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Изменение 780
Giovanni La Via

Предложение за регламент
Съображение 70в

Текст, предложен от Комисията Изменение

(70в) В решението си Съдът не оспорва 
легитимността на целта за засилването 
на публичния контрол върху 
използването на средствата от ЕФГЗ и 
ЕЗФРСР. Тази цел следва да се 
анализира предвид новата рамка на 
финансовото управление и контрол, 
която ще се прилага от 1 януари 
2014 г. В контекста на тази рамка, 
контролът от страна на 
държавните администрации не може 
да бъде изчерпателен и при почти 
всички схеми проверките на място 
могат да обхванат само ограничена 
част от заявителите и 
бенефициерите. Евентуалното 
увеличаване на минималния брой 
проверки над прилаганите към 
момента равнища ще представлява 
допълнителна финансова и 
административна тежест за 
националните администрации в 
настоящия контекст и няма да бъде 
икономически ефективно. Освен това, 
новата рамка предвижда, че при 
определени условия държавите членки 
могат да намалят броя на проверките 
на място. На този фон, 
публикуването на имената на 
бенефициерите на земеделските 
фондове засилва публичния контрол 
върху използването на тези фондове и 
следователно е полезно допълнение 
към съществуващата рамка за 
управление и контрол, което е нужно 
с цел гарантирането на адекватна 
защита на финансовите интереси на 
Съюза. При прилагането на новите 

(70в) В решението си Съдът не оспорва 
легитимността на целта за засилването 
на публичния контрол върху 
използването на средствата от ЕФГЗ и 
ЕЗФРСР. 
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правила за опростяване на 
административния процес на 
усвояване на средствата от Съюза и 
намаляване на административните 
разходи, на националните власти 
следва да се даде възможност да 
разчитат на публичния контрол, 
особено на неговия превантивен и 
възпиращ ефект по отношение на 
измамите и злоупотребите с 
публични средства като пречка пред 
неправомерни действия от страна на 
бенефициерите.

Or. en

Обосновка

Общественият контрол не може да замести работата, която трябва да се извърши 
от компетентните органи.

Изменение 781
Giovanni La Via

Предложение за регламент
Съображение 70г

Текст, предложен от Комисията Изменение

(70г) Целта на публичния контрол на 
използването на средствата от ЕФГЗ и 
ЕЗФРСР, която се преследва с 
публикуването на бенефициерите, може 
да се постигне само ако се гарантира, че 
известна част от информацията ще се 
предостави на обществеността. Тази 
информация следва да включва данни за 
самоличността на бенефициера, 
предоставената сума и фонда, от който 
е отпусната, целта и естеството на 
предвижданата мярка. Публикуването 
на тази информация следва да се 
извърши по такъв начин, че да се 
ограничи накърняването на правото на 
зачитане на личния живот на 
бенефициера като цяло и на защита на 

(70г) Целта на публичния контрол на 
използването на средствата от ЕФГЗ и 
ЕЗФРСР, която се преследва с 
публикуването на бенефициерите, може 
да се постигне само ако се гарантира, че 
известна част от информацията ще бъде 
доведена до знанието на 
обществеността. Тази информация 
следва да включва данни за 
предоставената сума и всеки фонд, от 
който е отпусната, целта и естеството на 
предвижданата мярка. За да се осигури 
точна картина на териториалното 
разпределение на подкрепата по ОСП, 
следва също така да се предостави 
информация за местоположението 
на стопанствата, за които се 
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личните данни и по специално — на 
правата, признати с членове 7 и 8 от 
Хартата на основните права на 
Европейския съюз.

прилагат тези мерки. За да се запази
правото на зачитане на личния живот на 
бенефициера като цяло и на защита на 
личните данни и по специално — на 
правата, признати с членове 7 и 8 от 
Хартата на основните права на 
Европейския съюз, имената на 
бенефициерите следва да не се 
публикуват и бенефициентите следва 
да бъдат идентифицирани чрез код.

Or. en

Обосновка

За да се осигури точна картина на териториалното разпределение на подкрепата по 
ОСП, следва да се предостави информация за местоположението на стопанствата.
Имената следва да не се публикуват, за да не се застраши личният живот и 
безопасността на бенефициерите.

Изменение 782
Giovanni La Via

Предложение за регламент
Съображение 70д

Текст, предложен от Комисията Изменение

(70д) Публикуването на подробности за 
мярката, даваща право на подпомагане 
на селскостопанския производител, за 
естеството и целта на помощта, ще 
предостави конкретна информация на 
обществеността относно финансираната 
дейност и целта, за която е предоставено 
финансирането. Това ще допринесе за 
превантивното и възпиращо 
въздействие на публичния контрол по 
отношение на защитата на 
финансовите интереси на Съюза.

(70д) Публикуването на подробности за 
мярката, даваща право на подпомагане 
на селскостопанския производител, за 
естеството и целта на тази помощ, 
както и за региона, в който ще се 
прилага тази мярка, ще предостави 
информация на обществеността относно 
финансираната дейност и целта, за 
която е предоставено финансирането. 
Това ще допринесе за по-добро 
информиране относно 
предоставянето на „обществени 
блага“ чрез земеделие и ще укрепи 
легитимността на държавното 
подпомагане за селскостопанския 
сектор. 

