европейския земеделски фонд за 
развитие на селските райони
(ЕЗФРСР)) и които, в случай че се 
занимават с иновации, могат да 
участват в Европейското 
партньорство за иновации в 
областта на селскостопанската 
производителност и устойчивост, 
посочено в членове 53 и 61 от 
Регламент (ЕС) № XXXXXX (относно 
подпомагането за развитието на 
селските райони от Европейския 
земеделски фонд за развитие на 
селските райони (ЕЗФРСР)). 

Or. fr
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Изменение 275
George Lyon, Marit Paulsen

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки могат да определят 
по обективни критерии категориите 
бенефициери, които да имат 
приоритетен достъп до системата за 
съвети в селското стопанство. 
Независимо от това държавите членки 
гарантират, че приоритет се дава на 
селскостопански производители, чийто 
достъп до друга система за съвети е 
най-ограничен.

Държавите членки могат да определят 
по обективни критерии категориите 
бенефициери, които да имат 
приоритетен достъп до системата за 
съвети в селското стопанство. 
Независимо от това държавите членки 
гарантират, че приоритет се дава на 
селскостопански производители, 
участващи в мерки за постигане на 
въглеродна, хранителна и/или 
енергийна ефективност, посочени в 
дял ІІІ, глава 2 от Регламент (ЕС) № 
[DP/2012].

Or. en

Обосновка

Възприемането на мерки за въглеродна, хранителна и енергийна ефективност с цел 
постигане на по-голяма екологосъобразност при преките плащания следва да бъде 
свързано с приоритетен достъп до съвети и приоритетен достъп до инвестиционно 
подпомагане за земеделските стопани, които изпълняват тези мерки, с цел да се 
създаде ефективният кръг, необходим за постигане на по-ефективно в ресурсно 
отношение селско стопанство. Въпреки това държавите членки не трябва да 
дискриминират никой отделен вид стопанства.

Изменение 276
Bas Eickhout
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки могат да определят Държавите членки могат да определят 
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по обективни критерии категориите 
бенефициери, които да имат 
приоритетен достъп до системата за 
съвети в селското стопанство. 
Независимо от това държавите членки 
гарантират, че приоритет се дава на 
селскостопански производители, чийто 
достъп до друга система за съвети е най-
ограничен.

въз основа на екологични, 
икономически и социални критерии 
категориите бенефициери, които да 
имат приоритетен достъп до системата 
за съвети в селското стопанство. 
Независимо от това държавите членки 
гарантират, че приоритет се дава на 
селскостопански производители, чийто 
достъп до друга система за съвети е най-
ограничен.

Or. en

Изменение 277
Julie Girling

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки могат да определят 
по обективни критерии категориите 
бенефициери, които да имат 
приоритетен достъп до системата за 
съвети в селското стопанство. 
Независимо от това държавите 
членки гарантират, че приоритет се 
дава на селскостопански 
производители, чийто достъп до друга 
система за съвети е най-ограничен.

Държавите членки могат да определят 
по обективни критерии категориите 
бенефициери, които да имат 
приоритетен достъп до системата за 
съвети в селското стопанство, една от 
които да е селскостопански 
производители, чийто достъп до друга 
система за съвети е най-ограничен.

Or. en

Обосновка

С цел изясняване на този параграф.

Изменение 278
Robert Dušek

Предложение за регламент
Член 15
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 15 заличава се
Правомощия на Комисията
1. С цел да се гарантира правилното 
функциониране на системата за 
съвети в селското стопанство 
Комисията се упълномощава да 
приема делегирани актове съгласно 
член 111 по отношение на разпоредби, 
целящи системата да стане напълно 
функционална. Тези разпоредби може 
да са свързани, освен друго, с 
критериите за достъпност за 
селскостопанските производители.
2. Посредством актове за изпълнение 
Комисията може да приеме правила 
за еднаквото прилагане на системата 
за съвети в селското стопанство. 
Тези актове за изпълнение се приемат 
в съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 112, 
параграф 3.

Or. en

Изменение 279
Hynek Fajmon

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. С цел да се гарантира правилното 
функциониране на системата за 
съвети в селското стопанство 
Комисията се упълномощава да 
приема делегирани актове съгласно 
член 111 по отношение на разпоредби, 
целящи системата да стане напълно 
функционална. Тези разпоредби може 
да са свързани, освен друго, с 
критериите за достъпност за 

заличава се
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селскостопанските производители.

Or. en

Изменение 280
Spyros Danellis

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. С цел да се гарантира правилното 
функциониране на системата за съвети в 
селското стопанство Комисията се 
упълномощава да приема делегирани 
актове съгласно член 111 по отношение
на разпоредби, целящи системата да 
стане напълно функционална. Тези 
разпоредби може да са свързани, освен 
друго, с критериите за достъпност за 
селскостопанските производители.

1. С цел да се гарантира правилното 
функциониране на системата за съвети в 
селското стопанство Комисията се 
упълномощава да приема делегирани 
актове съгласно член 111 по отношение 
на разпоредби, целящи системата да 
стане напълно функционална. Тези 
разпоредби може да са свързани, наред с 
другото, с критериите за достъпност за 
селскостопанските производители, 
както и с минимални 
квалификационни критерии за 
определените органи за системата за 
съвети в селското стопанство.

Or. en

Изменение 281
Hynek Fajmon

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Посредством актове за изпълнение 
Комисията може да приеме правила 
за еднаквото прилагане на системата 
за съвети в селското стопанство. 
Тези актове за изпълнение се приемат 
в съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 112, 

заличава се
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параграф 3.

Or. en

Изменение 282
Hans-Peter Mayer

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В случай, че законодателството на 
Съюза предвиди намаления в 
посочената в параграф 1 сума, чрез 
актове за изпълнение Комисията ще
преизчисли нетното салдо за разходите 
по ЕФГЗ на базата на данните, посочени 
в този законодателен акт.

2. В случай, че законодателството на 
Съюза предвиди намаления в 
посочената в параграф 1 сума,
Комисията се оправомощава чрез
делегирани актове съгласно член 111 да
преизчисли нетното салдо за разходите 
по ЕФГЗ на базата на данните, посочени 
в този законодателен акт.

Or. de

Изменение 283
Salvatore Caronna

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Направените от държавите членки и
бенефициерите, получаващи 
подпомагане от ЕФГЗ разходи, 
свързани с администрацията 
персонала, не се поемат от фонда.

Направените от държавите членки
разходи за действия, необходими за 
поддържането и развитието на 
технически методи и ресурси във 
връзка с информацията, свързването, 
мониторинга и контрола на 
фондовете, използвани за 
финансиране а общата 
селскостопанска политика се поемат 
от фонда до таван от 2% от 
националното разпределение, 
посочено в член 7 от Регламент (ЕС) 
№ ...
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Or. it

Изменение 284
Salvatore Caronna

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Въпреки това направените от 
държавите членки и бенефициерите, 
получаващи подпомагане от ЕФГЗ 
разходи, свързани с персонала, не се 
поемат от фонда.

Or. it

Изменение 285
Salvatore Caronna

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията осигурява безплатно тези 
сателитни изображения на контролните 
органи или на доставчиците на услуги, 
упълномощени от тези органи да ги 
представляват.

Комисията и/или държавите членки 
закупуват тези сателитни изображения, 
за да ги предоставят безплатно на 
контролните органи или на 
доставчиците на услуги, упълномощени 
от тези органи да ги представляват.

Or. it

Изменение 286
Salvatore Caronna

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията остава собственик на 
изображенията и ги изисква обратно 
при завършване на работата. Тя 
може също така да предвиди
извършването на дейност по 
подобряване на техниките и методите на 
работа във връзка с проверката на 
селскостопански земи чрез 
дистанционно наблюдение.

Комисията и/или държавите членки 
остават собственици на 
изображенията. Те могат също така да 
предвидят извършването на дейност по 
подобряване на техниките и методите на 
работа във връзка с проверката на 
селскостопански земи чрез 
дистанционно наблюдение.

Or. it

Изменение 287
Bas Eickhout
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Мерките, финансирани съгласно член 6, 
буква в) имат за цел да предоставят на 
Комисията метод за управление на 
селскостопанските пазари на ЕС в 
глобален план, да осигурят 
агроикономическия мониторинг на 
селскостопанските земи и състоянието 
на посевите, за да дадат възможност за 
изготвяне на прогнози, особено по 
отношение на добива на земеделска
продукция, да споделят достъпа до 
такива прогнози в международен 
контекст, например с инициативи, 
координирани от ООН или други 
международни организации, да 
допринесат за прозрачността на 
световните пазари и да обезпечат 
технологичното наблюдение на 
агрометеорологичната система.

Мерките, финансирани съгласно член 6, 
буква в) имат за цел да предоставят на 
Комисията метод за управление на 
селскостопанските пазари на ЕС в 
глобален план, да осигурят 
агроикономическия и агроекологичния 
мониторинг на селскостопанските и 
горските площи и състоянието на 
селскостопанската ресурсна база и 
посевите, за да дадат възможност за 
изготвяне на прогнози; например по 
отношение на добива, ресурсната 
ефективност и земеделската 
продукция в дългосрочен план, да 
споделят достъпа до такива прогнози в 
международен контекст, например с 
инициативи, координирани от ООН или 
други международни организации, да 
допринесат за прозрачността на 
световните пазари и да обезпечат 
технологичното наблюдение на 
агрометеорологичната система.
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Or. en

Обосновка

Като се има предвид, че системите за производство на храни се основават на 
изчерпаеми естествени ресурси като почвата, необходимо е да гарантираме достъп 
до данни относно тези ресурси, така че да можем да направим оценка на това, в 
каква степен реформираната политика отговаря на предизвикателствата за 
дългосрочна продоволствена сигурност. Следователно е въпрос на оценяване на 
стойността на публичните средства. Тези данни следва също така да обхващат 
горските площи, тъй като са налице сериозни предизвикателства във връзка с 
изменението на климата и горските пожари и т.н.

Изменение 288
Bas Eickhout
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Мерките, финансирани съгласно член 6, 
буква в) засягат събирането или 
закупуването на данни, необходими за 
прилагане и мониторинг на Общата 
селскостопанска политика, включително 
сателитни и метеорологични данни, 
създаването на инфраструктура от 
пространствени данни и уебсайт, 
провеждането на специфични 
проучвания на климатичните условия и 
актуализирането на 
агрометеорологичните и 
иконометричните модели. Ако е 
необходимо, горепосочените действия 
се извършват в сътрудничество с 
националните лаборатории и органи.

Мерките, финансирани съгласно член 6, 
буква в), засягат събирането или 
закупуването на данни, необходими за 
прилагане и мониторинг на Общата 
селскостопанска политика, включително 
сателитни и метеорологични данни, 
създаването на инфраструктура от 
пространствени данни и уебсайт, 
провеждането на специфични 
проучвания на климатичните условия, 
мониторинга на състоянието и 
функционалността на почвата, напр. 
LUCAS – рамковото статистическо 
проучване за земеползването/земното 
покритие по области, и 
актуализирането на 
агрометеорологичните и 
иконометричните модели. Ако е 
необходимо, горепосочените действия 
се извършват в сътрудничество с 
националните лаборатории и органи.

Or. en
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Обосновка

Ако тази реформа започне инвестиране на публични средства в промяна на 
парадигмата в системите за производство на храни, предвид това, че тези системи 
се основават на изчерпаеми естествени ресурси като почвата, необходимо е да 
гарантираме достъп до данни относно тези ресурси, така че да можем да направим 
оценка на това, в каква степен реформираната политика отговаря на 
предизвикателствата за дългосрочна продоволствена сигурност, така че това е 
въпрос на оценка на стойността на публичните средства.

Изменение 289
Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За да се гарантира, че се спазват 
годишните тавани, установени в 
Регламент (ЕС) № xxx/xxx [МФР] за 
финансирането на свързани с пазара 
разходи и директни плащания, се 
определя коефициент на корекция за 
преките плащания, когато прогнозите за 
финансирането на мерките в рамките на 
този подтаван за дадена финансова 
година показват, че приложимите 
годишни тавани ще бъдат надхвърлени.

1. За да се гарантира спазването на 
годишните тавани, установени в 
Регламент (ЕС) № xxx/xxx [МФР] за 
финансирането на свързани с пазара 
разходи и директни плащания, се 
определя коефициент на корекция за 
директните плащания, когато 
прогнозите за финансирането на 
мерките в рамките на този подтаван за 
дадена финансова година показват, че 
приложимите годишни тавани, като се 
вземе предвид разлика от 
300 000 000 EUR под този таван, ще 
бъдат надвишени.

Or. en

Обосновка

Съществуващата разлика от 300 милиона евро под подтавана на ЕФГЗ има за цел да 
действа като буфер при управлението на бюджета на ЕФГЗ и следва да избягваме 
премахването на този механизъм.

Изменение 290
Elisabeth Köstinger
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Предложение за регламент
Член 25 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. По предложение на Комисията и 
въз основа на нова информация, с 
която разполага, до 1 декември
Съветът може да приспособи 
коефициента на корекцията на 
директните плащания в съответствие с
параграфи 2 или 3.

4. Ако бъде предоставена значима 
информация след вземането на 
решението, посочено в параграфи 2 и
3, въз основа на тази информация
Комисията може до 1 декември да 
приспособи коефициента на корекцията 
на директните плащания в съответствие 
с параграфи 2 или 3 посредством 
актове за изпълнение, без да се 
прилага процедурата в съответствие 
с член 112, параграф 2 или 3.

