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Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура за одобрение

***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)
***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 
проекта на акт.)

Изменения към проект на акт

Измененията към проекта на акт, внесени от Парламента, се 
обозначават в получер курсив. Отбелязването в курсив е предназначено 
за съответните технически служби и се отнася до частите от проекта на 
акт, за които е предложено изменение с оглед изготвяне на 
окончателния текст (например очевидно грешни или липсващи части в 
текста на даден език). Предложените поправки от този вид подлежат на 
съгласуване между съответните отдели.

Антетката на всяко изменение към съществуващ акт, който проектът на 
акт има за цел да измени, съдържа трети и четвърти ред, където се 
посочват съответно съществуващият акт и засегнатата разпоредба от 
него. Възпроизведените части от разпоредба на съществуващ акт, която 
Парламентът желае да измени, но която остава непроменена в проекта 
на акт, се отбелязват с получер шрифт. Евентуални заличавания, които 
засягат такива части от текста се обозначават по следния начин: [...].
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета 
относно финансирането, управлението и мониторинга на Общата селскостопанска 
политика
COM(2011) 0628 – C7-0341/2011 – 2011/0288(COD)

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета 
(COM(2011) 0628),

– като взе предвид член 294, параграф 2 и член 43, параграф 2 от Договора за 
функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7-
0341/2011),

– като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз,

– като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 
25 април 2012 г.1,

– като взе предвид становището на Сметната палата от 8 март 2012 г.,2

– като взе предвид становището на Комитета на регионите от 4 май 2012 г.,3

– като взе предвид член 55 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по земеделие и развитие на селските райони 
и становищата на комисията по регионално развитие, комисията по бюджетен 
контрол, комисията по развитие и на комисията по бюджети (A7-0000/2012),

1. приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2. изтъква, че посоченият в законодателното предложение финансов пакет съставлява 
единствено указание за законодателния орган и че той не може да бъде определен, 
преди да бъде постигнато споразумение във връзка с предложението за регламент за 
установяване на многогодишната финансова рамка за периода 2014–2020 г.;

3. призовава Комисията отново да се допита до Парламента, в случай че възнамерява 
съществено да промени своето предложение или да го замени с друг текст;

4. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 

                                               
1 (Все още непубликувано в Официален вестник.)
2 (Все още непубликувано в Официален вестник.)
3 (Все още непубликувано в Официален вестник.)
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Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.
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Изменение 1

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 
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 

(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, 
административни санкции 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 
спазване, правилата за поддържане на 
постоянни пасища и 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. От 
особено значение е Комисията да 
проведе подходящи консултации по 
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подготвянето и съставянето на 
делегирани актове Комисията следва да 
осигури едновременното, своевременно 
и подходящо предаване на съответните 
документи на Европейския парламент 
иСъвета.

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.

(Настоящите две изменения, които 
заместват „наказателните мерки“ с 
„административни мерки“ и 
„постоянните пасища“ с „постоянни 
пасища и места за паша“, се прилагат 
в рамките на целия текст; приемането 
им ще изисква извършването на 
съответните промени.)

Or. en

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 5а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. Настоящият регламент следва да 
предвиди, при необходимост, 
освобождавания в случаите на 
непреодолима сила и при извънредни 
обстоятелства. Във връзка с  
разпоредбите за селското 
стопанство, понятието 
„непреодолима сила“ следва да се 
тълкува съгласно съдебната практика 
на Съда.

Or. en
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Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 37а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

37а. В допълнение към Регламент (ЕО, 
Евратом) № 2988/95, в настоящия 
регламент следва да се изготвят по-
подробни разпоредби, които да 
разглеждат нередностите в 
областта на общата 
селскостопанска политика.
Бенефициер, който получи помощ, без 
да отговаря на критериите за 
допустимост или не спазва 
ангажиментите, свързани с 
отпускането на тази помощ, следва 
да се счита за лице, възползвало се 
неправомерно от облага. Такива 
облаги се отнемат съгласно член 4 от 
Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95.
За да се предотврати 
несъответствието от страна на 
бенефициерите, следва да се прилагат 
административни санкции по 
смисъла на член 5 от Регламент (ЕО, 
Евратом) № 2988/95 под формата на 
намаление или изключване от 
предлагането на помощи, по-
специално в случаите, когато става 
въпрос за умишлено извършени 
нередности или такива в резултат на 
небрежност. Тези административни 
санкции могат да засегнат помощта, 
за която са изпълнени условията за 
допустимост или по която са поети 
ангажименти. Но е важно, че в 
случай на нередности, свързани с дял 
III, глава 2 на Регламент (ЕС) № 
ххх/ххх (директни плащания), 
размерът на всички отнети и 
приспаднати суми от помощта не 
следва да надвишава размера на 
плащането, споменато в тази глава.

Or. en
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Обосновка

Връзката между Регламент (ЕО, Евратом) №2988/95 и член 65 от настоящия 
регламент следва да се разясни.

Изменение 4

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, което следва 
при необходимост да гарантира 
гъвкавост на равнище селско 
стопанство, за да се намери 
необходимият баланс между 
запазването на законодателството в 
настоящия му вид и прилагането на 
съразмерни административни 
санкции единствено при неспазване на 
правилата, което пряко и 
недвусмислено се отнася до 
бенефициерите, по-специално във 
връзка с многократно неправилно 
прилагане на използваната 
технология.