Or. en
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Изменение 783
Giovanni La Via

Предложение за регламент
Съображение 70е

Текст, предложен от Комисията Изменение

(70е) За да се запази равновесието 
между поставената цел за публичен 
контрол върху използването на
средствата от ЕФГЗ и ЕЗФРСР от 
една страна и правото на зачитане на 
личния живот като цяло и защита 
на личните данни на бенефициерите 
от друга, следва да се вземе предвид 
значимостта на помощта. След 
задълбочен анализ и консултация със 
заинтересованите страни се очерта 
мнението, че за да се засили 
ефективността на такова 
публикуване и да се ограничи 
нарушаването на правата на 
бенефициерите, следва да се установи 
праг на сумата на получената помощ, 
под който името на бенефициера не 
следва да се съобщава.

заличава се 

Or. en

Обосновка

Праг не е необходим, ако всеки бенефициер бъде идентифициран с код.

Изменение 784
Giovanni La Via

Предложение за регламент
Съображение 70ж

Текст, предложен от Комисията Изменение

(70ж) Прагът следва да отразява и да 
се основава на нивото на схемите за 

заличава се



AM\916137BG.doc 7/11 PE497.977v01-00

BG

подпомагане, установени в рамките 
на ОСП. Тъй като структурите на 
селскостопанските икономики на 
държавите членки значително се 
различават една от друга и може да 
са много различни от средната за 
Съюза структура на земеделското 
стопанство, следва да се позволи 
прилагането на различни минимални 
прагове, които да отразяват 
конкретната ситуация на отделните 
държави членки. Регламент xxx/xxx 
[DP] определя проста и специфична 
схема за малките стопанства. 
Член 49 от посочения регламент 
установява критерии за изчисляване 
на сумата на помощта. В името на 
последователността тези критерии 
следва да се използват и за определяне 
на специфични прагове за всяка 
държава членка относно 
публикуването на имената на 
бенефициерите. Под този специфичен 
праг, освен името, публикацията 
следва да съдържа и цялата 
меродавна информация, която да 
позволи на данъкоплатците да си 
съставят точна представа за ОСП.

Or. en

Обосновка

Праг не е необходим, ако всеки бенефициер бъде идентифициран с код.

Изменение 785
Giovanni La Via

Предложение за регламент
Член 110 – параграф 1 – уводно изречение

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират 
ежегодно публикуване ex post на 
бенефициерите на ЕФГЗ и ЕЗФРСР. 

1. Държавите членки гарантират 
ежегодно публикуване ex post на
сумите, изплатени на бенефициерите 
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Това публикуване включва: на ЕФГЗ и ЕЗФРСР. Това публикуване 
включва:

Or. en

Обосновка

Имената следва да не се публикуват, за да не се застраши личният живот и 
безопасността на бенефициерите.

Изменение 786
Giovanni La Via

Предложение за регламент
Член 110а— параграф 1 — буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) без да се засягат разпоредбите на 
член 110б, параграф 1 от настоящия 
регламент, имената на 
бенефициерите, както следва:

a) всеки бенефициер се идентифицира 
с код, като държавите членки вземат 
решение за вида на този код;

(i) лично и фамилно име в случаите, 
когато бенефициерите са физически 
лица;
(ii) пълното регистрирано юридическо 
наименование в случаите, когато 
бенефициерите са юридически лица 
със самостоятелна правосубектност 
по законодателството на 
съответната държава членка;
(iii) пълното регистрирано 
наименование на асоциацията или 
приетото официално наименование в 
случаите, когато бенефициерите са 
асоциации без собствена 
правосубектност;

Or. en

Обосновка

Имената следва да не се публикуват, за да не се застраши личният живот и 
безопасността на бенефициерите.
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Изменение 787
Giovanni La Via

Предложение за регламент
Член 110 а – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) Естеството и описанието на мерките, 
финансирани от ЕФГЗ или ЕЗФРСР, по 
които се предоставя посоченото в 
подточка в) подпомагане.

г) Естеството и описанието на мерките, 
финансирани от ЕФГЗ или ЕЗФРСР, по 
които се предоставя посоченото в 
подточка в) подпомагане, както и 
регионите, в които се намират 
стопанствата, за които се прилагат 
тези мерки.

Or. en

Обосновка

Общината, в която бенефициерът живее или е регистриран, може да е далеч от 
местоположението на стопанствата, за които се прилагат мерките. За да се 
осигури точна картина за териториалното разпределение на подкрепата по ОСП, 
следва да се предостави също и информация за местоположението на стопанствата.

Изменение 788
Giovanni La Via

Предложение за регламент
Член 110б

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 110б
Праг

заличава се

Когато сумата на помощта, получена 
в рамките на една година от даден 
бенефициер, е по-малка или равна на 
сумата, определена от държавата 
членка съгласно член 49 от Регламент 
(ЕС) № DP/xxx, държавата членка не 
публикува името на съответния 
бенефициер, както е предвидено в 
точка а) от първата алинея на 
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член 110а, параграф 1 на посочения 
регламент.
Сумите, определени от държавата 
членка съгласно член 49 от Регламент 
(ЕС) № DP/xxx и нотифицирани на 
Комисията съгласно същия регламент 
се оповестяват от Комисията в 
съответствие с правилата, приети 
по член 110г.
Когато се прилага първият параграф 
на посочения член, държавите членки 
публикуват информацията, 
определена в точки б), в) и г) от 
първата алинея на член 110а, 
параграф 1 и бенефициерът се 
идентифицира чрез код. Държавите 
членки вземат решение относно 
формата на този код.

Or. en

Обосновка

Следва от изменението на член 110a, параграф 1, буква a).

Изменение 789
Giovanni La Via

Предложение за регламент
Член 110 г — параграф -1 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 111 относно 
определянето на регионите по член 
110a, параграф 1, буква г).

Or. en

Обосновка

Допълва изменението на член 110a, параграф 1, буква г).
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