Or. de

Изменение 291
Albert Deß, Elisabeth Jeggle

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Преди да се приложи този член се 
взема предвид сумата, одобрена от 
бюджетния орган за резерва за 
кризисни ситуации в 
селскостопанския сектор, посочен в 
точка 14 на 
Междуинституционалното 
споразумение между Европейския 
парламент, Съвета и Комисията 
относно сътрудничеството по 
бюджетните въпроси и относно 
доброто финансово управление.

заличава се

Or. de

Изменение 292
Julie Girling, Richard Ashworth, James Nicholson, Anthea McIntyre
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Предложение за регламент
Член 25 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Преди да се приложи този член се 
взема предвид сумата, одобрена от 
бюджетния орган за резерва за 
кризисни ситуации в 
селскостопанския сектор, посочен в 
точка 14 на 
Междуинституционалното 
споразумение между Европейския 
парламент, Съвета и Комисията 
относно сътрудничеството по 
бюджетните въпроси и относно 
доброто финансово управление.

заличава се

Or. en

Обосновка

Не следва да има разходи извън бюджета. Ако е налице криза, тя следва да се решава в 
рамките на бюджета и поради това няма необходимост от параграф 6 в настоящия 
член.

Изменение 293
Alfreds Rubiks

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Преди да се приложи този член се 
взема предвид сумата, одобрена от 
бюджетния орган за резерва за 
кризисни ситуации в 
селскостопанския сектор, посочен в 
точка 14 на 
Междуинституционалното 
споразумение между Европейския 
парламент, Съвета и Комисията 
относно сътрудничеството по 
бюджетните въпроси и относно 

заличава се
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доброто финансово управление.

Or. lv

Изменение 294
Elisabeth Köstinger

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Преди да се приложи този член се 
взема предвид сумата, одобрена от 
бюджетния орган за резерва за 
кризисни ситуации в селскостопанския 
сектор, посочен в точка 14 на 
Междуинституционалното 
споразумение между Европейския 
парламент, Съвета и Комисията относно 
сътрудничеството по бюджетните 
въпроси и относно доброто финансово 
управление.

6. Преди да бъде представено 
предложението, посочено в параграф
2, Комисията проверява дали са 
изпълнени условията за използване на
резерва за кризисни ситуации в 
селскостопанския сектор, посочен в 
точка 14 на Междуинституционалното 
споразумение между Европейския 
парламент, Съвета и Комисията относно 
сътрудничеството по бюджетните 
въпроси и относно доброто финансово 
управление, и ако са изпълнени, 
съответно представя 
предложението.

Or. de

Обосновка

Трябва да бъдат предприети стъпки, за да се гарантира, че бюджетната дисциплина 
ням да се използва като заместител на резерва за кризисни ситуации, ако извънредни 
пазарни събития доведат до увеличени планови разходи за мерки, предприети в 
съответствие с член 159 относно общата ООП.

Изменение 295
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Ако при изготвянето на 
проектобюджета за финансова година N 
се породи риск сумата, посочена в 
член 16 за финансова година N да бъде 
надхвърлена, Комисията предлага на 
Европейския парламент и Съвета или на 
Съвета необходимите мерки, които да 
обезпечат спазването на посочената 
сума.

2. Ако при изготвянето на 
проектобюджета за финансова година N 
се породи риск сумата, посочена в 
член 16 за финансова година N да бъде 
надхвърлена, като се вземе предвид 
разликата, определена в член 25, 
параграф 1 от настоящия регламент, 
Комисията предлага на Европейския 
парламент и Съвета или на Съвета 
необходимите мерки, които да 
обезпечат спазването на посочената 
сума.

Or. en

Обосновка

В съответствие с изменението към член 25, параграф 1 относно повторното 
въвеждане на разликата в подтавана на ЕФГЗ позоваване за това въвеждане следва 
да се направи в член 26, параграф 2, както е в сега действащия регламент 1290/2005.

Изменение 296
Hans-Peter Mayer

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Ако Комисията сметне, че съществува 
риск от превишаване на посочената в 
член 16 сума и че в рамките на своите 
управленски правомощия тя не може да 
предприеме подходящи мерки за 
подобряване на ситуацията, Комисията 
по всяко време предлага други мерки за 
гарантиране спазването на тази сума. 
Тези мерки се приемат от Съвета въз 
основа на член 43, параграф 3 от 
Договора или от Европейския 
парламент и Съвета въз основа на 
член 43, параграф 2 от Договора.

3. Ако Комисията сметне, че съществува 
риск от превишаване на посочената в 
член 16 сума и че в рамките на своите 
управленски правомощия тя не може да 
предприеме подходящи мерки за 
подобряване на ситуацията, Комисията 
по всяко време предлага други мерки за 
гарантиране спазването на тази сума. 
Тези мерки се приемат от Европейския 
парламент и Съвета въз основа на член 
43, параграф 2 от Договора.
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Or. de

Изменение 297
Wojciech Michał Olejniczak

Предложение за регламент
Член 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 29 заличава се
Избягване на двойното финансиране

Без да се засяга допустимостта за 
подпомагане съгласно член 30, 
параграф 2 от Регламент (ЕС) 
№ RD/xxx, разходите, финансирани по 
ЕЗФРСР не са предмет на никакво 
друго финансиране от бюджета на 
ЕС.

Or. pl

Обосновка

Привежда текста в съответствие с промените в дял ІІ, част 1 от Регламент (ЕС № 
[…] [DP] и член 100 от настоящия регламент. Неизползваните средства от схемите 
за директно подпомагане и сумите, получени от прилагането на намаленията и 
изключванията, могат да бъдат заделени от държавите членки, за да се използват 
като допълнително подпомагане за мерки, финансирани по ЕЗФРСР.

Изменение 298
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Предложение за регламент
Член 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

Без да се засяга допустимостта за 
подпомагане съгласно член 30, 
параграф 2 от Регламент (ЕС) 
№ RD/xxx, разходите, финансирани по 
ЕЗФРСР не са предмет на никакво друго 

Без да се засяга допустимостта за 
подпомагане съгласно дял ІІІ, глава 2 
от Регламент (ЕС) № DP/2012 и 
член 30, параграф 2 от Регламент (ЕС) 
№ RD/xxx, разходите, финансирани по 
ЕЗФРСР не са предмет на никакво друго 



AM\910033BG.doc 129/200 PE492.777v02-00

BG

финансиране от бюджета на ЕС. финансиране от бюджета на ЕС.

Or. en

Изменение 299
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers

Предложение за регламент
Член 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

Без да се засяга допустимостта за
подпомагане съгласно член 30, 
параграф 2 от Регламент (ЕС) 
№ RD/xxx, разходите, финансирани по 
ЕЗФРСР не са предмет на никакво друго 
финансиране от бюджета на ЕС.

С изключение на подпомагането, 
предоставено съгласно членове 29 и 30 
от Регламент ЕЗФРСР/2012, което не 
засяга плащанията съгласно дял ІІІ, 
глава ІІ от Регламент DP/2012, 
разходите, финансирани по ЕЗФРСР не 
са предмет на никакво друго 
финансиране от бюджета на ЕС.

Or. de

Изменение 300
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre

Предложение за регламент
Член 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

Без да се засяга допустимостта за 
подпомагане съгласно член 30, 
параграф 2 от Регламент (ЕС) 
№ RD/xxx, разходите, финансирани по 
ЕЗФРСР не са предмет на никакво друго 
финансиране от бюджета на ЕС.

Без да се засяга допустимостта за 
подпомагане съгласно член 29 и 
член 30, параграф 2 от Регламент (ЕС) 
№ RD/xxx, разходите, финансирани по 
ЕЗФРСР не са предмет на никакво друго 
финансиране от бюджета на ЕС.

Or. en

Обосновка

Това допълнение позволява агроекологичните схеми автоматично да се квалифицират 
за „зелени“ плащания съгласно новия режим на стълб І.
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Изменение 301
Elisabeth Köstinger

Предложение за регламент
Член 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

Без да се засяга допустимостта за 
подпомагане съгласно член 30, 
параграф 2 от Регламент (ЕС) 
№ RD/xxx, разходите, финансирани по 
ЕЗФРСР не са предмет на никакво друго 
финансиране от бюджета на ЕС.

Без да се засяга допустимостта за 
подпомагане съгласно член 29, 
параграф 2 и член 30, параграф 2 от 
Регламент (ЕС) № RD/xxx, разходите, 
финансирани по ЕЗФРСР не са предмет 
на никакво друго финансиране от 
бюджета на ЕС.

Or. de

Обосновка

Мерките, обхванати от член 29 от Регламент (ЕС) ЕЗФРСР/2012 следва също да
бъдат допустими за подпомагане по Регламент (ЕС) DP/2012.

Изменение 302
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. След като Комисията вземе решение 
за одобрението на програмата, тя 
изплаща начална сума за предварително 
финансиране за целия програмен 
период. Тази начална сума за 
предварително финансиране 
представлява 4 % от приноса на 
ЕЗФРСР за съответната програма. Тя 
може да бъде разделена най-много на 
три вноски в зависимост от бюджетните 
наличности. Първата вноска 
представлява 2 % от приноса на 
ЕЗФРСР за съответната програма.

1. След като Комисията вземе решение 
за одобрението на програмата, тя 
изплаща начална сума за предварително 
финансиране за целия програмен 
период. Тази начална сума за 
предварително финансиране 
представлява 7 % от приноса на 
ЕЗФРСР за съответната програма. Тя 
може да бъде разделена най-много на 
три вноски в зависимост от бюджетните 
наличности. Първата вноска 
представлява 2 % от приноса на 
ЕЗФРСР за съответната програма.
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Or. es

Обосновка

7% е по-близо до процента, при който се извършват авансите, плащанията и 
възстановяванията, и ще окаже по-слаб натиск върху паричните потоци на 
държавите членки.

Изменение 303
Albert Deß

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. След като Комисията вземе решение 
за одобрението на програмата, тя 
изплаща начална сума за предварително 
финансиране за целия програмен 
период. Тази начална сума за 
предварително финансиране 
представлява 4 % от приноса на 
ЕЗФРСР за съответната програма. Тя 
може да бъде разделена най-много на 
три вноски в зависимост от бюджетните 
наличности. Първата вноска
представлява 2 % от приноса на 
ЕЗФРСР за съответната програма.

1. След като Комисията вземе решение 
за одобрението на програмата за 
развитие на селските райони, тя 
изплаща на държавата членка начална 
сума за предварително финансиране за 
целия програмен период. Тази начална 
сума за предварително финансиране 
представлява 7 % от приноса на 
ЕЗФРСР за съответната програма. Тя 
може да бъде разделена най-много на 
три вноски в зависимост от бюджетните 
наличности. Първата вноска 
представлява 2 % от приноса на 
ЕЗФРСР за съответната програма.

Or. de

Изменение 304
Robert Dušek

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. След като Комисията вземе решение 
за одобрението на програмата, тя 
изплаща начална сума за предварително 
финансиране за целия програмен 

1. След като Комисията вземе решение 
за одобрението на програмата, тя 
изплаща начална сума за предварително 
финансиране за целия програмен 
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период. Тази начална сума за 
предварително финансиране 
представлява 4 % от приноса на 
ЕЗФРСР за съответната програма. Тя 
може да бъде разделена най-много на 
три вноски в зависимост от бюджетните 
наличности. Първата вноска 
представлява 2 % от приноса на 
ЕЗФРСР за съответната програма.

период. Тази начална сума за 
предварително финансиране 
представлява 7 % от приноса на 
ЕЗФРСР за съответната програма. Тя 
може да бъде разделена най-много на 
три вноски в зависимост от бюджетните 
наличности. Първата вноска 
представлява 2 % от приноса на 
ЕЗФРСР за съответната програма.

Or. en

Изменение 305
Alfreds Rubiks

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. След като Комисията вземе решение 
за одобрението на програмата, тя 
изплаща начална сума за предварително 
финансиране за целия програмен 
период. Тази начална сума за 
предварително финансиране 
представлява 4 % от приноса на 
ЕЗФРСР за съответната програма. Тя 
може да бъде разделена най-много на 
три вноски в зависимост от бюджетните 
наличности. Първата вноска 
представлява 2 % от приноса на 
ЕЗФРСР за съответната програма.

1. След като Комисията вземе решение 
за одобрението на програмата, тя 
изплаща начална сума за предварително 
финансиране за целия програмен 
период. Тази начална сума за 
предварително финансиране 
представлява 7 % от приноса на 
ЕЗФРСР за съответната програма. Тя 
може да бъде разделена най-много на 
три вноски в зависимост от бюджетните 
наличности. Първата вноска 
представлява 2 % от приноса на 
ЕЗФРСР за съответната програма.

Or. lv

Изменение 306
Luís Paulo Alves

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. След като Комисията вземе решение 
за одобрението на програмата, тя 
изплаща начална сума за предварително 
финансиране за целия програмен 
период. Тази начална сума за 
предварително финансиране 
представлява 4 % от приноса на 
ЕЗФРСР за съответната програма. Тя 
може да бъде разделена най-много на 
три вноски в зависимост от бюджетните 
наличности. Първата вноска 
представлява 2 % от приноса на 
ЕЗФРСР за съответната програма.

1. След като Комисията вземе решение 
за одобрението на програмата, тя 
изплаща начална сума за предварително 
финансиране за целия програмен 
период. Тази начална сума за 
предварително финансиране 
представлява 7 % от приноса на 
ЕЗФРСР за съответната програма. Тя 
може да бъде разделена най-много на 
три вноски в зависимост от бюджетните 
наличности. Първата вноска 
представлява 2 % от приноса на 
ЕЗФРСР за съответната програма.

Or. pt

Изменение 307
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. След като Комисията вземе решение 
за одобрението на програмата, тя 
изплаща начална сума за предварително 
финансиране за целия програмен 
период. Тази начална сума за 
предварително финансиране 
представлява 4 % от приноса на 
ЕЗФРСР за съответната програма. Тя 
може да бъде разделена най-много на 
три вноски в зависимост от 
бюджетните наличности. Първата 
вноска представлява 2 % от приноса 
на ЕЗФРСР за съответната програма.

