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Изменение 1
Giovanni La Via
Компромисно изменение, заместващо изменения 18, 19, 201, 209, 210, 212

Предложение за регламент
Член 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

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.

1. Сертифициращият орган е публичен 
или частен одиторски орган. Когато е 
частен одиторски орган, той се 
избира от държавата членка чрез 
обществена тръжна процедура. 
Сертифициращият орган предоставя 
становище, изготвено в 
съответствие с международно 
приети одиторски стандарти,
относно изчерпателността, точността и 
достоверността на годишния финансов 
отчет на разплащателната агенция и
доброто функциониране на въведената
система за контрол, както и 
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).

Той е оперативно независим както от 
съответната разплащателна агенция, 
така и от органа, който я е акредитирал.

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 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. Комисията е оправомощена да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 111, с който се 
определят правилата относно статута 
на сертифициращите органи и
специфичните им задачи, включително 
проверките, които следва да са 
структурирани по най-ефективния 
начин, като разчитат колкото се 
може повече на интегрирани примери 
с оглед свеждане до минимум на 
административната тежест върху 
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параграф 3. земеделските производители и 
държавите членки. 

Комисията приема актове за 
изпълнение, които определят 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. en

Изменение 2
Giovanni La Via
Компромисно изменение, заместващо изменения 20-25, 213, 214, 228, 240, 256, 257, 258

Предложение за регламент
Член 12

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 
„система за съвети в селското 
стопанство“), която се управлява от 
един или повече определени органи.
Определените органи могат да бъдат 
публични или частни.

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

2. Системата за съвети в селското 
стопанство обхваща поне:

2. Системата за съвети в селското 
стопанство обхваща най-малко 
следното:

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

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

б) земеделските практики, благоприятни 
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, 
параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) 
№ ххх/ххх [DP];

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;

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;

ва) устойчивото развитие на 
икономическите дейности на 
стопанствата в съответствие с 
мерките, предвидени в програмите за 
развитие на селските райони, 
включително мерките за 
модернизиране на стопанства, 
създаване на конкурентоспособност, 
секторна интеграция, иновация и 
пазарна ориентация, както и 
насърчаването и прилагането на 
принципи, свързани със счетоводна 
отчетност, предприемачество и 
устойчиво управление на 
икономически ресурси;

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

3. Системата за съвети за селското 
стопанство може също да обхваща по-
специално:

3. Системата за съвети за селското 
стопанство може също да обхваща, 
наред с другото, както следва:

a) устойчивото развитие на 
икономическата дейност на 
стопанства извън упоменатите в 
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параграф 2, буква г);
aa) насърчаване на преобразуването 
на стопанства и на 
разнообразяването на тяхната 
икономическа дейност,
аб) управление на риска и въвеждане 
на подходящи превантивни действия 
в случай на природни бедствия, 
катастрофи, болести по животните 
и растенията; 
ав) съвети за интегрираното 
управление на вредителите и за 
използването на нехимични 
алтернативи.

б) Минималните изисквания, 
установени в националното 
законодателство, както са посочени в 
член 29, параграф 3 и член 30, 
параграф 2 от Регламент (ЕС) 
№ ххх/ххх [RD]

б) минималните изисквания, установени 
в националното законодателство, както 
са посочени в член 29 и член 30 от 
Регламент (ЕС) № ххх/ххх [RD]

Or. en

Изменение 3
Giovanni La Via
Компромисно изменение, заместващо изменения 274-277

Предложение за регламент
Член 14 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Независимо дали получават 
подпомагане в рамките на Общата 
селскостопанска политика, включително 
и развитието на селските райони, 
бенефициерите могат да използват 
доброволно системата за съвети в 
селското стопанство.

Независимо дали получават 
подпомагане в рамките на Общата 
селскостопанска политика, включително 
и развитието на селските райони, 
бенефициерите могат да използват 
доброволно системата за съвети в 
селското стопанство.

Държавите членки могат да определят
по обективни критерии категориите 
бенефициери, които да имат 
приоритетен достъп до системата за 
съвети в селското стопанство. 

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

за съвети в селското стопанство, като 
те, наред с другото, могат да 
включват: 

a) онези селскостопански 
производители, чийто достъп до друга 
система за съвети е най-ограничен;
б) селскостопански производители, 
които участват в мерките, 
предназначени да гарантират 
въглеродна, продоволствена и/или 
енергийна ефективност, описани в 
глава 2 на дял III от Регламент (ЕО) 
№ xxx/xxx[DP];
в) мрежи, работещи с ограничени 
ресурси по смисъла на членове 53, 61 и 
62 от Регламент (ЕС) (ЕС) № xxx/xxx 
[RD].

Системата за съвети в селското 
стопанство гарантира, че 
бенефициерите имат достъп до съвети, 
които вземат предвид специфичното 
положение на тяхното стопанство.

Системата за съвети в селското 
стопанство гарантира, че 
бенефициерите имат достъп до съвети, 
които вземат предвид специфичното 
положение на тяхното стопанство.

Or. en

Изменение 4
Giovanni La Via
Компромисно изменение, заместващо изменение 288

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 

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 
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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.

пространствени данни и уебсайт, 
провеждането на специфични 
проучвания на климатичните условия, 
мониторинга на състоянието на 
почвата, функционалността на 
почвата и актуализирането на 
агрометеорологичните и 
иконометричните модели. Ако е 
необходимо, горепосочените действия 
се извършват в сътрудничество с 
националните лаборатории и органи.

Or. en

Изменение 5
Giovanni La Via
Компромисно изменение, заместващо изменение 388

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 след одобрението и, 
където е приложимо, получаването
от страна на разплащателната 
агенция или органа, отговарящ за 
възстановяването на контролен 
доклад или подобен документ, който 
посочва извършването на нередност. 
Съответните суми се вписват 
едновременно с искането за 
възстановяване в регистъра на 
длъжниците на разплащателната 
агенция.