1. След като Комисията вземе решение 
за одобрението на програмата, тя 
изплаща начална сума за предварително 
финансиране за целия програмен 
период. Тази начална сума за 
предварително финансиране 
представлява 7 % от приноса на 
ЕЗФРСР за съответната програма.

Or. es



PE492.777v02-00 134/200 AM\910033BG.doc

BG

Изменение 308
George Lyon

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. След като Комисията вземе решение 
за одобрението на програмата, тя 
изплаща начална сума за предварително 
финансиране за целия програмен 
период. Тази начална сума за 
предварително финансиране 
представлява 4 % от приноса на 
ЕЗФРСР за съответната програма. Тя 
може да бъде разделена най-много на 
три вноски в зависимост от бюджетните 
наличности. Първата вноска 
представлява 2 % от приноса на 
ЕЗФРСР за съответната програма.

1. След като Комисията вземе решение 
за одобрението на програмата, тя 
изплаща начална сума за предварително 
финансиране за целия програмен 
период, освен ако държавата членка 
нотифицира Комисията в срок от два 
месеца от вземането на решението, 
че не желае да получава сума за 
предварително финансиране. Тази 
начална сума за предварително 
финансиране представлява 4 % от 
приноса на ЕЗФРСР за съответната 
програма. Тя може да бъде разделена 
най-много на три вноски в зависимост 
от бюджетните наличности. Първата 
вноска представлява 2 % от приноса на 
ЕЗФРСР за съответната програма.

Or. en

Обосновка

Макар че много държави разчитат на сумата за предварително финансиране, за да 
започнат своите програми, това не се отнася за всички. Натискът върху бюджета би 
намалял, ако държава членка, която предпочита да не получава сума за 
предварително финансиране, може да откаже получаването й, като по този начин 
освободи суми за други държави членки (процентът, определен от Комисията на 4%, 
може дори да бъде увеличен при тези условия).

Изменение 309
Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. След като Комисията вземе решение 1. След като Комисията вземе решение 
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за одобрението на програмата, тя 
изплаща начална сума за предварително 
финансиране за целия програмен 
период. Тази начална сума за 
предварително финансиране 
представлява 4 % от приноса на 
ЕЗФРСР за съответната програма. Тя 
може да бъде разделена най-много на 
три вноски в зависимост от бюджетните 
наличности. Първата вноска 
представлява 2 % от приноса на 
ЕЗФРСР за съответната програма.

за одобрението на програмата, тя 
изплаща начална сума за предварително 
финансиране за целия програмен 
период, освен ако съответната 
държава членка нотифицира 
Комисията в срок от 2 месеца от 
вземането на решението, че не желае 
да получава сума за предварително 
финансиране. Тази начална сума за 
предварително финансиране 
представлява 4 % от приноса на 
ЕЗФРСР за съответната програма. Тя 
може да бъде разделена най-много на 
три вноски в зависимост от бюджетните 
наличности. Първата вноска 
представлява 2 % от приноса на 
ЕЗФРСР за съответната програма.

Or. en

Обосновка

С цел да се намали натискът върху бюджетите на държавите членки, онези от тях, 
които не изискват авансово плащане, за да започнат своите програми, следва да 
могат да откажат получаването му, което ще им позволи да управляват своето 
финансиране за развитие на селските райони по-ефективно.

Изменение 310
Robert Dušek

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. След като Комисията вземе решение 
за одобрението на програмата, тя 
изплаща начална сума за предварително 
финансиране за целия програмен 
период. Тази начална сума за 
предварително финансиране 
представлява 4 % от приноса на 
ЕЗФРСР за съответната програма. Тя 
може да бъде разделена най-много на 
три вноски в зависимост от бюджетните 
наличности. Първата вноска 

1. След като Комисията вземе решение 
за одобрението на програмата, тя 
изплаща начална сума за предварително 
финансиране за целия програмен 
период. Тази начална сума за 
предварително финансиране 
представлява 4 % от приноса на 
ЕЗФРСР за съответната програма. Тя 
може да бъде разделена най-много на 
три вноски в зависимост от бюджетните 
наличности.
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представлява 2 % от приноса на 
ЕЗФРСР за съответната програма.

Or. en

Изменение 311
Hynek Fajmon

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. След като Комисията вземе решение 
за одобрението на програмата, тя 
изплаща начална сума за предварително 
финансиране за целия програмен 
период. Тази начална сума за 
предварително финансиране 
представлява 4 % от приноса на 
ЕЗФРСР за съответната програма. Тя 
може да бъде разделена най-много на 
три вноски в зависимост от бюджетните 
наличности. Първата вноска 
представлява 2 % от приноса на 
ЕЗФРСР за съответната програма.

1. След като Комисията вземе решение 
за одобрението на програмата, тя 
изплаща начална сума за предварително 
финансиране за целия програмен 
период. Тази начална сума за 
предварително финансиране 
представлява 7 % от приноса на
ЕЗФРСР за съответната програма. Тя 
може да бъде разделена най-много на 
три вноски в зависимост от бюджетните 
наличности.

Or. en

Изменение 312
Diane Dodds

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Държавите членки могат да 
решат да не се възползват от 
договореностите за предварително 
финансиране, както е посочено в 
настоящия член.

Or. en
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Изменение 313
Michel Dantin

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Междинните плащания се извършват 
за всяка отделна програма за развитие 
на селските райони. Изчисляват се чрез 
прилагане на нормата за частично 
финансиране за всеки отделен 
приоритет към направените публични 
разходи, отнесени към съответния 
приоритет.

1. Междинните плащания се извършват 
за всяка отделна програма за развитие 
на селските райони. Изчисляват се чрез 
прилагане на нормата за частично 
финансиране за всеки отделен 
приоритет към направените публични 
разходи, отнесени към съответния 
приоритет или към общите допустими 
разходи, включително публичните и 
частните разходи..

Or. fr

Изменение 314
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 3 – буква а) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) на Комисията да е предадена 
декларация за разходи, подписана от 
името на акредитираната разплащателна 
агенция, съгласно член 102, параграф 1, 
буква в);

a) на Комисията да е предадена месечна 
декларация за разходи, подписана от 
акредитираната разплащателна агенция, 
в съответствие с член 102, параграф 1, 
буква в);

Or. es

Обосновка

Предлага се отчетите за разходите и възстановяванията по ЕЗФРСР да се 
извършват съгласно същата система, както за ЕФГЗ (секция „Гарантиране" на 
ФЕОГА) в периода 2000 — 2006 г. (членове 17 и 18 за ЕФГЗ и член 35 за ЕЗФРСР). Това 
би довело до опростяване на системата.
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Изменение 315
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Предложение за регламент
Член 37 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията автоматично отменя 
финансовия си ангажимент по 
изплащане на всеки дял от бюджетното 
задължение за отделна програма за 
развитие на селските райони, който не 
е използван за предварително 
финансиране или за междинни 
плащания, или за който не е представена 
декларация за разходи, отговаряща на 
условията по член 35, параграф 3, по 
отношение на разходите, извършени до 
31 декември от втората година, считано 
от следващата година след годината на 
поемане на бюджетното задължение.

1. Комисията автоматично отменя 
финансовия си ангажимент по 
изплащане на всеки дял от бюджетното 
задължение на дадена държава членка, 
който не е използван за предварително 
финансиране или за междинни 
плащания, или за който не е представена 
декларация за разходи, отговаряща на 
условията по член 35, параграф 3, по 
отношение на разходите, извършени до 
31 декември от втората година след 
годината на бюджетното задължение.

Or. es

Обосновка

Автоматично освобождаване на бюджетни кредити в рамките на ЕЗФРСР, следва да 
се направи на равнище държави членки, а не на равнище програма (член 37.1), както е 
записано в текста на предложението; това би улеснило управлението.

Изменение 316
Herbert Dorfmann

Предложение за регламент
Член 37 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Държави членки, които поради 
своята федерална/регионална система 
на управление, представят няколко 
програми за развитие на селските 
райони, могат до 31 декември от 
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втората година, считано от 
следващата година след годината на 
поемане на бюджетното задължение, 
да компенсират неизползваните суми 
по една или повече програми за 
развитие на селските райони със 
сумите на разходите, надхвърлящи 
лимита по други такива програми. 
Ако след компенсирането останат 
суми за освобождаване, те се 
разпределят пропорционално между 
програмите за развитие на селските 
райони, по отношение на които е 
регистрирано непълно усвояване.

Or. de

Изменение 317
Luís Paulo Alves

Предложение за регламент
Член 37 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Държавите членки, които 
представят няколко програми за 
развитие на селските райони, могат 
да компенсират сумите по една или 
повече програми за развитие на 
селските райони, неизползвани до 31 
декември на втората година след 
годината на поемане на бюджетното 
задължение, със сумите на разходите, 
направени след тази дата по други 
програми за развитие на селските 
райони. Ако след компенсирането 
останат суми за автоматично 
освобождаване, те се разпределят 
пропорционално между програмите за 
развитие на селските райони, по 
които е налице непълно усвояване.  

Or. pt
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Изменение 318
Maria do Céu Patrão Neves

Предложение за регламент
Член 37 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Държавите членки, които 
представят няколко програми за 
развитие на селските райони, могат 
да компенсират сумите по една или 
повече програми за развитие на 
селските райони, неизползвани до 31 
декември на втората година след 
годината на поемане на бюджетното 
задължение, със сумите на разходите, 
направени след тази дата по други 
програми за развитие на селските 
райони. Ако след компенсирането 
останат суми за автоматично 
освобождаване, те се разпределят 
пропорционално между програмите за 
развитие на селските райони, по 
които е налице непълно усвояване.  

Or. pt

Изменение 319
Michel Dantin

Предложение за регламент
Член 37 – параграф 4 – алинея 1 – буква б a) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бa) частта от бюджетните 
ангажименти, която се отнася до 
помощи по силата на член 37, 
параграф 1, букви б) и в) от Регламент 
(ЕС) № xxxxxx (относно подпомагане 
на развитието на селските райони).

Or. fr
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Изменение 320
Salvatore Caronna

Предложение за регламент
Член 37 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 37 а
Комисията автоматично отменя 
финансовия си ангажимент по 
изплащане на всеки дял от 
бюджетното задължение за отделна 
програма за развитие на селските 
райони, който не е използван за 
предварително финансиране или за 
междинни плащания, или за който не 
е представена декларация за разходи, 
отговаряща на условията по член 35, 
параграф 3, по отношение на 
разходите, извършени до 31 декември 
от втората година, считано от 
следващата година след годината на 
поемане на бюджетното задължение.
Въпреки това не се прилага 
освобождаване за бюджетни 
задължения за 2014 г.
За целите на освобождаването, една 
шеста от задълженията за 2014 г. ще 
бъдат добавяни към всяко от 
бюджетните задължения за 
финансовите години от 2015 до 2020 г.

Or. it

Изменение 321
Peter Jahr, Albert Deß

Предложение за регламент
Дял 4 – глава 2 – раздел 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

[...] заличава се
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Or. de

Изменение 322
Giovanni La Via

Предложение за регламент
Дял 4 – глава 2 – раздел 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

[...] заличава се

Or. en

Изменение 323
Giovanni La Via

Предложение за регламент
Член 38 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 38 заличава се
Бюджетни задължения
Решението на Комисията за 
приемане на списък с проекти за 
връчване на наградата за новаторско 
местно сътрудничество, както е 
упоменато в член 58, параграф 4 от 
Регламент (ЕС) № RD/xxx, 
представлява финансово решение по 
смисъла на член [75(2)] от Регламент 
(ЕС) № FR/xxx. След приемането на 
посоченото в първия параграф 
решение, Комисията поема 
бюджетните задължения по държави 
членки за цялата сума на наградите, 
присъдени на проекти в съответната 
държава членка в границите, 
посочени в член 51, параграф 2 от 
Регламент (ЕС) № RD/xxx.

Or. en
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Изменение 324
Giovanni La Via

Предложение за регламент
Член 39

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 39 заличава се
Плащания към държавите членки
1. В рамките на междинните 
плащания, посочени в член 35, 
Комисията извършва плащания за 
възстановяване на разходите, 
направени от акредитирани 
разплащателни агенции за връчване 
на наградите, посочени в настоящия 
раздел, в границите на бюджетните 
кредити, които съответните 
държави членки имат на 
разположение.
2. Всяко плащане зависи от това дали 
на Комисията е предадена декларация 
за разходи, подписана от името на 
акредитираната разплащателна 
агенция съгласно член 102, параграф 1, 
буква в).
3. Акредитираните разплащателни 
агенции изготвят и изпращат на 
Комисията пряко или чрез 
посредничеството на координиращия 
орган, където е определен такъв, 
декларации за разходи, свързани с 
наградата за новаторско местно 
сътрудничество в сроковете, 
определени от Комисията 
посредством актове за изпълнение, 
приети в съответствие с 
процедурата по разглеждане, 
посочена в член 112, параграф 3.
Декларациите за разходи се отнасят 
за разходите, извършени от 
съответната агенция през всеки един 
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от въпросните периоди.

Or. en

Изменение 325
Giovanni La Via

Предложение за регламент
Член 40

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 40 заличава се
Автоматична отмяна на наградата 
за новаторско местно 
сътрудничество
Комисията автоматично отменя 
сумите, посочени във втората алинея 
на член 38, които не са били 
използвани за възстановяване спрямо 
държавите членки, както е посочено 
в член 39, или за които на Комисията 
не е представена декларация за 
разходи, отговаряща на условията на 
същия член по отношение на разходи, 
направени преди 31 декември на 
втората година след годината на 
бюджетното задължение.
Член 37, параграфи 3, 4 и 5 се 
прилагат mutatis mutandis.

Or. en

Изменение 326
Jim Higgins

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

За да бъде финансовото въздействие 
пропорционално на наблюдаваното 

За да бъде финансовото въздействие 
пропорционално на наблюдаваното 
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забавяне на плащанията, Комисията се 
оправомощава да приема делегирани 
актове в съответствие с член 111 
относно правилата за намаляване на 
плащанията във връзка с неспазване на 
периода на плащания.

забавяне на плащанията, Комисията се 
оправомощава да приема делегирани 
актове в съответствие с член 111 
относно правилата за намаляване на 
плащанията във връзка с неспазване на 
периода на плащания. Настоящият 
параграф не се прилага в случаите, 
когато забавянето на плащането е 
извън контрола на държавата членка.

Or. en

Изменение 327
Albert Deß, Elisabeth Jeggle

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Ако държавите членки не спазват 
най-късната дата за плащания, те 
плащат на бенефициерите 
наказателни лихви, осигурени от 
държавния бюджет.

заличава се

Or. de

Изменение 328
Sandra Kalniete

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Ако държавите членки не спазват 
най-късната дата за плащания, те 
плащат на бенефициерите 
наказателни лихви, осигурени от 
държавния бюджет.

заличава се

Or. en
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Изменение 329
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Ако държавите членки не спазват 
най-късната дата за плащания, те 
плащат на бенефициерите 
наказателни лихви, осигурени от 
държавния бюджет.

заличава се

Or. fr

Изменение 330
Liam Aylward, Mairead McGuinness

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Ако държавите членки не спазват 
най-късната дата за плащания, те 
плащат на бенефициерите 
наказателни лихви, осигурени от 
държавния бюджет.

заличава се

Or. en

Обосновка

Разплащателните агенции не трябва да носят отговорност за лихвите по закъснели 
плащания. Разплащателните агенции вече са предмет на финансови корекции при 
възникване на просрочени плащания, а лихвите биха представлявали двойно наказание.
Може да има множество основателни причини за закъснели плащания поради 
обстоятелства, които са извън контрола на разплащателната агенция.

Изменение 331
Peter Jahr, Britta Reimers
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Предложение за регламент
Член 42 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Ако държавите членки не спазват 
най-късната дата за плащания, те 
плащат на бенефициерите 
наказателни лихви, осигурени от 
държавния бюджет.

заличава се

Or. de

Изменение 332
Katarína Neveďalová

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Ако държавите членки не спазват 
най-късната дата за плащания, те 
плащат на бенефициерите 
наказателни лихви, осигурени от 
държавния бюджет.

заличава се

Or. sk

Изменение 333
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Ако държавите членки не спазват 
най-късната дата за плащания, те 
плащат на бенефициерите 
наказателни лихви, осигурени от 
държавния бюджет.

заличава се
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Or. ro

Обосновка

Тази клауза би нарушила правомощията на държавите членки да управляват 
националните си бюджети.

Изменение 334
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Ако държавите членки не спазват 
най-късната дата за плащания, те 
плащат на бенефициерите наказателни 
лихви, осигурени от държавния 
бюджет.

2. Ако държавите членки не спазват 
най-късната дата за плащания, те 
плащат на бенефициерите наказателни 
лихви.

Or. es

Обосновка

Комисията счита, че бенефициентите трябва да получават дължимите към тях суми 
в рамките на крайните срокове, установени в законодателството на ЕС. Разбираме 
намерението на Комисията, но приложимото национално право, трябва да се спазва и 
поради това призоваваме този факт да се взема под внимание в текста на 
законодателството на ЕС.

Изменение 335
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Ако държавите членки не спазват 
най-късната дата за плащания, те 
плащат на бенефициерите наказателни 
лихви, осигурени от държавния 

2. Ако държавите членки не спазват 
най-късната дата за плащания, те 
плащат на бенефициерите наказателни 
лихви.
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бюджет.

Or. es

Обосновка

Приложимото национално законодателство трябва да се спазва.

Изменение 336
Diane Dodds

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Ако държавите членки не спазват 
най-късната дата за плащания, те 
плащат на бенефициерите наказателни 
лихви, осигурени от държавния бюджет.

2. Ако държавите членки не спазват 
най-късната дата за плащания, те 
плащат на бенефициерите наказателни 
лихви, осигурени от държавния бюджет.
Настоящият параграф не се прилага в 
случаите, когато забавянето на 
плащането не е по вина на 
държавата членка.

Or. en

Изменение 337
Juozas Imbrasas

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 2 — алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Чрез актове за изпълнение 
Комисията установява случаите на 
форсмажорни и изключителни 
обстоятелства, при които на 
бенефициентите не трябва да се 
плаща лихва за забавяне, ако 
помощта е била изплатена по-късно 
от датата на плащането, предвидена 
в законодателството на ЕС.
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Or. lt

Изменение 338
Michel Dantin, Jim Higgins

Предложение за регламент
Член 43 – параграф 2 – алинея 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) един или повече от основните 
компоненти на въпросната национална 
система за контрол не съществува или е 
неефективен поради сериозност или 
постоянство на установените 
недостатъци, или неправомерните 
плащания не се събират с 
необходимата грижа;

a) един или повече от основните 
компоненти на въпросната национална 
система за контрол не съществува или е 
неефективен поради сериозност или 
постоянство на установените 
недостатъци;

Or. fr

Изменение 339
Мария Габриел

Предложение за регламент
Член 44

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 44 заличава се
Временно преустановяване на 
плащанията в случай на закъснение
Когато селскостопанското 
законодателство изисква от 
държавите членки в рамките на 
определен период от време да 
предадат информация за броя на 
извършените проверки и резултатите 
от тях и държавите членки 
просрочат този период, Комисията 
може временно да преустанови 
месечните плащания, посочени в 
член 18 или междинните плащания, 
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посочени в член 35, за които 
съответната статистическа 
информация не е предадена навреме.

Or. bg

Изменение 340
Sandra Kalniete

Предложение за регламент
Член 44

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 44 заличава се
Временно преустановяване на 
плащанията в случай на закъснение
Когато селскостопанското 
законодателство изисква от 
държавите членки в рамките на 
определен период от време да 
предадат информация за броя на 
извършените проверки и резултатите 
от тях и държавите членки 
просрочат този период, Комисията 
може временно да преустанови 
месечните плащания, посочени в 
член 18 или междинните плащания, 
посочени в член 35, за които 
съответната статистическа 
информация не е предадена навреме.

Or. en

Изменение 341
Alfreds Rubiks

Предложение за регламент
Член 44

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 44 заличава се
Временно преустановяване на 
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плащанията в случай на закъснение
Когато селскостопанското 
законодателство изисква от 
държавите членки в рамките на 
определен период от време да 
предадат информация за броя на 
извършените проверки и резултатите 
от тях и държавите членки 
просрочат този период, Комисията 
може временно да преустанови 
месечните плащания, посочени в 
член 18 или междинните плащания, 
посочени в член 35, за които 
съответната статистическа 
информация не е предадена навреме.

Or. lv

Изменение 342
Peter Jahr, Britta Reimers

Предложение за регламент
Член 44

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 44 заличава се
Временно преустановяване на 
плащанията в случай на закъснение
Когато селскостопанското 
законодателство изисква от 
държавите членки в рамките на 
определен период от време да 
предадат информация за броя на 
извършените проверки и резултатите 
от тях и държавите членки 
просрочат този период, Комисията 
може временно да преустанови 
месечните плащания, посочени в 
член 18 или междинните плащания, 
посочени в член 35, за които 
съответната статистическа 
информация не е предадена навреме.
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Or. de

Изменение 343
Katarína Neveďalová

Предложение за регламент
Член 44

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 44 заличава се
Временно преустановяване на 
плащанията в случай на закъснение
Когато селскостопанското 
законодателство изисква от 
държавите членки в рамките на 
определен период от време да 
предадат информация за броя на 
извършените проверки и резултатите 
от тях и държавите членки 
просрочат този период, Комисията 
може временно да преустанови 
месечните плащания, посочени в 
член 18 или междинните плащания, 
посочени в член 35, за които 
съответната статистическа 
информация не е предадена навреме.

Or. sk

Изменение 344
Maria do Céu Patrão Neves

Предложение за регламент
Член 44

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 44 заличава се
Временно преустановяване на 
плащанията в случай на закъснение
Когато селскостопанското 
законодателство изисква от 
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държавите членки в рамките на 
определен период от време да 
предадат информация за броя на 
извършените проверки и резултатите 
от тях и държавите членки 
просрочат този период, Комисията 
може временно да преустанови 
месечните плащания, посочени в 
член 18 или междинните плащания, 
посочени в член 35, за които 
съответната статистическа 
информация не е предадена навреме.

Or. pt

Изменение 345
Albert Deß, Elisabeth Jeggle

Предложение за регламент
Член 44 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 44 заличава се
Временно преустановяване на 
плащанията в случай на закъснение
Когато селскостопанското 
законодателство изисква от 
държавите членки в рамките на 
определен период от време да 
предадат информация за броя на 
извършените проверки и резултатите 
от тях и държавите членки 
просрочат този период, Комисията 
може временно да преустанови 
месечните плащания, посочени в 
член 18 или междинните плащания, 
посочени в член 35, за които 
съответната статистическа 
информация не е предадена навреме.

Or. de
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Изменение 346
Julie Girling, James Nicholson

Предложение за регламент
Член 44 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 44 заличава се 
Временно преустановяване на 
плащанията в случай на закъснение 
Когато селскостопанското 
законодателство изисква от 
държавите членки в рамките на 
определен период от време да 
предадат информация за броя на 
извършените проверки и резултатите 
от тях и държавите членки 
просрочат този период, Комисията 
може временно да преустанови 
месечните плащания, посочени в 
член 18 или междинните плащания, 
посочени в член 35, за които 
съответната статистическа 
информация не е предадена навреме.

Or. en

Обосновка

Преустановяването на плащания в случай на закъсняло предоставяне на 
статистически данни е непропорционално и излишно, поради което следва да бъде 
заличено.

Изменение 347
Liam Aylward, Mairead McGuinness

Предложение за регламент
Член 44 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 44 заличава се
Временно преустановяване на 
плащанията в случай на закъснение 
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Когато селскостопанското 
законодателство изисква от 
държавите членки в рамките на 
определен период от време да 
предадат информация за броя на 
извършените проверки и резултатите 
от тях и държавите членки 
просрочат този период, Комисията 
може временно да преустанови 
месечните плащания, посочени в 
член 18 или междинните плащания, 
посочени в член 35, за които 
съответната статистическа 
информация не е предадена навреме.

Or. en

Обосновка

Предложението на Комисията би й позволило да спира плащанията към 
разплащателни агенции, при които контролните статистически данни не са били 
представени на Комисията от разплащателната агенция в рамките на определени 
срокове. Това е неоснователно строго.

Изменение 348
Luís Paulo Alves

Предложение за регламент
Член 44 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 44 заличава се
Временно преустановяване на 
плащанията в случай на закъснение
Когато селскостопанското 
законодателство изисква от 
държавите членки в рамките на 
определен период от време да 
предадат информация за броя на 
извършените проверки и резултатите 
от тях и държавите членки 
просрочат този период, Комисията 
може временно да преустанови 
месечните плащания, посочени в 
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член 18 или междинните плащания, 
посочени в член 35, за които 
съответната статистическа 
информация не е предадена навреме.

Or. pt

Изменение 349
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато селскостопанското 
законодателство изисква от държавите 
членки в рамките на определен период 
от време да предадат информация за 
броя на извършените проверки и 
резултатите от тях и държавите членки 
просрочат този период, Комисията може 
временно да преустанови месечните 
плащания, посочени в член 18 или 
междинните плащания, посочени в 
член 35, за които съответната 
статистическа информация не е 
предадена навреме.

Когато селскостопанското 
законодателство изисква от държавите 
членки в рамките на определен период 
от време да предадат информация за 
броя на извършените проверки съгласно 
член 61 и резултатите от тях и когато 
държавите членки просрочат този 
период, Комисията може, в 
съответствие с принципа на 
пропорционалност и подробните 
правила, приети въз основа на член 48, 
параграф 5, и като отчита надлежно 
срока на забавянето, временно да 
преустанови месечните плащания,
посочени в член 18 или междинните 
плащания, посочени в член 35, за които 
съответната статистическа информация 
не е предадена навреме, освен в 
случаите на форсмажорни или 
изключителни обстоятелства.

Or. es

Обосновка

Подобаващо внимание трябва да се обърне на обстоятелства, които могат да 
затруднят събирането и изпращането на информацията. Принципът на 
пропорционалност трябва да се спазва също така по отношение на 
продължителността на закъснението и съответните плащания.
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Изменение 350
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато селскостопанското 
законодателство изисква от държавите 
членки в рамките на определен период 
от време да предадат информация за 
броя на извършените проверки и 
резултатите от тях и държавите членки 
просрочат този период, Комисията може 
временно да преустанови месечните 
плащания, посочени в член 18 или 
междинните плащания, посочени в 
член 35, за които съответната 
статистическа информация не е 
предадена навреме.

Когато селскостопанското 
законодателство изисква от държавите 
членки в рамките на определен период 
от време да предадат информация за 
броя на извършените проверки съгласно 
член 61 и резултатите от тях и когато 
държавите членки просрочат този 
период, Комисията може временно да 
преустанови, в съответствие с 
принципа на пропорционалност, като 
отчита степента на забавянето и 
съгласно подробните правила, които е 
приела въз основа на член 48, параграф 
5, месечните плащания, посочени в 
член 18 или междинните плащания, 
посочени в член 35, за които 
съответната статистическа информация 
не е предадена навреме. По-специално 
Комисията прави ясно разграничение 
между ситуациите, в които късното 
предаване на информация застрашава 
механизма за ежегодно 
освобождаване от отговорност във 
връзка с изпълнението на бюджета, и 
ситуациите, в които такъв риск не 
съществува.