Or. en

Изменение 6
Giovanni La Via
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Компромисно изменение, заместващо изменения 61—63 и 420, 
422-424, 427, 433 

Предложение за регламент
Член 61 

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1. Комисията приема делегирани 
актове в съответствие с член 111 
относно правилата за минималната 
степен на проверки на място, 
необходими за ефективно и 
пропорционално управление на риска.
Тези правила определят 
обстоятелствата, при които 
държавите членки трябва да 
регулират броя на проверките на 
място в зависимост от степента на 
свързания риск, и следва да предвидят 
възможността за намаляване на броя 
на проверките, когато наличието на 
грешки е на приемливо ниво и 
въведените системи за управление и 
контрол работят правилно; 

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 системни административни 
проверки на всички заявления за помощ 
и искания за плащане, и се допълва от 
проверки на място, чиято цел следва да 
бъде мониторинг на спазването на 
разпоредбите на схемите за помощ и 
на степента на свързания риск, като 
техният брой се определя в 
съответствие с тази цел.

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 
областите, в които рискът от 
грешки е най-висок.
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За да се гарантира пропорционалност 
при извършване на проверките, е 
необходимо да се вземат предвид 
някои фактори, като например:
— размерът на сумите;
— резултатите от извършените в 
предходни периоди одити на 
системите за управление и контрол;
— доброволното участие в системи за 
управление, сертифицирани съгласно 
международно признати стандарти.

Or. en

Изменение 7
Giovanni La Via
Компромисно изменение, заместващо изменения 64, 65, 432, 433

Предложение за регламент
Член 64

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За да гарантира правилно и ефективно
извършване на проверките, както и 
ефективно, съгласувано и 
недискриминативно проверяване на 
условията за допустимост, което 
защитава финансовия интерес на Съюза, 
Комисията се оправомощава да приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 111 относно ситуациите, при 
които бенефициери или техни 
представители пречат на 
извършването на проверките.

1. За да гарантира, че извършването на 
проверките е правилно и ефективно, 
както и ефективно, съгласувано и 
недискриминативно проверяване на 
условията за допустимост, което 
защитава финансовия интерес на Съюза, 
Комисията се оправомощава да приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 111 относно по-специално 
следното: 

2. Посредством актове за изпълнение 
Комисията приема необходимите 
правила, целящи достигане на еднакво 
прилагане на настоящата глава в 
Съюза. По-специално тези правила 
могат да се отнасят до следното:

-a) правилата относно ситуациите, 
при които бенефициери или техни 
представители пречат на 
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извършването на проверките;
a) правила относно мерките за 
административни проверки и проверки 
на място, които държавите членки 
следва да извършват във връзка със 
спазването на задълженията, 
ангажиментите и критериите за 
допустимост, произтичащи от 
прилагането на законодателството на 
Съюза;

a) правила относно мерките за 
административни проверки и проверки 
на място, които държавите членки 
съгласно пропорционален и базиран на 
риска подход следва да извършват във 
връзка със спазването на задълженията, 
ангажиментите и критериите за 
допустимост, произтичащи от 
прилагането на законодателството на 
Съюза;

б) правила за минималното ниво на 
проверки на място, необходимо за 
ефективно управление на рисковете, 
както и условията, при които 
държавите членки трябва да учестят 
тези проверки, или могат да ги 
намалят, ако системите за 
управление и контрол функционират 
добре и процентите на грешка са на 
приемливо ниво;
в) правилата и методите за докладване 
на извършените проверки и контрол и 
на техните резултати;

в) правилата и методите за докладване 
на извършените проверки и контрол и 
на техните резултати;

г) органите, отговарящи за извършване 
на проверките за съответствие, както и
до съдържанието, честотата и етапа на 
предлагане на пазара, за които се 
прилагат посочените проверки;

г) правилата относно назначаването 
на органи, отговарящи за извършване на 
проверките за съответствие, както и за
съдържанието, честотата и етапа на 
предлагане на пазара, за които се 
прилагат посочените проверки;

д) когато конкретните нужди от 
правилно управление на системата 
изискват това, правила, въвеждащи 
допълнителни изисквания по отношение 
на митническите процедури, по-
специално съгласно определеното в 
Регламент (ЕО) № 450/2008 на 
Европейския парламент и на Съвета;

д) когато правилното управление на 
системата изискват това, правила, 
въвеждащи допълнителни изисквания 
по отношение на митническите 
процедури, по-специално съгласно 
определеното в 
Регламент (ЕО) № 450/2008 на 
Европейския парламент и на Съвета;

е) по отношение на конопа, както е 
посочено в член 38 от Регламент (ЕС) 
№ xxx/xxx [DP], правила за специфични 
мерки за контрол и методи за 
определяне на съдържанието на 
тетрахидроканабинол;

е) по отношение на конопа, както е 
посочено в член 38 от Регламент (ЕС) 
№ xxx/xxx [DP], правила за специфични 
мерки за контрол и методи за 
определяне на съдържанието на 
тетрахидроканабинол;

ж) по отношение на памука, както е ж) по отношение на памука, както е 
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посочено в член 42 от Регламент (ЕС) 
№ xxx/xxx [DP], система за проверки на 
одобрените междубраншови 
организации;

посочено в член 42 от Регламент (ЕС) 
№ xxx/xxx [DP], система за проверки на 
одобрените междубраншови 
организации;

з) по отношение на лозаро-винарския 
сектор, както е посочено в регламент 
(ЕС) № общООП/ххх, правила за 
измерването на площи, както и такива, 
свързани с проверките и правила, 
уреждащи специфичните финансови 
процедури за подобрение на 
проверките;

з) по отношение на лозаро-винарския 
сектор, както е посочено в регламент 
(ЕС) № общООП/ххх, правила за 
измерването на площи, както и такива, 
свързани с проверките и правила, 
уреждащи специфичните финансови 
процедури за подобрение на 
проверките;

и) тестовете и методите, които следва да 
се прилагат за установяване на 
допустимостта на продукти за публична 
интервенция и частно съхранение, както 
и използването на процедури за търг 
както за публична интервенция, така
и за частно съхранение.

и) тестовете и методите, които да се 
прилагат за установяване на 
допустимостта на продукти за публична 
интервенция и частно съхранение, както 
и използването на тръжни процедури и 
за двете.

1a. Комисията приема актове за 
изпълнение, които определят времеви 
срокове, до които Комисията следва 
да отговори на дадено указание, че 
държавата членка възнамерява да 
намали броя на своите проверки на 
място.

Актовете за изпълнение, предвидени в 
първата алинея се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 112, 
параграф 3 или в съответните членове 
на Регламент (ЕС) № ххх/ххх[DP], 
Регламент (ЕС) № xxx/xxx[RD] или 
Регламент (ЕС) № xxx/xxx[общ 
регламент за ООП].

Актовете за изпълнение, предвидени в 
първата алинея се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 112, 
параграф 3 или в съответните членове 
на Регламент (ЕС) № ххх/ххх[DP], 
Регламент (ЕС) № xxx/xxx[RD] или 
Регламент (ЕС) № xxx/xxx[общ 
регламент за ООП].

Or. en

Изменение 8
Giovanni La Via
Компромисно изменение, заместващо изменения 67—72, 619 
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Предложение за регламент
Член 65

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Ако се установи, че бенефициер не 
отговаря на критериите за допустимост
или ангажиментите, свързани с 
условията за предоставяне на
подпомагане, както е предвидено в 
секторното законодателство за селското 
стопанство, подпомагането се оттегля 
изцяло или частично.

1. Ако се установи, че бенефициер не 
отговаря, изцяло или частично, на 
критериите за допустимост за 
конкретна схема за подпомагане, както 
е предвидено в секторното 
законодателство за селското стопанство,
съответната несъответстваща част 
от подпомагането се оттегля изцяло.

По-специално в случай на 
несъответствие с критериите за 
допустимост във връзка с броимите 
единици, като например хектари земя 
или брой животни, подпомагането се 
преустановява изцяло за онези 
единици, за които критериите за 
допустимост не са изпълнени.
1a. Когато подпомагането е обвързано 
с изпълнението на конкретни 
ангажименти и се установи, че 
бенефициерът не отговаря на тези 
ангажименти, съответното 
подпомагане се преустановява изцяло 
или частично.

2. Където законодателството на 
Съюза го изисква, държавите членки 
също така налагат наказателни мерки
като намаляване или изключване на 
плащането или част от него, вече 
предоставено или очакващо 
предоставяне, по отношение на което 
критериите за допустимост или 
ангажиментите са били спазени.

2. Където законодателните актове по 
смисъла на член 289, параграф 3 от 
Договора го изискват, по 
целесъобразност, при изпълнението 
на допълнителни условия, определени 
в делегираните актове, държавите 
членки също така налагат
административни санкции като 
намаляване или изключване на 
плащането или част от него, вече 
предоставено или очакващо 
предоставяне, по отношение на което 
критериите за допустимост или 
ангажиментите са били спазени.

Сумата, с която се намалява 
подпомагането зависи от тежестта, 
степента, продължителността и 
системността на установеното 

Сумите по преустановяването на 
плащанията, посочено в параграф 1а, 
и административните санкции, 
посочени в параграф 2, с които се 
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неспазване и може да достигне до 
пълно изключване от една или няколко 
схеми за подпомагане за една или 
повече календарни години.

намалява подпомагането, зависят от
естеството, тежестта, степента, 
продължителността и системността на 
установеното неспазване и могат да 
достигнат до пълно изключване за 
една или повече календарни години от 
една или няколко схеми за подпомагане
или мерки за подкрепа, които са обект 
на несъответствието.

2a. Определянето на санкциите се 
основава на следните общи критерии:
— „тежестта“ на неспазването 
зависи по-специално от значението 
на последствията от неспазването, и 
по-специално от риска, който то 
представлява за съответния фонд на 
Съюза и за последователното 
отчитане на целите на съответното 
изискване или стандарт;
— „степента“ на неспазване се 
определя, като се вземе предвид по-
специално дали неспазването има 
сериозно влияние или дали е 
ограничено до самото стопанство;
— „продължителността“ на 
неспазването се определя от 
компетентния орган, като се отчита 
по-специално очакваният период от 
време, през който трае ефектът, или 
възможността този ефект да бъде 
прекратен с разумни средства;
— „системно“ неспазване означава, че 
неспазването на едно и също 
изискване, стандарт или задължение 
се определя повече от веднъж в 
рамките на последователен период 
от три календарни години, при 
условие че бенефициерът е бил 
уведомен за предишното неспазване и, 
когато е целесъобразно, е имал 
възможността да вземе 
необходимите мерки да прекрати 
това предишно неспазване;

3. Сумата, засегната от оттеглянето, 
посочено в параграф 1 и от

3. Сумите, засегнати от оттеглянето и 
от административните санкции, 
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наказателните мерки, посочени в
параграф 2, се възстановява изцяло.

посочени в предходните параграфи, се
възстановяват изцяло.

Or. en

Изменение 9
Giovanni La Via
Компромисно изменение, заместващо изменения 78, 456, 457

Предложение за регламент
Член 68 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяка държава членка създава и 
прилага интегрирана система за 
администриране и контрол (наричана 
по-нататък „интегрираната система“).

1. Всяка държава членка създава и 
прилага интегрирана система за 
администриране и контрол (наричана 
по-нататък „интегрираната система“).

2. Интегрираната система се прилага 
към схемите за подпомагане, изброени в 
приложение І към Регламент (ЕС) № 
ххх/ххх[DP] и към подпомагането, 
предоставено в съответствие с член 22, 
параграф 1, букви а) и б), членове от 29 
до 32, членове 34 и 35 от Регламент (ЕС) 
№ xxx/xxx[RD] и където е приложимо, 
член 28, параграф 1, буква б) от 
Регламент (ЕС) № CR/xxx.