Or. en

Обосновка

Преустановяване на плащанията би трябвало да се предприема само когато 
съществува риск от опасност за механизма на освобождаване от отговорност във 
връзка с изпълнението на годишния бюджет. Необходима е максимална степен на 
пропорционалност.

Изменение 351
Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Riikka Manner, Eija-Riitta Korhola, Hannu 
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Takkula

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато селскостопанското 
законодателство изисква от държавите 
членки в рамките на определен период 
от време да предадат информация за 
броя на извършените проверки и 
резултатите от тях и държавите членки 
просрочат този период, Комисията може 
временно да преустанови месечните 
плащания, посочени в член 18 или 
междинните плащания, посочени в 
член 35, за които съответната 
статистическа информация не е 
предадена навреме.

Когато селскостопанското 
законодателство изисква от държавите 
членки в рамките на определен период 
от време да предадат информация за 
броя на извършените проверки и 
резултатите от тях и държавите членки 
просрочат този период, Комисията може 
временно да преустанови месечните 
плащания, посочени в член 18 или 
междинните плащания, посочени в 
член 35, за които съответната 
статистическа информация не е 
предадена навреме, при условие, че 
всички правила и инструкции за тази 
информация са готови и достъпни 
когато държавите членки създават 
базите данни.

Or. en

Изменение 352
Monika Hohlmeier

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато селскостопанското 
законодателство изисква от държавите 
членки в рамките на определен период 
от време да предадат информация за 
броя на извършените проверки и 
резултатите от тях и държавите членки 
просрочат този период, Комисията може 
временно да преустанови месечните 
плащания, посочени в член 18 или 
междинните плащания, посочени в 
член 35, за които съответната 

Когато селскостопанското 
законодателство изисква от държавите 
членки в рамките на определен период 
от време да предадат информация за 
броя на извършените проверки и 
резултатите от тях и държавите членки 
просрочат този период, Комисията може 
временно да преустанови месечните 
плащания, посочени в член 18 или 
междинните плащания, посочени в 
член 35, за които съответната 
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статистическа информация не е 
предадена навреме.

статистическа информация не е 
предадена навреме, при условие че 
Комисията е предоставила на 
разположение на държавите членки 
своевременно, преди началото на 
периода на събиране, всички данни, 
формуляри и разяснения, необходими 
за обобщаване на статистическата 
информация.

Or. de

Обосновка

Комисията трябва да предостави на държавите членки необходимите формуляри и 
разяснения своевременно, преди началото на периода на събиране.

Изменение 353
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато селскостопанското 
законодателство изисква от държавите 
членки в рамките на определен период 
от време да предадат информация за 
броя на извършените проверки и 
резултатите от тях и държавите членки 
просрочат този период, Комисията може 
временно да преустанови месечните 
плащания, посочени в член 18 или 
междинните плащания, посочени в 
член 35, за които съответната 
статистическа информация не е 
предадена навреме.

Когато селскостопанското 
законодателство изисква от държавите 
членки в рамките на определен период 
от време да предадат информация за 
броя на извършените проверки и 
резултатите от тях и държавите членки 
просрочат този период, Комисията може 
временно да преустанови месечните 
плащания, посочени в член 18 или 
междинните плащания, посочени в 
член 3, за които съответната 
статистическа информация не е 
предадена навреме, освен в случаите на 
форсмажорни или извънредни 
обстоятелства, в съответствие с 
принципа на пропорционалност.

Or. es
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Изменение 354
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато селскостопанското 
законодателство изисква от държавите 
членки в рамките на определен период 
от време да предадат информация за 
броя на извършените проверки и 
резултатите от тях и държавите членки 
просрочат този период, Комисията може 
временно да преустанови месечните 
плащания, посочени в член 18 или 
междинните плащания, посочени в 
член 35, за които съответната 
статистическа информация не е 
предадена навреме.

Когато селскостопанското 
законодателство изисква от държавите 
членки в рамките на определен период 
от време да предадат информация за 
броя на извършените проверки и 
резултатите от тях и държавите членки 
просрочат този период, Комисията може 
временно да преустанови месечните 
плащания, посочени в член 18 или 
междинните плащания, посочени в 
член 3, за които съответната 
статистическа информация не е 
предадена навреме, но не преди 
държавата членка да бъде уведомена 
писмено, че  може да бъде наложено 
това наказание.

Or. ro

Изменение 355
Liam Aylward, Mairead McGuinness

Предложение за регламент
Член 48 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. За да се гарантира спазването на 
принципа на пропорционалност при 
прилагането на член 44, Комисията се 
оправомощава да приема делегирани 
актове съгласно член 111 относно 
правилата за:

заличава се

a) списъка от мерки по член 44;
б) периода на временно спиране или 
сумата на намаляване, упоменати в 
този член;
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в) условията за отмяна на 
временното спиране.

Or. en

Обосновка

Това изменение е необходимо след заличаването на членове 42.2 и 44.

Изменение 356
Alfreds Rubiks

Предложение за регламент
Член 48 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Посредством актове за изпълнение 
Комисията може да установи 
допълнителни подробности относно 
задължението, посочено в член 46, 
както и специфичните условия по 
отношение на информацията, 
подлежаща на вписване в 
документацията на 
разплащателните агенции. Тези 
актове за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 112, 
параграф 3.

заличава се

Or. lv

Изменение 357
Hans-Peter Mayer

Предложение за регламент
Член 48 – параграф 7 – алинея 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) финансирането и счетоводната 
рамка на мерките за интервенция под 
формата на публично съхранение, 

заличава се
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както и във връзка с другите разходи, 
финансирани от ЕФГЗ и ЕЗФРСР;

Or. de

Обосновка

Това не е чисто техническо решение.

Изменение 358
Hans-Peter Mayer

Предложение за регламент
Член 48 – параграф 7 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) реда и условията за прилагането на 
процедурите за автоматично 
отменяне на бюджетно задължение;

заличава се

Or. de

Обосновка

Това не е чисто техническо решение.

Изменение 359
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers

Предложение за регламент
Член 48 – параграф 7 – алинея 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) изплащането на наказателни лихви 
на бенефициерите от страна на 
държавите членки, както е посочено 
в член 42, параграф 2.

заличава се

Or. de
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Изменение 360
Liam Aylward, Mairead McGuinness

Предложение за регламент
Член 48 – параграф 7 – алинея 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) изплащането на наказателни лихви 
на бенефициерите от страна на 
държавите членки, както е посочено 
в член 42, параграф 2.

заличава се

Or. en

Обосновка

Това изменение е необходимо след заличаването на членове 42.2 и 44.

Изменение 361
Hans-Peter Mayer

Предложение за регламент
Член 48 – параграф 7 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

7a. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове, в 
съответствие с член 111, за 
определяне на:
a) финансирането и счетоводната 
рамка на мерките за интервенция под 
формата на публично съхранение, 
както и във връзка с другите разходи, 
финансирани от ЕФГЗ и ЕЗФРСР;
б) реда и условията за прилагането на 
процедурите за автоматично 
отменяне на бюджетно задължение.

Or. de

Обосновка

Тези решения не са чисто технически и следователно трябва да се вземат чрез 
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делегирани актове.

Изменение 362
Julie Girling

Предложение за регламент
Член 49 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията дава предизвестие в разумен 
срок за извършването на проверка на 
място на съответната държава членка 
или на държавата членка, на чиято 
територия ще се извърши проверката. 
При такива проверки може да вземат 
участие и служители от съответната 
държава членка.

Комисията дава предизвестие в разумен 
срок за извършването на проверка на 
място на съответната държава членка 
или на държавата членка, на чиято 
територия ще се извърши проверката и 
координира проверките с оглед 
намаляване на въздействието върху 
разплащателните агенции. При такива 
проверки може да вземат участие и 
служители от съответната държава 
членка.

Or. en

Изменение 363
Jim Higgins, Seán Kelly

Предложение за регламент
Член 49 – параграф 2 – алинея 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията намалява честотата на 
проверките на място в държавите 
членки, в които становището на 
сертифициращия орган по отношение 
на законността и редовността на 
свързаните с отчетите операции 
показва, че процентът грешки е на 
приемливо равнище

Or. en
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Обосновка

Проверките на място, проведени от Комисията, следва да бъдат намалени, когато 
проверката на законосъобразността и редовността показва, че равнището на 
процента грешки е приемливо, очаква се това ще намали разходите, свързани с такива 
инспекции.

Изменение 364
Diane Dodds

Предложение за регламент
Член 49 – параграф 2 – алинея 3 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията намалява честотата на 
проверките на място в държавите 
членки, в които становището на 
сертифициращия орган по отношение 
на законността и редовността на 
свързаните с отчетите операции 
показва, че процентът грешки е на 
приемливо равнище.

Or. en

Изменение 365
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers

Предложение за регламент
Член 50 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки предоставят на 
Комисията цялата информация за 
нередности и подозрения за измама, 
установени от тях, и за стъпките, 
предприети с цел възстановяване на 
неправомерни плащания във връзка с 
тези нередности и измами съгласно 
раздел ІІІ на настоящата глава.

3. Държавите членки предоставят на 
Комисията цялата информация за 
нередностите, установени от тях, и за 
стъпките, предприети с цел 
възстановяване на неправомерни 
плащания във връзка с тези нередности 
и измами съгласно раздел ІІІ на 
настоящата глава.

Or. en
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Обосновка

Не е необходимо случаите на измами изрично да се упоменават, тъй като те биха 
били считани за нередности. Съществува риск от създаване на ненужни 
допълнителни задължения за докладване, ако това остане в текста.

Изменение 366
Elisabeth Köstinger

Предложение за регламент
Член 51 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Акредитираните разплащателни агенции 
съхраняват документите, доказващи 
извършването на плащания, и 
документите във връзка с извършването 
на административните и физическите 
проверки по силата на 
законодателството на Съюза, и 
предоставят тези документи и 
информация на разположението на 
Комисията.

Акредитираните разплащателни агенции 
съхраняват документите, доказващи 
извършването на плащания, и 
документите във връзка с извършването 
на административните и физическите 
проверки по силата на 
законодателството на Съюза, и 
предоставят тези документи и 
информация на разположението на 
Комисията. Такива доказателствени 
документи могат да се съхраняват в 
електронен формат.

Or. de

Изменение 367
Riikka Manner, Petri Sarvamaa, Hannu Takkula, Sari Essayah, Anneli Jäätteenmäki

Предложение за регламент
Член 51 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Акредитираните разплащателни агенции 
съхраняват документите, доказващи 
извършването на плащания, и 
документите във връзка с извършването 
на административните и физическите 
проверки по силата на 
законодателството на Съюза, и 

Акредитираните разплащателни агенции 
съхраняват документите, доказващи 
извършването на плащания, и 
документите във връзка с извършването 
на административните и физическите 
проверки по силата на 
законодателството на Съюза, и 
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предоставят тези документи и 
информация на разположението на 
Комисията.

предоставят тези документи и 
информация на разположението на 
Комисията. Такива доказателствени 
документи могат да се съхраняват и 
изпращат в електронен формат.

Or. en

Изменение 368
Hans-Peter Mayer

Предложение за регламент
Член 52 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Посредством актове за изпълнение 
Комисията може да приема правила 
относно:

Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 111, с които да 
приема правила относно:

Or. de

Изменение 369
George Lyon

Предложение за регламент
Член 52 – параграф 1 – буква в а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) условията, при които 
доказателствените документи, 
посочени в член 51, се съхраняват, 
включително тяхната форма и 
времето на тяхното съхраняване.

Or. en

Обосновка

Това изменение съответства на правилата за прилагане, необходими за прилагане на 
изменение 48 на докладчика.
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Изменение 370
Hans-Peter Mayer

Предложение за регламент
Член 52 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тези актове за изпълнение се приемат 
в съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 112, 
параграф 3.

заличава се

Or. de

Изменение 371
Julie Girling, Anthea McIntyre

Предложение за регламент
Член 54 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията оценява подлежащите на 
изключване суми въз основа на 
сериозността на отчетеното 
несъответствие. При оценката надлежно 
се вземат предвид естеството и 
сериозността на нарушението и на
причинената на Съюза финансова 
щета.

2. Комисията оценява подлежащите на 
изключване суми въз основа на 
сериозността на отчетеното 
несъответствие. При оценката надлежно 
се вземат предвид естеството и 
сериозността на нарушението и
изключените суми се основават на
оценка на риска за земеделските 
фондове вследствие на нарушението.

Or. en

Обосновка

Изчисляването на всяка корекция за земеделските фондове следва да се основава на 
оценка на конкретния риск за земеделските фондове, а не на корекция с фиксиран 
процент, което може да доведе до несъразмерно приспадане.
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Изменение 372
George Lyon, Sylvie Goulard

Предложение за регламент
Член 54 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията оценява подлежащите на 
изключване суми въз основа на 
сериозността на отчетеното 
несъответствие. При оценката надлежно 
се вземат предвид естеството и 
сериозността на нарушението и на
причинената на Съюза финансова 
щета.

2. Комисията оценява подлежащите на 
изключване суми въз основа на 
сериозността на отчетеното 
несъответствие. При оценката надлежно 
се вземат предвид естеството на 
нарушението, а изключените суми се 
основават на оценка на риска за 
земеделските фондове вследствие на 
нарушението.

Or. en

Обосновка

Това предоставя пояснение на изменение 52 на докладчика.