2. Интегрираната система се прилага 
към схемите за подпомагане, изброени в 
приложение І към Регламент (ЕС) № 
ххх/ххх[DP] и към подпомагането, 
предоставено в съответствие с член 22, 
параграф 1, букви а) и б), членове от 29 
до 32, членове 34 и 35 от Регламент (ЕС) 
№ xxx/xxx[RD] и където е приложимо, 
член 28, параграф 1, буква б) от 
Регламент (ЕС) № CR/xxx.

Тази глава обаче не се прилага за мерки, 
посочени в член 29, параграф 9 от 
Регламент (ЕС) № xxx/xxx[RD], както и 
за мерки по член 22, параграф 1, букви 
а) и б) от този регламент, когато се 
отнася за разходи за установяване.

Тази глава обаче не се прилага за мерки, 
посочени в член 29, параграф 9 от 
Регламент (ЕС) № xxx/xxx[RD], както и 
за мерки по член 22, параграф 1, букви 
а) и б) от този регламент, когато се 
отнася за разходи за установяване.

3. Доколкото е необходимо, 
интегрираната система се прилага също 
за контрол на кръстосаното спазване, 
както е посочено в дял VІ.

3. Доколкото е необходимо, 
интегрираната система се прилага също 
за контрол на кръстосаното спазване, 
както е посочено в дял VІ.

3a. Държавите членки използват по 
подходящ начин технологията при 
въвеждането на тяхната 
интегрирана система, за да намалят 
административната тежест и да 
гарантират, че мерките за контрол 
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се прилагат по ефективен и ефикасен 
начин. 

Or. en

Изменение 10
Giovanni La Via
Компромисно изменение, заместващо изменения 79, 474-477, BUDG 21

Предложение за регламент
Член 73 – параграфи 2 и параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки предоставят, inter 
alia и по електронен път, предварително 
изготвени формуляри, които се базират 
на площите, определени през 
предходната година, както и графичен 
материал, посочващ местоположението 
на тези площи. Държава членка може да 
реши заявлението за помощ да съдържа 
само промените по отношение на 
заявлението, подадено предходната 
година. По отношение на схемата за 
дребни селскостопански производители 
обаче, както е предвидено в дял V от 
Регламент (ЕС) № DP/xxx, тази 
възможност се дава на всички засегнати 
селскостопански производители.

2. Държавите членки предоставят, inter 
alia и по електронен път, предварително 
изготвени формуляри, които се базират 
на площите, определени през 
предходната година, както и графичен 
материал, посочващ местоположението 
на тези площи. Държава членка може да 
реши заявлението за помощ да съдържа 
само промените по отношение на 
заявлението, подадено предходната 
година. По отношение на схемата за 
дребни селскостопански производители 
обаче, както е предвидено в дял V от 
Регламент (ЕС) № DP/xxx, тази 
възможност се дава на всички засегнати 
селскостопански производители.

2a. Държавите членки могат да 
решат, че дадено заявление за помощ 
или молба за плащане, отговарящи на 
определените в параграф 1 
изисквания, остават валидни в 
течение на няколко години, при 
условие че съответните бенефициери 
спазват задължението да отчитат 
всяка промяна в първоначално 
заявените данни. Многогодишното 
заявление обаче е обвързано с 
условието за ежегодно потвърждение 
на данните от страна на 
бенефициера.
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Or. en

Изменение 11
Giovanni La Via
Компромисно изменение, заместващо изменения 80, 81, 483, 484, 487

Предложение за регламент
Член 75

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Съгласно член 61, чрез 
разплащателните агенции или 
упълномощени от тях органи държавите 
членки извършват административни 
проверки на заявлението за помощ, за да 
проверят дали отговаря на условията за 
предоставяне на помощ. Тези проверки 
се допълват от проверки на място.

1. Съгласно член 61, чрез 
разплащателните агенции или 
упълномощени от тях органи държавите 
членки извършват административни 
проверки на заявлението за помощ, за да 
проверят дали отговаря на условията за 
предоставяне на помощ. Тези проверки 
се допълват от проверки на място, 
чиято цел е да следят за спазването 
на разпоредбите на схемите за 
подпомагане и за степента на 
свързания риск.

2. За целите на проверките на място 
държавите членки съставят план за 
вземане на извадки от земеделските 
стопанства и/или бенефициерите.

2. За целите на проверките на място 
държавите членки съставят план за 
вземане на извадки от бенефициерите, 
които включват както произволна 
част с цел получаване на степен на 
представителна грешка и част, 
основана на риска, позволяваща 
съсредоточаване главно върху 
исканията с висока степен на риск.

3. Държавите членки могат да използват 
техники за дистанционно наблюдение и 
Глобалната навигационна спътникова 
система (ГНСС) като средство за 
извършване на проверки на място на 
земеделските парцели.

3. Държавите членки могат да използват 
техники за дистанционно наблюдение и 
Глобалната навигационна спътникова 
система (ГНСС) като средство за 
извършване на проверки на място на 
земеделските парцели.

4. В случай на неспазване на условията 
за допустимост се прилага член 65.

4. В случай на неспазване на условията 
за допустимост се прилага член 65.

Or. en
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Изменение 12
Giovanni La Via
Компромисно изменение, заместващо изменения 82, 83, 500, 504, 508

Предложение за регламент
Член 76

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Плащанията по схемите за 
подпомагане и мерките, упоменати в 
член 68, параграф 2 се извършват в 
периода от 1 декември до 30 юни на 
следващата календарна година.

1. Плащанията по схемите за 
подпомагане и мерките, упоменати в 
член 68, параграф 2 се извършват в 
периода от 1 декември до 30 юни на 
следващата календарна година.

В рамките на този период плащанията 
се извършват на най-много два транша.

В рамките на този период плащанията 
се извършват на най-много два транша.

Държавите членки обаче могат да 
отпускат авансови плащания в размер 
до 50 % по отношение на директните 
плащания и 75 % за подпомагането по 
програмите за развитие на селските 
райони, както е упоменато в член 68, 
параграф 2 преди 1 декември, но не и 
преди 16 октомври.

Държавите членки обаче могат да 
отпускат авансови плащания в размер 
до 50 % по отношение на директните 
плащания и 75 % за подпомагането по 
програмите за развитие на селските 
райони, както е упоменато в член 68, 
параграф 2 преди 1 декември, но не и 
преди 16 октомври.

Без да се засяга прилагането на 
третата алинея, Комисията може 
посредством актове за изпълнение да 
разреши на държавите членки да 
увеличат процента на авансовите 
плащания до 80 % в регионите, в 
които селскостопанските 
производители са изправени пред 
сериозни финансови затруднения 
поради извънредни обстоятелства. 
Тези актове за изпълнение се приемат 
в съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 112, 
параграф 3.

2. Плащанията, посочени в параграф 1, 
не се извършват преди да са 
приключили проверките на условията за 
допустимост, които се провеждат от 
държавите членки съгласно член 75.

2. Плащанията, посочени в параграф 1, 
не се извършват преди да са 
приключили проверките на условията за 
допустимост, които се провеждат от 
държавите членки съгласно член 75.

2a. Чрез дерогация от параграф 2 от 
този член държавите членки могат 
да решат, след отчитане на риска от 
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надплащане, да изплатят до 50 % от 
приложимото плащане, споменато в 
дял III от Регламент (EС) № xxx/xxx 
[DP] и 75 % от помощта, отпускана 
за развитие на селските райони, 
съгласно посоченото в член 68, 
параграф 2 след приключването на 
административните проверки, 
уредени в член 61, параграф 1. 
Процентната стойност на 
плащането следва да бъде еднаква за 
всички бенефициери за дадена мярка 
или даден набор от операции.
2б. В случай на възникнали извънредни 
обстоятелства, по искане на една или 
повече държави членки и ако са 
налични необходимите бюджетни 
средства, Комисията може да 
разреши авансови плащания и преди 
16 октомври.

Or. en

Изменение 13
Giovanni La Via
Компромисно изменение, заместващо изменение 516

Предложение за регламент
Член 77 — параграф 2 — буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) разпоредби, необходими за 
хармонизираното определяне на 
основата за изчисляване на помощта, 
които включват правила за решаване на 
случаи, при които отговарящата на 
условията за подпомагане площ 
включва особености на ландшафта или 
дървета;

б) разпоредби, необходими за 
хармонизираното определяне на 
основата за изчисляване на помощта, 
които включват правила за решаване на 
случаи, при които отговарящата на 
условията за подпомагане площ 
включва особености на ландшафта или 
дървета; без да се засягат 
разпоредбите на член 9 от Регламент 
(EС) № xxx/xxx [DP], правилата за 
допустимост следва да са съобразени 
с преодоляването на 
предизвикателствата на 
изменението на климата и загубата 
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на биоразнообразие, и в тази връзка не 
следва да санкционират 
селскостопанските системи с висока 
природна стойност или системите за 
агролесовъдство за паша, или да 
предизвикват понижаване на 
качеството на околната среда; 
допуска се гъвкавост, обоснована с 
агрономически или екологични 
основания, на базата на обичайните 
стандарти на засегнатата държава 
членка или регион;

Or. en

Изменение 14
Giovanni La Via
Компромисно изменение, заместващо изменение 3

Предложение за регламент
Член 93 — параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Освен това, по отношение на 2014 и
2015 г. правилата за кръстосано 
спазване включват също поддържането 
на постоянни пасища. Държавите 
членки, които са били членове на Съюза 
към 1 януари 2004 г. гарантират, че 
земя, която е била заета от постоянни 
пасища към датата, посочена в 
заявленията за помощ за площите за 
2003 г., се поддържа като заета от 
постоянни пасища в посочените 
граници. Държавите членки, 
присъединили се към Съюза през 2004 г. 
гарантират, че земя, която е била заета 
от постоянни пасища на 1 май 2004 г. се 
поддържа като заета от постоянни 
пасища в посочените граници. България 
и Румъния гарантират, че земя, която е 
била заета от постоянни пасища на 1 
януари 2007 г., продължава да се 
поддържа като заета от постоянни 
пасища в посочените граници.

Освен това по отношение на 2014 и 2015 
г. правилата за кръстосано спазване 
включват също поддържането на 
постоянни пасища и постоянни тревни 
площи. Държавите членки, които са 
били членове на Съюза към 1 януари 
2004 г. гарантират, че земя, която е била 
заета от постоянни пасища и 
постоянни тревни площи към датата, 
посочена в заявленията за помощ за 
площите за 2003 г., се поддържа като 
заета от постоянни пасища и 
постоянни тревни площи в 
посочените граници. Държавите членки, 
присъединили се към Съюза през 2004 г. 
гарантират, че земя, която е била заета 
от постоянни пасища и постоянни 
тревни площи на 1 май 2004 г. се 
поддържа като заета от постоянни 
пасища и постоянни тревни площи в 
посочените граници. България и 
Румъния гарантират, че земя, която е 
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била заета от постоянни пасища и 
постоянни тревни площи на 1 януари 
2007 г., продължава да се поддържа като 
заета от постоянни пасища и 
постоянни тревни площи в 
посочените граници.

В същото време при надлежно 
обосновани обстоятелства държава 
членка може да поиска дерогация от 
първата алинея, при условие че 
предприема действия за 
предотвратяване на значително 
намаляване на общата площ на 
постоянните си пасища и 
постоянните тревни площи.

Or. en

Изменение 15
Giovanni La Via
Компромисно изменение, заместващо изменения 86, 95, 541, 542, 621

Предложение за регламент
Член 99

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Наказателната мярка, посочена в 
член 91, се прилага посредством 
намаление или изключване на цялата 
сума на плащанията, посочени в 
член 92, които са предоставени или 
предстои да се предоставят на 
съответния бенефициер, свързани със 
съответната календарна година или 
години.

1. Наказателната мярка, посочена в 
член 91, се прилага посредством 
намаление или изключване на цялата 
сума на плащанията, посочени в 
член 92, които са предоставени или 
предстои да се предоставят на 
съответния бенефициер, свързани със 
съответната календарна година или 
години.