Изменение 373
Diane Dodds

Предложение за регламент
Член 54 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията оценява подлежащите на 
изключване суми въз основа на 
сериозността на отчетеното 
несъответствие. При оценката надлежно 
се вземат предвид естеството и 
сериозността на нарушението и на 
причинената на Съюза финансова щета.

2. Комисията оценява подлежащите на 
изключване суми въз основа на 
сериозността на отчетеното 
несъответствие. При оценката надлежно 
се вземат предвид естеството и 
сериозността на нарушението и на 
причинената на Съюза финансова щета.
Изключените суми в никакъв случай 
не повишават риска за земеделските 
фондове и не се отразяват в 
становището на сертифициращия 
орган относно законосъобразността и 
редовността на свързаните с 
отчетите операции.
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Or. en

Изменение 374
Julie Girling, Anthea McIntyre

Предложение за регламент
Член 54 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Комисията основава своите 
финансови корекции на базата на 
открити отделни случаи на 
нередности или като взема предвид 
системното естество на 
нередността, за да определи дали да 
се приложи корекция чрез 
екстраполация или с прилагане на 
фиксирана ставка.
Корекциите с фиксирана ставка се 
прилагат само когато поради 
естеството на случая е невъзможно 
нито да се определи степента и 
сумата на установената нередност, 
нито да се екстраполира размера на 
корекцията

Or. en

Обосновка

Корекциите с фиксирана ставка следва да бъдат крайна мярка, когато не съществува 
друг начин за идентифициране на степента или размера на несъответствието.

Изменение 375
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers

Предложение за регламент
Член 54 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Комисията основава своите 
финансови корекции на базата на 
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открити отделни случаи на 
нередности или като взема предвид 
системното естество на 
нередността, за да определи дали да 
се приложи корекция чрез 
екстраполация или чрез прилагане на 
фиксирана ставка.
Корекции с фиксирана ставка се 
прилагат само когато поради 
естеството на случая е невъзможно 
нито да се определи степента и 
сумата на установената нередност, 
нито да се екстраполира размерът на 
корекцията.

Or. en

Обосновка

Това допълнение е важно, за да се гарантира, че финансовите корекции с фиксирана 
ставка се използват само като последна възможна мярка. Предпочитаният метод, 
следва да се базира върху отделните случаи на нередности.

Изменение 376
Julie Girling, Anthea McIntyre

Предложение за регламент
Член 54 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако не се постигне споразумение, 
държавата членка може да отправи 
искане за откриване на процедура за 
помирение на позициите на всяка от 
страните в срок от четири месеца. На 
Комисията се предоставя доклад за 
резултата от процедурата, а тя го 
разглежда преди да вземе решение за 
отказване на финансиране.

Ако не се постигне споразумение, 
държавата членка може да отправи 
искане за откриване на процедура за 
помирение на позициите на всяка от 
страните в срок от четири месеца. На 
Комисията се предоставя доклад за
резултата от процедурата и тя взема 
предвид неговите препоръки, преди да 
вземе решение за отказване на 
финансиране. Комисията посочва 
причините, ако реши да не се 
придържа към препоръките в доклада.

Or. en
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Обосновка

Ако Комисията реши да не се съобрази с решението на помирителния орган, от нея 
следва да се изиска да представи своите съображения.

Изменение 377
Alfreds Rubiks

Предложение за регламент
Член 54 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако не се постигне споразумение, 
държавата членка може да отправи 
искане за откриване на процедура за 
помирение на позициите на всяка от 
страните в срок от четири месеца. На 
Комисията се предоставя доклад за 
резултата от процедурата, а тя го 
разглежда преди да вземе решение за 
отказване на финансиране.

Ако не е постигнато такова 
споразумение, държавата членка може 
да отправи искане за откриване на 
процедура за помирение на позициите 
на всяка от страните в срок от четири 
месеца и постигането до общо 
становище.. На Комисията се 
предоставя доклад за резултата от 
процедурата, а тя го разглежда преди да 
вземе решение за отказване на 
финансиране.

Or. lv

Изменение 378
Diane Dodds

Предложение за регламент
Член 54 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако не се постигне споразумение, 
държавата членка може да отправи 
искане за откриване на процедура за 
помирение на позициите на всяка от 
страните в срок от четири месеца. На 
Комисията се предоставя доклад за
резултата от процедурата, а тя го 
разглежда преди да вземе решение за 
отказване на финансиране.

Ако не се постигне споразумение, 
държавата членка може да отправи 
искане за откриване на процедура за 
помирение на позициите на всяка от 
страните в срок от четири месеца. На 
Комисията се предоставя доклад за 
резултата от процедурата, а тя го 
разглежда, с оглед приемане на 
констатациите в него, преди да вземе 
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решение за отказване на финансиране.

Or. en

Изменение 379
Julie Girling, Anthea McIntyre

Предложение за регламент
Член 55 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) решението за уравняване по 
съответствие, предвидено в член 54 по 
отношение на мерките които трябва да 
се вземат във връзка с приемането и 
изпълнението на решението, 
включително и обмена на информация 
между Комисията и държавите членки и
сроковете, които трябва да се спазват, 
както и помирителната процедура, 
предвидена в този член, включително 
учредяването, задачите, състава и 
правилника за дейността на 
помирителния орган.

б) решението за уравняване по 
съответствие, предвидено в член 54 по 
отношение на мерките които трябва да
се вземат във връзка с приемането и 
изпълнението на решението, 
включително и обмена на информация 
между Комисията и държавите членки, 
дела на съфинансиране на 
корекциите, които трябва да се 
приложат, сроковете, които трябва да 
се спазват, както и помирителната 
процедура, предвидена в този член, 
включително учредяването, задачите, 
състава и правилника за дейността на 
помирителния орган.

Or. en

Обосновка

Фиксираните ставки на финансовите корекции имат такова финансово значение, че 
те следва да бъдат определени в законодателството, а не в насоките на Комисията, 
какъвто е случаят в момента.

Изменение 380
Albert Deß

Предложение за регламент
Член 56 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За всяко неправомерно плащане, 
възникнало в резултат на нередност или 
небрежност, държавите членки изискват 
възстановяване от бенефициера в срок 
от една година от първия сигнал за 
извършено неправомерно плащане, и 
вписват съответните суми в регистъра 
на длъжниците на разплащателната 
агенция.

1. За всяко неправомерно плащане, 
възникнало в резултат на нередност или 
небрежност, държавите членки изискват 
възстановяване от бенефициера в срок 
от 24 месеца след получаването на 
доклад за проверка или подобен 
документ от разплащателната 
агенция или органа, отговарящ за 
възстановяване на разходите, в който 
се заявява, че е допусната нередност. 
Същевременно съответните суми се 
вписват в регистъра на длъжниците на 
разплащателната агенция.

Or. de

Изменение 381
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Предложение за регламент
Член 56 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За всяко неправомерно плащане, 
възникнало в резултат на нередност или 
небрежност, държавите членки изискват 
възстановяване от бенефициера в срок 
от една година от първия сигнал за 
извършено неправомерно плащане, и 
вписват съответните суми в регистъра 
на длъжниците на разплащателната 
агенция.

1. За всяко неправомерно плащане, 
възникнало в резултат на нередност или 
небрежност, държавите членки изискват 
възстановяване от бенефициера в срок 
от 24 месеца след одобрението на 
доклада от инспекцията или друг 
подобен документ, констатиращ 
нередност или, когато е приложимо, 
от получаването на този доклад или 
друг подобен документ от 
разплащателната агенция или органа, 
носещ отговорност за 
възстановяването.. Същевременно
съответните суми се вписват в 
регистъра на длъжниците на 
разплащателната агенция.

Or. fr
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Изменение 382
Liam Aylward, Mairead McGuinness, Marian Harkin

Предложение за регламент
Член 56 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За всяко неправомерно плащане, 
възникнало в резултат на нередност или 
небрежност, държавите членки изискват 
възстановяване от бенефициера в срок 
от една година от първия сигнал за 
извършено неправомерно плащане, и 
вписват съответните суми в регистъра 
на длъжниците на разплащателната 
агенция.

1. За всяко неправомерно плащане, 
възникнало в резултат на нередност или 
небрежност, държавите членки изискват 
възстановяване от бенефициера в срок 
от 24 месеца след одобряването и, 
където е приложимо, получаването 
на доклад за проверка или подобен 
документ от разплащателната 
агенция или органа, отговарящ за 
възстановяване на разходите, в който 
се заявява, че е допусната нередност. 
Съответните суми се вписват в 
регистъра на длъжниците на 
разплащателната агенция в момента на 
искането за възстановяване.

Or. en

Обосновка

Това изменение е насочено към изясняване на началната дата на процедурата по 
възстановяване и удължава на крайния срок от 12 на 24 месеца, до който 
разплащателните агенции, трябва да изискат възстановяване.  То също така би 
възстановило съществуващите договорености, съгласно които 50% от тежестта на 
несъбраните суми за нередности, се поемат от държавата членка и 50% от 
бюджета на ЕС (според предложението на Комисията би означавало тези да бъдат 
понесени на 100% от държавата членка). То също така би предвидило удължаване с 
до 50% на крайния срок за възстановяване, при обстоятелства, които са извън 
контрола на разплащателната агенция.

Изменение 383
Herbert Dorfmann

Предложение за регламент
Член 56 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За всяко неправомерно плащане, 
възникнало в резултат на нередност или 
небрежност, държавите членки изискват 
възстановяване от бенефициера в срок 
от една година от първия сигнал за 
извършено неправомерно плащане, и 
вписват съответните суми в регистъра 
на длъжниците на разплащателната 
агенция.

1. За всяко неправомерно плащане, 
възникнало в резултат на нередност или 
небрежност, държавите членки изискват 
възстановяване от бенефициера в срок 
от  24 месеца от датата, на която 
разплащателната агенция или орган, 
отговорен за събирането, е одобрил 
своя собствен одиторски доклад или 
подобен документ, получен от 
контролен орган, който въз основа на 
конкретни факти, посочва наличието 
на нередност. Същевременно
съответните суми се вписват в 
регистъра на длъжниците на 
разплащателната агенция.

Or. it

Изменение 384
Luís Paulo Alves

Предложение за регламент
Член 56 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За всяко неправомерно плащане, 
възникнало в резултат на нередност или 
небрежност, държавите членки изискват 
възстановяване от бенефициера в срок 
от една година от първия сигнал за 
извършено неправомерно плащане, и 
вписват съответните суми в регистъра 
на длъжниците на разплащателната 
агенция.

1. За всяко неправомерно плащане, 
възникнало в резултат на нередност или 
небрежност, държавите членки изискват 
възстановяване от бенефициера не по-
късно от 24 месеца след като 
компетентният национален орган е 
определил сумите, които трябва да 
бъдат възстановени въз основа на 
окончателния доклад за контрола или 
подобен документ, съгласно 
приложимото законодателство, и 
вписват съответните суми в регистъра 
на длъжниците на разплащателната 
агенция.

Or. pt
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Изменение 385
Marian Harkin

Предложение за регламент
Член 56 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За всяко неправомерно плащане, 
възникнало в резултат на нередност или 
небрежност, държавите членки изискват 
възстановяване от бенефициера в срок 
от една година от първия сигнал за 
извършено неправомерно плащане, и 
вписват съответните суми в регистъра 
на длъжниците на разплащателната 
агенция.

1. За всяко неправомерно плащане, 
възникнало в резултат на нередност или 
небрежност, държавите членки изискват 
възстановяване от бенефициера в срок 
от 24 месеца след одобряването и, 
където е приложимо, получаването 
на доклад за проверка или подобен 
документ от разплащателната 
агенция или органа, отговарящ за 
възстановяване на разходите, в който 
се заявява, че е допусната нередност. 
Съответните суми се вписват в 
регистъра на длъжниците на 
разплащателната агенция в момента на 
искането за възстановяване.

Or. en

Изменение 386
Maria do Céu Patrão Neves

Предложение за регламент
Член 56 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За всяко неправомерно плащане, 
възникнало в резултат на нередност или 
небрежност, държавите членки изискват 
възстановяване от бенефициера в срок 
от една година от първия сигнал за 
извършено неправомерно плащане, и 
вписват съответните суми в регистъра 
на длъжниците на разплащателната 
агенция.

1. За всяко неправомерно плащане, 
възникнало в резултат на нередност или 
небрежност, държавите членки изискват 
възстановяване от бенефициера не по-
късно от 24 месеца след като 
компетентният национален орган е 
определил сумите, които трябва да 
бъдат възстановени въз основа на 
окончателния доклад за контрола или 
подобен документ, съгласно 



AM\910033BG.doc 179/200 PE492.777v02-00

BG

приложимото законодателство, и 
вписват съответните суми в регистъра 
на длъжниците на разплащателната 
агенция.

Or. pt

Изменение 387
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Предложение за регламент
Член 56 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За всяко неправомерно плащане, 
възникнало в резултат на нередност или 
небрежност, държавите членки изискват 
възстановяване от бенефициера в срок 
от една година от първия сигнал за
извършено неправомерно плащане, и 
вписват съответните суми в регистъра 
на длъжниците на разплащателната 
агенция.

1. За всяко неправомерно плащане, 
възникнало в резултат на нередност или 
небрежност, държавите членки изискват 
възстановяване от бенефициера в срок 
от една година от първия
административен или съдебен доклад, 
с който се установява извършено 
неправомерно плащане, и вписват 
съответните суми в регистъра на 
длъжниците на разплащателната 
агенция.