При изчисляването на намаленията и 
изключването се вземат предвид 
тежестта, степента, продължителността 
и системността на констатираното 
неспазване, както и критериите, 
посочени в параграфи 2, 3 и 4.

При изчисляването на намаленията и 
изключването се вземат предвид 
пропорционално естеството,
тежестта, степента, продължителността 
и системността на констатираното 
неспазване, както и критериите, 
посочени в параграфи 2, 3 и 4.

2. В случай на неспазване поради 
небрежност процентът на намалението 

2. В случай на неспазване поради 
небрежност процентът на намалението 



PE501.971v01-00 22/33 AM\921692BG.doc

BG

не надвишава 5 %, а в случаите на 
повторно неспазване — 15 %.

не надвишава 5 %, а в случаите на 
повторно неспазване не превишава
15 %.

В надлежно обосновани случаи 
държавите членки могат да решат да не 
прилагат намаление, когато предвид 
тежестта, размера и времетраенето му 
случаят на неспазване следва да се 
разглежда като маловажен. Въпреки 
това, случаи на неспазване, които 
представляват пряка опасност за 
общественото здраве или за здравето на 
животните, не се смятат за маловажни. 
Бенефициерът се уведомява за 
констатацията и за задължението 
да предприеме мерки за 
отстраняването на неспазването.

В надлежно обосновани случаи 
държавите членки могат да решат да не 
прилагат намаление, когато предвид 
тежестта, размера и времетраенето му 
случаят на неспазване следва да се 
разглежда като маловажен. Въпреки 
това, случаи на неспазване, които 
представляват пряка опасност за 
общественото здраве или за здравето на 
животните, не се смятат за маловажни.

Освен това държавите членки могат 
да въведат система за ранно 
предупреждение, която се прилага за 
случаи на първо несъответствие, 
които не се приемат за сериозни.
Когато държава членка реши да 
използва тази възможност, 
компетентният орган изпраща на 
бенефициера първоначално 
предупреждение, с което го уведомява 
за констатацията и за задължението 
да предприеме мерки за отстраняване 
на неспазването. Въздействието на 
такава система се ограничава до 
търсенето на отговорност от 
бенефициера за неспазването. 
Съгласно установената система след 
предупреждението следват надлежни 
проверки за това дали неспазването е 
било отстранено. Ако то е било 
отстранено, не се прилага 
намаляване. Ако то не е било 
отстранено, намаляването в 
съответствие с първия параграф се 
прилага със задна дата. Въпреки това 
случаи на неспазване, които 
представляват пряка опасност за 
общественото здраве или за здравето 
на животните, винаги се смятат за 
сериозни.
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3. В случай на умишлено неспазване 
процентът на намалението по принцип 
не е по-нисък от 20 % и може да доведе 
до цялостно изключване от една или 
няколко схеми за подпомагане в 
продължение на една или повече 
календарни години.

3. В случай на сериозно неспазване 
поради груба небрежност, процентът 
на намалението по принцип не може да 
бъде по-малко от 20 % и може да се 
стигне до цялостно изключване от една 
или повече схеми за помощи и това да 
се прилага за една или повече 
календарни години.

4. При всички случаи общата сума на 
намаленията и изключването от помощи 
за една календарна година не може да е 
по-голяма от общата сума, предвидена в 
първата алинея на параграф 1.

4. При всички случаи общата сума на 
намаленията и изключването от помощи 
за една календарна година не може да е 
по-голяма от общата сума, предвидена в 
първата алинея на параграф 1.

Or. en

Изменение 16
Giovanni La Via
Компромисно изменение, заместващо изменения 87, 96, 538, 539

Предложение за регламент
Член 101

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За да осигури правилно 
разпределение на средствата между 
одобрените бенефициери, Комисията се 
оправомощава да приема делегирани 
актове съгласно член 111 за 
установяване на хармонизирана база за 
изчисления на наказателни мерки, 
свързани с кръстосаното спазване, като 
взема предвид намаленията поради 
финансова дисциплина.

1. За да осигури правилно 
разпределение на средствата между 
одобрените бенефициери, Комисията се 
оправомощава да приема делегирани 
актове съгласно член 111 за 
установяване на хармонизирана база за 
изчисления на наказателни мерки, 
свързани с кръстосаното спазване, като 
взема предвид намаленията поради 
финансова дисциплина.

2. За да гарантира, че кръстосаното 
спазване се извършва ефективно, 
съгласувано и недискриминативно, 
Комисията се оправомощава да приема 
делегирани актове съгласно член 111 
относно изчисляването и прилагането на 
наказателни мерки.

2. За да гарантира, че кръстосаното 
спазване се извършва ефективно,
основано на риска и съразмерно,
съгласувано и недискриминативно, 
Комисията се оправомощава да приема 
делегирани актове съгласно член 111 
относно изчисляването и прилагането на 
наказателни мерки. Тези делегирани 
актове следва да съдържат по-
специално правила за случаи, където 
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административни санкции няма да се 
налагат за неспазване, което се 
дължи на техническа неизправност 
на системите за идентифициране и 
регистриране на животни, както е 
посочено в приложение II, ЗИУ 7 и 
ЗИУ 8, и не произтича от действие 
или пропуск, дължащ се директно на 
засегнатия бенефициер.

Or. en

Изменение 17
Giovanni La Via
Компромисно изменение, заместващо изменения 650-654

Предложение за регламент
Член 106 — параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато в полза на бенефициера се 
извършва директно плащане, 
предвидено в Регламент (ЕО) № DP/xxx, 
във валута, различна от еврото, 
държавите членки конвертират сумата 
на помощта от евро в съответната 
национална валута въз основа на 
последния обменен валутен курс, 
определен от Европейската централна 
банка преди 1 октомври от годината, за 
която е отпусната помощта.

3. Когато в полза на бенефициера се 
извършва директно плащане, 
предвидено в Регламент (ЕО) № DP/xxx, 
във валута, различна от еврото, 
държавите членки конвертират сумата 
на помощта от евро в съответната 
национална валута въз основа на 
последния средномесечен обменен 
валутен курс, определен от 
Европейската централна банка преди 1 
октомври от годината, за която е 
отпусната помощта.