Or. es

Изменение 388
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Предложение за регламент
Член 56 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За всяко неправомерно плащане, 
възникнало в резултат на нередност или 
небрежност, държавите членки изискват 
възстановяване от бенефициера в срок 
от една година от първия сигнал за 
извършено неправомерно плащане, и 
вписват съответните суми в регистъра 

1. За всяко неправомерно плащане, 
възникнало в резултат на нередност или 
небрежност, държавите членки изискват 
възстановяване от бенефициера в срок 
от една година след одобряването и, 
където е приложимо, получаването 
на доклад за проверка или подобен 
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на длъжниците на разплащателната 
агенция.

документ от разплащателната 
агенция или органа, отговарящ за 
възстановяване на разходите, в който 
се заявява, че е допусната нередност. 
Съответните суми се вписват в 
регистъра на длъжниците на 
разплащателната агенция в момента на 
искането за възстановяване.

Or. en

Изменение 389
Juozas Imbrasas

Предложение за регламент
Член 56 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За всяко неправомерно плащане, 
възникнало в резултат на нередност или 
небрежност, държавите членки изискват 
възстановяване от бенефициера в срок 
от една година от първия сигнал за 
извършено неправомерно плащане, и 
вписват съответните суми в регистъра 
на длъжниците на разплащателната 
агенция.

1. За всяко неправомерно плащане, 
възникнало в резултат на нередност или 
небрежност, държавите членки изискват 
възстановяване от бенефициера в срок 
от една година от oдобрението на
първия доклад за инспекция, посочващ 
извършването на нередност, както е 
определено в член 1, параграф 2 от 
Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 
относно защитата на финансовите 
интереси на Европейските общности, 
или, когато е приложимо, от 
получаването на този доклад от 
разплащателната агенция или органа, 
отговорен за възстановяването, и 
вписват съответните суми в регистъра 
на длъжниците на разплащателната 
агенция.;

Or. lt

Изменение 390
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora
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Предложение за регламент
Член 56 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За всяко неправомерно плащане, 
възникнало в резултат на нередност или 
небрежност, държавите членки изискват 
възстановяване от бенефициера в срок 
от една година от първия сигнал за 
извършено неправомерно плащане, и 
вписват съответните суми в регистъра 
на длъжниците на разплащателната 
агенция.

1. За всяко неправомерно плащане, 
възникнало в резултат на нередност или 
небрежност, държавите членки изискват 
възстановяване от бенефициера в срок 
от две години от първия сигнал за 
извършено неправомерно плащане, и 
вписват съответните суми в регистъра 
на длъжниците на разплащателната 
агенция.

Or. es

Изменение 391
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Предложение за регламент
Член 56 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако сумата не е възстановена в рамките 
на четири години след датата на 
искането за възстановяване, или в 
рамките на осем години, ако 
възстановяването е поискано чрез 
националните съдилища, финансовите 
последици от невъзстановяването се
носят от съответната държава членка, 
без да се засяга изискването тя да 
прилага процедури за възстановяване в 
съответствие с член 60.

Ако сумата не е възстановена в рамките 
на четири години след датата на 
искането за възстановяване, или в 
рамките на осем години, ако 
възстановяването е поискано чрез 
националните съдилища, най-много до 
50 % от финансовите последици от 
невъзстановяването се поемат от 
съответната държава членка, а най-
много до 50 % се покриват от 
бюджета на ЕС, без да се засяга 
изискването тя да прилага процедури за 
възстановяване в съответствие с 
член 60.

Or. es

Обосновка

Настоящото изменение предлага да се запази положението в рамките на приложимия 
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понастоящем регламент, в който финансовата тежест се разпределя съгласно 
принципа на съвместно управление на средствата. 

Изменение 392
Robert Dušek

Предложение за регламент
Член 56 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако сумата не е възстановена в рамките 
на четири години след датата на 
искането за възстановяване, или в 
рамките на осем години, ако 
възстановяването е поискано чрез 
националните съдилища, финансовите 
последици от невъзстановяването се
носят от съответната държава членка, 
без да се засяга изискването тя да 
прилага процедури за възстановяване в 
съответствие с член 60.

Ако сумата не е възстановена в рамките 
на четири години след датата на 
искането за възстановяване, или в 
рамките на осем години, ако 
възстановяването е поискано чрез 
националните съдилища, 50 % от
финансовите последици от 
невъзстановяването се носят от 
съответната държава членка и 50 % се 
поемат от бюджета на Съюза, без да 
се засяга изискването тя да прилага 
процедури за възстановяване в 
съответствие с член 60.

Or. en

Изменение 393
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Предложение за регламент
Член 56 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако сумата не е възстановена в рамките 
на четири години след датата на 
искането за възстановяване, или в 
рамките на осем години, ако 
възстановяването е поискано чрез 
националните съдилища, финансовите 
последици от невъзстановяването се 
носят от съответната държава членка, 
без да се засяга изискването тя да 

Ако сумата не е възстановена в рамките 
на четири години след датата на 
искането за възстановяване, или в 
рамките на осем години, ако 
възстановяването е поискано чрез 
националните съдилища, 50 % от
финансовите последици от 
невъзстановяването се носят от 
съответната държава членка и 50 % се 
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прилага процедури за възстановяване в 
съответствие с член 60.

поемат от бюджета на ЕС. 
Споделянето на финансовата 
тежест, произтичаща от 
невъзстановяването не засяга 
изискването тя да прилага процедури за 
възстановяване в съответствие с член 
60.

Or. fr

Изменение 394
Liam Aylward, Mairead McGuinness, Marian Harkin

Предложение за регламент
Член 56 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако сумата не е възстановена в рамките 
на четири години след датата на 
искането за възстановяване, или в 
рамките на осем години, ако 
възстановяването е поискано чрез 
националните съдилища, финансовите 
последици от невъзстановяването се 
носят от съответната държава членка, 
без да се засяга изискването тя да 
прилага процедури за възстановяване в 
съответствие с член 60.

Ако сумата не е възстановена в рамките 
на четири години след датата на 
искането за възстановяване, или в 
рамките на осем години, ако 
възстановяването е поискано чрез 
националните съдилища, 50 % от
финансовите последици от 
невъзстановяването се носят от 
съответната държава членка а 50 % от 
бюджета на Съюза, без да се засяга 
изискването тя да прилага процедури за 
възстановяване в съответствие с 
член 60.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение е насочено към изясняване на началната дата на процедурата 
по възстановяване и удължава на крайния срок от 12 на 24 месеца, до който 
разплащателните агенции, трябва да поискат възстановяване.  То също така би 
възстановило съществуващите договорености, съгласно които 50% от тежестта на 
несъбраните суми за нередности, се поемат от държавата членка и 50% от 
бюджета на ЕС (според предложението на Комисията би означавало тези да бъдат 
понесени на 100% от държавата членка). То също така би предвидило удължаване с 
до 50% на крайния срок за възстановяване, при обстоятелства, които са извън 
контрола на разплащателната агенция.
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Изменение 395
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Предложение за регламент
Член 56 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако сумата не е възстановена в рамките 
на четири години след датата на 
искането за възстановяване, или в 
рамките на осем години, ако 
възстановяването е поискано чрез 
националните съдилища, финансовите 
последици от невъзстановяването се 
носят от съответната държава 
членка, без да се засяга изискването тя 
да прилага процедури за възстановяване 
в съответствие с член 60.

Ако сумата не е възстановена в рамките 
на четири години след датата на 
искането за възстановяване, или в 
рамките на осем години, ако 
възстановяването е поискано чрез 
националните съдилища, най-много до 
50 % от финансовите последици от 
невъзстановяването се носят от 
държавата членка, а най-много до 
50 % се покриват от бюджета на ЕС,
без да се засяга изискването тя да 
прилага процедури за възстановяване в 
съответствие с член 60.

Or. es

Обосновка

Трябва да се запази положението в рамките на приложимия понастоящем регламент, 
в който финансовата тежест се разпределя съгласно принципа на съвместно 
управление на средствата. 

Изменение 396
Luís Paulo Alves

Предложение за регламент
Член 56 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако сумата не е възстановена в рамките 
на четири години след датата на 
искането за възстановяване, или в 
рамките на осем години, ако 
възстановяването е поискано чрез 
националните съдилища, финансовите 

Ако сумата не е възстановена в рамките 
на четири години след датата на 
искането за възстановяване, или в 
рамките на осем години, ако 
възстановяването е поискано чрез 
националните съдилища, 50 % от
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последици от невъзстановяването се 
носят от съответната държава членка, 
без да се засяга изискването тя да 
прилага процедури за възстановяване в 
съответствие с член 60.

финансовите последици от 
невъзстановяването се носят от 
съответната държава членка а 50 % - от 
бюджета на Съюза, без да се засяга 
изискването тя да прилага процедури за 
възстановяване в съответствие с 
член 60.

Or. pt

Изменение 397
Hynek Fajmon

Предложение за регламент
Член 56 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако сумата не е възстановена в рамките 
на четири години след датата на 
искането за възстановяване, или в 
рамките на осем години, ако 
възстановяването е поискано чрез 
националните съдилища, финансовите 
последици от невъзстановяването се 
носят от съответната държава членка, 
без да се засяга изискването тя да 
прилага процедури за възстановяване в 
съответствие с член 60.

Ако сумата не е възстановена в рамките 
на четири години след датата на 
искането за възстановяване, или в 
рамките на осем години, ако 
възстановяването е поискано чрез 
националните съдилища, 50 % от
финансовите последици от 
невъзстановяването се носят от 
съответната държава членка, а 50 % -
от бюджета на Съюза, без да се засяга 
изискването тя да прилага процедури за 
възстановяване в съответствие с 
член 60.

Or. en

Изменение 398
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Предложение за регламент
Член 56 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако сумата не е възстановена в рамките 
на четири години след датата на 

Ако сумата не е възстановена в рамките 
на четири години след датата на 
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искането за възстановяване, или в 
рамките на осем години, ако 
възстановяването е поискано чрез 
националните съдилища, финансовите 
последици от невъзстановяването се 
носят от съответната държава 
членка, без да се засяга изискването тя 
да прилага процедури за възстановяване 
в съответствие с член 60.

искането за възстановяване, или в 
рамките на осем години, ако 
възстановяването е поискано чрез 
националните съдилища, 50 % от
финансовите последици от 
невъзстановяването се носят от 
държавата членка а 50 % - от 
бюджета на Съюза, без да се засяга 
изискването тя да прилага процедури за 
възстановяване в съответствие с 
член 60.

Or. ro

Изменение 399
Marian Harkin

Предложение за регламент
Член 56 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако сумата не е възстановена в рамките 
на четири години след датата на 
искането за възстановяване, или в 
рамките на осем години, ако 
възстановяването е поискано чрез 
националните съдилища, финансовите 
последици от невъзстановяването се 
носят от съответната държава членка, 
без да се засяга изискването тя да 
прилага процедури за възстановяване в 
съответствие с член 60.

Ако сумата не е възстановена в рамките 
на четири години след датата на 
искането за възстановяване, или в 
рамките на осем години, ако 
възстановяването е поискано чрез 
националните съдилища, 50 % от
финансовите последици от 
невъзстановяването се носят от 
съответната държава членка а 50 % - от 
бюджета на Съюза, без да се засяга 
изискването тя да прилага процедури за 
възстановяване в съответствие с 
член 60.

Or. en

Изменение 400
Maria do Céu Patrão Neves

Предложение за регламент
Член 56 – параграф 2 – алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако сумата не е възстановена в рамките 
на четири години след датата на 
искането за възстановяване, или в 
рамките на осем години, ако 
възстановяването е поискано чрез 
националните съдилища, финансовите 
последици от невъзстановяването се 
носят от съответната държава членка, 
без да се засяга изискването тя да 
прилага процедури за възстановяване в 
съответствие с член 60.

Ако сумата не е възстановена в рамките 
на четири години след датата на 
искането за възстановяване, или в 
рамките на осем години, ако 
възстановяването е поискано чрез 
националните съдилища, 50 % от
финансовите последици от 
невъзстановяването се носят от 
съответната държава членка а 50 % - от 
бюджета на Съюза, без да се засяга 
изискването тя да прилага процедури за 
възстановяване в съответствие с 
член 60.

Or. pt

Изменение 401
Michel Dantin

Предложение за регламент
Член 56 – параграф 2 – алинея 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Въпреки това, ако по причини, за 
които заинтересованата държава 
членка не носи отговорност, 
подлежащата на връщане сума не 
може да бъде върната в срока, 
посочен в първа алинея, и размерът на 
тази сума надвишава 1 милион EUR, 
Комисията може, по искане на 
държавата членка, да удължи срока с 
максимум 50 % от 
продължителността на 
първоначалния срок.

Or. fr

Изменение 402
Eric Andrieu, Marc Tarabella
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Предложение за регламент
Член 56 – параграф 2 – алинея 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Въпреки това, ако по причини, за 
които заинтересованата държава 
членка не носи отговорност, 
подлежащата на връщане сума не 
може да бъде върната в срока, 
посочен в първа алинея, и размерът на 
тази сума надвишава 1 милион EUR, 
Комисията може, по искане на 
държавата членка, да удължи срока с 
максимум 50 % от 
продължителността на 
първоначалния срок.

Or. fr

Изменение 403
Hynek Fajmon

Предложение за регламент
Член 56 – параграф 2 – алинея 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Въпреки това, ако по причини, за 
които заинтересованата държава 
членка не носи отговорност, 
подлежащата на връщане сума не 
може да бъде върната в сроковете, 
посочени в първа алинея, и размерът 
на тази сума надвишава 1 милион 
EUR, Комисията може, по искане на 
държавата членка, да удължи 
сроковете с максимум 50 % от 
продължителността на 
първоначалните срокове.