Or. en

Изменение 18
Giovanni La Via
Компромисно изменение, заместващо изменения 98—101, 665—667, 670 
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Предложение за регламент
Член 110

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Създава се обща рамка за мониторинг 
и оценка с цел да се измерят резултатите 
от общата селскостопанска политика. Тя 
включва всички инструменти, 
свързани с мониторинга и оценката 
на мерките на Общата 
селскостопанска политика и по-
специално директните плащания, 
предвидени в Регламент (ЕС) № DP/xxx, 
пазарните мерки, предвидени в 
Регламент (ЕС) № CMO/xxx, мерките за 
развитие на селските райони, 
предвидени в Регламент (ЕС) № RD/xxx 
и на прилагането на кръстосаното 
спазване, предвидено в настоящия 
регламент.

1. Създава се обща рамка за мониторинг 
и оценка, с цел да се измерят 
резултатите от общата селскостопанска 
политика и по-специално:

a) директните плащания, предвидени в 
Регламент (EС) № ДП/xxx;
б) пазарните мерки, предвидени в 
Регламент (ЕС) № ООП/xxx;
в) мерките за развитие на селските 
райони, предвидени в Регламент (ЕС) № 
RD/xxx и на;
г) прилагането на кръстосаното 
спазване, предвидено в настоящия 
регламент.

За да осигури ефективно измерване на 
резултатите, Комисията се 
оправомощава да приема делегирани 
актове съгласно член 111 относно 
съдържанието и изграждането на 
тази рамка.

Комисията следи изпълнението на 
тези политически мерки на основата 
на докладване от държавите членки в 
съответствие с правилата, 
определени в настоящата наредба.
Комисията разработва многогодишен 
план за оценка за периодични оценки 
на конкретни инструменти, които 
тя ще извършва.

2. Въздействието на мерките от общата 
селскостопанска политика, посочени в 
параграф 1, се измерва във връзка със 
следните цели:

2. Въздействието на мерките от общата 
селскостопанска политика, посочени в 
параграф 1, се измерва във връзка със 
следните цели:

a) жизнеспособно производство на a) жизнеспособно производство на 
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храни, с акцент върху 
селскостопанските доходи, 
селскостопанската производителност и 
стабилността на цените;

храни, с акцент върху входящите цени,
селскостопанските доходи, 
селскостопанската производителност и 
стабилността на цените;

б) устойчиво управление на природните 
ресурси и действията, свързани с 
климата, с акцент върху емисиите на 
парникови газове, биологичното 
разнообразие, почвите и водите;

б) устойчиво управление на природните 
ресурси и действията, свързани с 
климата, с акцент върху емисиите на 
парникови газове, биологичното 
разнообразие, почвите и водите;

в) балансирано териториално развитие, 
с акцент върху заетостта в селските 
райони, растежа и бедността в селските 
райони.

в) балансирано териториално развитие, 
с акцент върху заетостта в селските 
райони, растежа и бедността в селските 
райони.

Посредством актове за изпълнение 
Комисията определя набор от 
показатели, специфични за целите, 
посочени в първата алинея. Тези 
актове за изпълнение се приемат в
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 112, 
параграф 3.

С цел да осигури ефективното 
прилагане на този параграф, на 
Комисията се предоставят 
правомощия да приема делегирани
актове в съответствие с член 111 
относно съдържанието и 
изграждането на рамка за 
мониторинг и оценка, включително 
набора от показатели и методите за 
тяхното изчисление.

3. Държавите членки представят на 
Комисията цялата информация, 
необходима за извършването на 
мониторинга и оценката на съответните 
мерки. Комисията взема предвид по-
специално нуждата от данни и 
полезните взаимодействия между 
източниците на данни, особено 
използването им за статистически цели, 
когато е уместно.

3. Държавите членки представят на 
Комисията цялата информация, 
необходима за извършването на 
мониторинга и оценката на съответните 
мерки. Доколкото е възможно тази 
информация се основава на доказани 
източници на данни, като 
Системата за земеделска счетоводна 
информация и Евростат. Комисията 
взема предвид по-специално нуждата от 
данни и полезните взаимодействия 
между източниците на данни, особено 
използването им за статистически цели, 
когато е уместно.

Посредством актове за изпълнение 
Комисията приема правила относно 
информацията, която държавите членки 
трябва да изпращат, както и относно 
нуждите от данни и положителното 
взаимодействие между потенциалните 
източници на данни. Тези актове за 
изпълнение се приемат в съответствие с 
процедурата по разглеждане, посочена в 

Посредством актове за изпълнение 
Комисията приема правила относно 
информацията, която държавите членки 
трябва да изпращат, без да налага 
ненужна административна тежест 
върху тях, както и относно правилата 
за нуждите от данни и положителното 
взаимодействие между потенциалните 
източници на данни. Тези актове за 
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член 112, параграф 3. изпълнение се приемат в съответствие с 
процедурата по разглеждане, посочена в 
член 112, параграф 3.

4. На всеки четири години Комисията 
представя на Европейския парламент и 
на Съвета доклад за прилагането на 
настоящия регламент. Първият доклад 
се представя не по-късно от 31 декември 
2017 г.

4. На всеки четири години Комисията 
представя на Европейския парламент и 
на Съвета доклад за прилагането на 
настоящия регламент. Първият доклад 
се представя не по-късно от 31 декември 
2017 г.

Or. en

Изменение 19
Giovanni La Via
Компромисно изменение, заместващо изменения 723—725, 770

Предложение за регламент
Приложение ІІ — Основен въпрос „Почви и въглероден запас“ — ДСЕС 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

Поддържане на нивото на органични 
вещества в почвата, включително 
забрана за изгаряне на стърнищата от 
полски култури

Поддържане на нивото на органични 
вещества в почвата чрез подходящи 
практики, включително забрана за 
изгаряне на стърнищата от полски 
култури, с изключение по 
фитосанитарни съображения и при 
отпадъци от резитба и кастрене.

Or. en

Изменение 20
Giovanni La Via
Компромисно изменение, заместващо изменения 733—738, 771

Предложение за регламент
Приложение II — Основен въпрос „Биологично разнообразие“ — ЗИУ 2 —
последна колона

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 3, параграф 1, член 3, параграф 2, 
буква б), член 4, параграфи 1, 2 и 4

Член 3, параграф 1, член 3, параграф 2, 
буква б), член 4, параграфи 1, 2 и 4, 
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член 5, букви а), б) и г)

Or. en

Изменение 21
Giovanni La Via
Компромисно изменение, заместващо изменения 739-744 772

Предложение за регламент
Приложение II — Основен въпрос „Биологично разнообразие“ — ЗИУ 3 —
последна колона

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 6, параграфи 1 и 2 Член 6, параграфи 1 и 2 и член 13, 
параграф 1, буква а)

Or. en

Изменение 22
Giovanni La Via
Компромисно изменение, заместващо изменения 102 и 748 

Предложение за регламент
Приложение II — Основен въпрос „Ландшафт, минимално ниво на поддържане“ 
— ДСЕС 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

Запазване на особеностите на 
ландшафта, включително, където е 
приложимо, жив плет, езера, канавки и 
дървета в редица, в група или 
изолирани, синори и тераси, 
включително забрана за рязане на живи 
плетове и дървета по време на 
размножителния период и периода на 
отглеждане при птиците и възможни 
мерки за избягване на инвазивни 
видове и вредители

Запазване на особеностите на 
ландшафта, включително, където е 
приложимо, полуестествени 
местообитания, жив плет, езера, 
канавки и дървета в редица, в група или 
изолирани, синори и тераси, 
включително забрана за рязане на живи 
плетове и дървета по време на 
размножителния период и периода на 
отглеждане при птиците.

Or. en
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Изменение 23
Giovanni La Via
Компромисно изменение, заместващо изменение 112

Предложение за регламент
Съображение 10

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 24
Giovanni La Via
Компромисно изменение, заместващо изменения 113—116, 20—25, 213, 214, 228, 240, 
256, 257 и 258

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Системата за съвети в селското (11) Системата за съвети в селското 
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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 
ххх, относно установяване на правила за 
директни плащания за селскостопански 
производители по схеми за подпомагане 
в рамките на Общата селскостопанска 
политика. 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.

стопанство следва да покрива най-малко 
изискванията и стандартите, влизащи в 
обхвата на кръстосаното спазване на 
равнище стопанство. 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 
ххх, относно установяване на правила за 
директни плащания за селскостопански 
производители по схеми за подпомагане 
в рамките на Общата селскостопанска 
политика. В допълнение 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 екологичната 
ефективност и устойчивото развитие
на икономическата дейност на
стопанствата, включително 
дейности за модернизиране на
стопанства, създаване на 
конкурентоспособност, иновации в 
секторната интеграция и пазарна 
ориентация, както и насърчаването и 
прилагането на принципи, свързани 
със счетоводна отчетност, 
предприемачество и с устойчивото 
управление на икономически ресурси.
Накрая държавите членки могат да 
включат в своята система 
насърчаването на преобразувания на 
стопанства и на разнообразяването 
на тяхната икономическа дейност, и 
въвеждането на подходящи 
превантивни действия за справяне с 
природни бедствия и с болести по 
животните и по растенията, както 
и консултации за интегрирана борба 
срещу вредителите и използването на 
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нехимически алтернативи.

Or. en

Изменение 25
Giovanni La Via
Компромисно изменение, заместващо изменение 276 

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Бенефициерите следва да се 
включват в системата за съвети в 
селското стопанство на доброволни 
начала. Всички бенефициери, дори тези, 
които не получават подпомагане по 
ОСП, следва да имат право да участват в 
системата. Държавите членки обаче 
могат да установят критерии за
включване с предимство. Поради 
естеството на системата е удачно 
информацията, получена в процеса на 
консултациите, да се смята за 
поверителна, освен в случаите на 
сериозни нарушения на националното 
законодателство или законодателството 
на Съюза. За да се обезпечи 
ефективността на системата, 
съветниците следва да притежават 
съответните квалификации и редовно да 
участват в обучения.

(12) Бенефициерите следва да се 
включват в системата за съвети в 
селското стопанство на доброволни 
начала. Всички бенефициери, дори тези, 
които не получават подпомагане по 
ОСП, следва да имат право да участват в 
системата. Държавите членки обаче
следва да могат да определят на 
основата на екологични, 
икономически и социални критерии
категориите бенефициери, които 
имат приоритетен достъп до 
системата за съвети в селското 
стопанство. Поради естеството на 
системата е удачно информацията, 
получена в процеса на консултациите, 
да се смята за поверителна, освен в 
случаите на сериозни нарушения на 
националното законодателство или 
законодателството на Съюза. За да се 
обезпечи ефективността на системата, 
съветниците следва да притежават 
съответните квалификации и редовно да 
участват в обучения.

Or. en

Изменение 26
Giovanni La Via
Компромисно изменение, заместващо изменения 132—135, 516
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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 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 
проверките на задълженията, които не 
са непременно свързани с плащането на 
помощ, следва също да се опишат.
Необходимо е да се предвиди силен 
стимул, за да може държавите 
членки да намалят броя на 
проверките на място там, където 
степента на грешките е на 
приемливо ниво, както и за гъвкавост 
на основата на обичайните 
стандарти на засегнатите държави 
членки или региони, като се допускат 
обосновани изключения при 
наличието на земеделски, екологични 
или природни основания.
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Изменение 27
Giovanni La Via
Компромисно изменение, заместващо изменения 138-140
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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 
компютъризираната 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. 
Държавите членки следва да 
използват по подходящ начин 
технологията при създаването на 
тези системи, за да се намали 
административната тежест и да се 
осигурят действащи и ефективни 
мерки за контрол.
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