Or. en
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Изменение 404
Robert Dušek

Предложение за регламент
Член 56 – параграф 2 – алинея 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Въпреки това, ако по причини, за 
които заинтересованата държава 
членка не носи отговорност, 
подлежащата на връщане сума не 
може да бъде върната в сроковете, 
посочени в първа алинея, и размерът 
на тази сума надвишава 1 милион 
EUR, Комисията може, по искане на 
държавата членка, да удължи 
сроковете с максимум 50 % от 
продължителността на 
първоначалните срокове.

Or. en

Изменение 405
Liam Aylward, Mairead McGuinness, Marian Harkin

Предложение за регламент
Член 56 – параграф 2 – алинея 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

При все това, ако по причини, които 
не зависят от съответната държава 
членка, подлежащата на връщане 
сума не може да бъде върната в 
сроковете, посочени в първата алинея, 
и размерът на тази сума надвишава 1 
милион EUR, Комисията може по 
искане на държавата членка да 
удължи сроковете с максимално 50% 
от продължителността на 
първоначалните срокове.

Or. en



PE492.777v02-00 190/200 AM\910033BG.doc

BG

Обосновка

Настоящото изменение е насочено към изясняване на началната дата на процедурата 
по възстановяване и удължава на крайния срок от 12 на 24 месеца, до който 
разплащателните агенции, трябва да поискат възстановяване.  То също така би 
възстановило съществуващите договорености, съгласно които 50% от тежестта на 
несъбраните суми за нередности, се поемат от държавата членка и 50% от 
бюджета на ЕС (според предложението на Комисията би означавало тези да бъдат 
понесени на 100% от държавата членка). То също така би предвидило удължаване с 
до 50% на крайния срок за възстановяване, при обстоятелства, които са извън 
контрола на разплащателната агенция.

Изменение 406
Marian Harkin

Предложение за регламент
Член 56 – параграф 2 – алинея 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Въпреки това, ако по причини, които 
не зависят от съответната държава 
членка, подлежащата на връщане 
сума не може да бъде върната в 
сроковете, посочени в първата алинея, 
и размерът на тази сума надвишава 1 
милион EUR, Комисията може по 
искане на държавата членка да 
удължи сроковете с максимално 50% 
от продължителността на 
първоначалните срокове.

Or. en

Изменение 407
Monika Hohlmeier

Предложение за регламент
Член 56 – параграф 3 – алинея 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) ако направените или евентуалните 
разходи по връщането на цялата сума 

a) ако направените или евентуалните 
разходи по връщането на цялата сума 
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надхвърлят размера на подлежащата на 
връщане сума;

надхвърлят размера на подлежащата на 
връщане сума; настоящото условие се 
счита за изпълнено, ако сумата, 
която трябва да бъде възстановена 
от бенефициера в контекста на едно-
единствено плащане, не надвишава 
300 EUR.

Or. de

Обосновка

Възстановяването на суми с много малък размер води до значителна бюрократична 
тежест. Затова сумите под определен минимален праг следва да не бъдат събирани, 
за да се запази съотношението между разходите и ползите.

Изменение 408
Robert Dušek

Предложение за регламент
Член 57 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

При кредитирането на бюджета на 
Съюза, посочено в първия параграф, 
държавата членка може да запази 10 %
от съответните суми под формата на 
фиксирана такса за разходи по 
събирането, освен в случаите на 
нередности или небрежност от страна на 
административните власти или на други 
официални органи.

При кредитирането на бюджета на 
Съюза, посочено в първия параграф, 
държавата членка може да запази 20 %
от съответните суми под формата на 
фиксирана такса за разходи по 
събирането, освен в случаите на 
нередности или небрежност от страна на 
административните власти или на други 
официални органи.

Or. en

Изменение 409
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Предложение за регламент
Член 57 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

При кредитирането на бюджета на 
Съюза, посочено в първия параграф, 
държавата членка може да запази 10 %
от съответните суми под формата на 
фиксирана такса за разходи по 
събирането, освен в случаите на 
нередности или небрежност от страна на 
административните власти или на други 
официални органи.

При кредитирането на бюджета на 
Съюза, посочено в първия параграф, 
държавата членка може да запази 20 %
от съответните суми под формата на 
фиксирана такса за разходи по 
събирането, освен в случаите на 
нередности или небрежност от страна на 
административните власти или на други 
официални органи.

Or. es

Изменение 410
Alfreds Rubiks

Предложение за регламент
Член 57 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

При кредитирането на бюджета на 
Съюза, посочено в първия параграф, 
държавата членка може да запази 10 %
от съответните суми под формата на 
фиксирана такса за разходи по 
събирането, освен в случаите на 
нередности или небрежност от страна на 
административните власти или на други 
официални органи.

При кредитирането на бюджета на 
Съюза, посочено в първия параграф, 
държавата членка може да запази 20 %
от съответните суми под формата на 
фиксирана такса за разходи по 
събирането, освен в случаите на 
нередности или небрежност от страна на 
административните власти или на други 
официални органи.

Or. lv

Изменение 411
Michel Dantin

Предложение за регламент
Член 57 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

При кредитирането на бюджета на При кредитирането на бюджета на 
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Съюза, посочено в първия параграф, 
държавата членка може да запази 10 %
от съответните суми под формата на 
фиксирана такса за разходи по 
събирането, освен в случаите на 
нередности или небрежност от страна на
административните власти или на други 
официални органи.

Съюза, посочено в първия параграф, 
държавата членка може да запази 20 %
от съответните суми под формата на 
фиксирана такса за разходи по 
събирането, освен в случаите на 
нередности или небрежност от страна на 
административните власти или на други 
официални органи.

Or. fr

Изменение 412
Hynek Fajmon

Предложение за регламент
Член 57 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

При кредитирането на бюджета на 
Съюза, посочено в първия параграф, 
държавата членка може да запази 10 %
от съответните суми под формата на 
фиксирана такса за разходи по 
събирането, освен в случаите на 
нередности или небрежност от страна на 
административните власти или на други 
официални органи.

При кредитирането на бюджета на 
Съюза, посочено в първия параграф, 
държавата членка може да запази 20 %
от съответните суми под формата на 
фиксирана такса за разходи по 
събирането, освен в случаите на 
нередности или небрежност от страна на 
административните власти или на други 
официални органи.

Or. en

Изменение 413
Juozas Imbrasas

Предложение за регламент
Член 57 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

При кредитирането на бюджета на 
Съюза, посочено в първия параграф, 
държавата членка може да запази 10 %
от съответните суми под формата на 
фиксирана такса за разходи по 

При кредитирането на бюджета на 
Съюза, посочено в първия параграф, 
държавата членка може да запази 20 %
от съответните суми под формата на 
фиксирана такса за разходи по 
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събирането, освен в случаите на 
нередности или небрежност от страна на 
административните власти или на други 
официални органи.

събирането, освен в случаите на 
нередности или небрежност от страна на 
административните власти или на други 
официални органи.

Or. lt

Изменение 414
Robert Dušek

Предложение за регламент
Член 60 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) предлагат, особено по отношение 
на областите с по-висок риск, 
ефективни превантивни мерки срещу 
измами, които да имат възпиращ 
ефект, като вземат предвид 
себестойността и ползите, както и 
пропорционалността на мерките;

заличава се

Or. en

Изменение 415
Hynek Fajmon

Предложение за регламент
Член 60 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) предлагат, особено по отношение 
на областите с по-висок риск, 
ефективни превантивни мерки срещу 
измами, които да имат възпиращ 
ефект, като вземат предвид 
себестойността и ползите, както и 
пропорционалността на мерките;

заличава се

Or. en
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Изменение 416
Bas Eickhout
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 60 – параграф 1 – буква д а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

дa) предотвратяват неоправданите 
разходи за обществено здраве и околна 
среда, особено за да се избегне 
финансирането на дейности по ОСП, 
които генерират допълнителни 
разходи за други области на 
политиката в рамките на бюджета 
на ЕС, особено в областта на 
околната среда и общественото 
здраве.

Or. en

Обосновка

Това е принципът на бюджетната ефективност в обществените фондове. Разходите 
за вредни практики понастоящем са свързани към държавната хазна, като или се 
покриват от други сектори от бюджета на ЕС или от бюджета на държавите 
членки, или се покриват от потребителя (например разходите за почистване на 
пестициди и излишни хранителни елементи от питейната вода, които се плащат чрез 
сметките за вода), кой плаща и като данъкоплатец и като потребител.

Изменение 417
Albert Deß

Предложение за регламент
Член 60 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Въвеждането на нови системи за 
плащане, което на свой ред би 
наложило въвеждането на нови, 
свързани с околната среда способи за 
мониторинг и системи за 
санкциониране, трябва да се избягват, 
тъй като това би довело до 
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създаването на необходимостта от 
допълнителни, сложни 
административни процедури и по-
голяма бюрокрация.

Or. de

Изменение 418
Hans-Peter Mayer

Предложение за регламент
Член 60 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Посредством актове за изпълнение 
Комисията може да приеме правила, 
целящи постигане на единно прилагане 
на параграфи 1 и 2 от настоящия член.

Комисията се упълномощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 111, целящи 
постигане на единно прилагане на
параграфи 1 и 2 от настоящия член.

Or. de

Обосновка

Това не е чисто техническо решение.

Изменение 419
Hans-Peter Mayer

Предложение за регламент
Член 60 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тези актове за изпълнение се приемат 
в съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 112, 
параграф 3.

заличава се

Or. de
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Изменение 420
George Lyon, Sylvie Goulard

Предложение за регламент
Член 61 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Освен ако не е предвидено друго, 
системата, установена от държавите 
членки съгласно член 60, параграф 2 
включва системни административни 
проверки на всички заявления за помощ
и се допълва от проверки на място.

1. Освен ако не е предвидено друго, 
системата, установена от държавите 
членки съгласно член 60, параграф 2 
включва административни проверки на 
заявления за помощ и искания за 
плащане чрез прилагане на подход, 
основан на риска в съответствие с 
необходимото ниво на сигурност и се 
допълва от проверки на място, чиято 
цел е наблюдението на нивото на 
присъщия риск и чийто брой се 
коригира с оглед на присъщите и 
контролни рискове.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение предоставя допълнително пояснение към изменение 61 на 
докладчика.

Изменение 421
Janusz Wojciechowski

Предложение за регламент
Член 61 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Системата за контрол, посочена в 
параграф 1, следва да включва 
възможност за подаване на 
възражения срещу проверките, както 
и периода за подаване и разглеждане 
на подобни възражения.

Or. pl
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Изменение 422
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre

Предложение за регламент
Член 61 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Относно проверките на място, 
отговорният орган прави извадка за 
проверка от цялата група заявители като 
включва, където е уместно, случаен и 
рисков подбор, за да придобие 
представителен процент на грешките, 
като същевременно се насочи към най-
честите грешки.

2. Относно проверките на място, 
отговорният орган прави извадка за 
проверка от цялата група заявители като 
включва, където е уместно, случаен и 
рисков подбор, за да придобие 
представителен процент на грешките, 
като същевременно се насочи към
зоните, в които рискът от грешки е 
най-висок.

При подбора на извадката за 
проверки, държавата членка може да 
вземе предвид следните фактори:
- размерът на въпросните суми;
- резултатите от предходно 
извършените одити на системите за 
управление и контрол;
- доброволното участие в системи за 
управление, сертифицирани съгласно 
международно признати стандарти.

Or. en

Обосновка

При инспекциите следва да се прилага в по-голяма степен подход, основан на риска. 
Списъкът от фактори следва да помогне на държавите членки когато обмислят 
какво е подходящо за проверките на тяхна територия.

Изменение 423
Elisabeth Köstinger

Предложение за регламент
Член 61 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Относно проверките на място, 
отговорният орган прави извадка за 
проверка от цялата група заявители като 
включва, където е уместно, случаен и 
рисков подбор, за да придобие 
представителен процент на грешките, 
като същевременно се насочи към най-
честите грешки.

2. Относно проверките на място, 
отговорният орган прави извадка за 
проверка от цялата група заявители като 
включва, където е уместно, случаен и 
рисков подбор, за да придобие 
представителен процент на грешките, 
като същевременно се насочи към
зоните, в които рискът от грешки е 
най-висок.

В съответствие с принципа на 
пропорционалност на проверките, 
редица фактори следва да бъдат 
взети предвид:
- размерът на сделките;
- благоприятните резултати от 
предишни одити и проверки;
- степента на надеждност на 
компетентните национални надзорни 
органи;
- доброволните системи за 
управление, сертифицирани в 
съответствие с международно 
признати стандарти.

Or. de

Обосновка

От съществено значение е да се определят някои фактори, които предоставят 
основа за гарантиране на пропорционалността на проверките.

Изменение 424
George Lyon, Sylvie Goulard

Предложение за регламент
Член 61 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Относно проверките на място, 
отговорният орган прави извадка за 

2. Относно проверките на място, 
отговорният орган прави извадка за 
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проверка от цялата група заявители като 
включва, където е уместно, случаен и 
рисков подбор, за да придобие 
представителен процент на грешките, 
като същевременно се насочи към най-
честите грешки.

проверка от цялата група заявители като 
включва, където е уместно, случаен и 
рисков подбор, за да придобие 
представителен процент на грешките, 
като същевременно се насочи към
зоните, в които рискът от грешки е 
най-висок.

За да се гарантира пропорционалност 
при извършване на проверките, е 
необходимо да се вземат предвид 
някои фактори, като например:
- размерът на въпросните суми;
- резултатите от предходно 
извършени одити на системите за 
управление и контрол;
- доброволното участие в системи за 
управление, сертифицирани съгласно 
международно признати стандарти.

Or. en

Обосновка

Това се отнася за изменение 62 на докладчика, с изключение на третото тире, което 
създава объркване и е възможно да се създадат всякакви видове неясно определени 
допълнителни изисквания.