Or. en
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Изменение 5

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, 
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. it

Изменение 6

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 

заличава се
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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.

Or. it

Изменение 7

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За целите на настоящия регламент се 
прилагат определенията 
„селскостопански производител“, 
„селскостопанска дейност“, „земеделска 
площ“, и „стопанство“, посочени в 
член 4 от Регламент (ЕС) ххх/ххх [DP], 
освен ако настоящият регламент не 
предвижда друго.

1. За целите на настоящия регламент се 
прилагат определенията 
„селскостопански производител“, 
„селскостопанска дейност“ и
„земеделска площ“, посочени в член 4 
от Регламент (ЕС) ххх/ххх [DP].

Or. it

Изменение 8

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Освен за целите на дял VI, както е 
уредено в член 91, параграф 3, 
определението „предприятие“, 
изложено в член 4 на Регламент (ЕС) 
xxx/xxx [ПП], се прилага за целите на 
настоящия регламент.

Or. en
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Изменение 9

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

За целите на настоящия регламент 
„секторно законодателство в 
областта на селското стопанство“ 
означава всеки приложим акт, приет 
въз основа на член 43 от Договора в 
рамките на общата селскостопанска 
политика, както и, по 
целесъобразност, всички делегирани 
актове или актове за изпълнение, 
приети въз основа на тези актове;

Or. en

Изменение 10

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Форсмажорни и извънредни 
обстоятелства, както се употребяват в 
настоящия регламент във връзка с 
Регламент (ЕС) ххх/ххх [DP], Регламент 
(ЕС) xxx/xxx[общ регламент за ООП] и 
Регламент (ЕС) ххх/ххх [RD] могат да се 
признаят по-специално в случаи като:

2. Форсмажорни и извънредни 
обстоятелства, както се употребяват в 
настоящия регламент във връзка с 
Регламент (ЕС) ххх/ххх [DP], Регламент 
(ЕС) xxx/xxx[общ регламент за ООП] и
Регламент (ЕС) ххх/ххх [RD] могат 
например, наред с другото, да се 
признаят по-специално в случаи като:

Or. it
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Изменение 11

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква да) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) болест по растенията, засегнала 
част от или всички земеделски 
култури на бенефициера;

Or. it

Обосновка

Макар че се предлага списък от отворен тип, в който случаите да бъдат оценявани 
поотделно, болестите по земеделските култури не се посочват, въпреки че те са 
често срещано явление в земеделските стопанства.

Изменение 12

Предложение за регламент
Член 6 – 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 по 
собствена инициатива, мерките за 
подготовка, мониторинг, 
административна и техническа 
подкрепа, оценка, одит и контрол, 
необходими за провеждането на Общата 
селскостопанска политика.

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.

Or. it
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Изменение 13

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. 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.

1. 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 и член 5.

Or. it

Обосновка

При наличие на призната разплащателна агенция, тя трябва да поеме управлението и 
на двата стълба. Настоящата система на управление не повиши ефективността на 
системата за предоставяне на помощи.

Изменение 14

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 и спазването на принципа на 
добро финансово управление;

Or. it
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Изменение 15

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 4 – алинея 2 – уводен текст

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 определя орган, 
наричан по-долу „координиращ орган“, 
на който възлагат следните задачи:

Or. it

Изменение 16

Предложение за регламент
Член 8 — параграф 1 — буква ва) (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;

Or. it

Обосновка

Задълженията на разплащателните агенции и естеството на техните отговорности 
трябва да бъдат определяни чрез делегирани актове, а не чрез актове за изпълнение.
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Изменение 17

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) задълженията на 
разплащателните агенции по 
отношение на публичната 
интервенция, както и на естеството 
на техните отговорности в 
областта на управлението и 
контрола;

заличава се

Or. it

Обосновка

Задълженията на разплащателните агенции и естеството на техните отговорности 
трябва да бъдат определяни чрез делегирани актове, а не чрез актове за изпълнение.

Изменение 18

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – алинея 1

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, избран от 
държавата членка чрез обществена 
тръжна процедура, който представя 
становище, изготвено съгласно 
международните одиторски 
стандарти, 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. Това 
становище посочва, наред с другото, 
дали прегледът поставя под съмнение 
твърденията от декларацията за 
достоверност на управлението, 
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посочена в член 7, параграф 3, буква б).

Or. en

Изменение 19

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 е оправомощена да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 111, с който се 
определят правилата относно статута 
на сертифициращите органи, 
специфичните им задачи, включително 
проверките, които трябва да извършват, 
както и сертификатите и докладите, 
които тези органи трябва да съставят, и 
придружаващата ги документация.

Or. it

Обосновка

Съответства на позицията, която комисията по земеделие и развитие на селските 
райони (А7-0209/2011 от 25.5.2011 г.) заема в процеса на привеждане в съответствие 
с Договора от Лисабон.

Изменение 20

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 
„система за съвети в селското 
стопанство“), която се управлява от 

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 
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един или повече определени органи.
Определените органи могат да бъдат 
публични или частни.

един или повече избрани органи.
Избраните органи могат да бъдат 
публични и/или частни.

Or. it

Обосновка

Право да извършват консултантски дейности имат и частните субекти, спазващи 
принципа на хоризонтална субсидиарност, които съвместно с публичната 
администрация извършват дейности, подпомагащи ОСП.

Изменение 21

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. it

Обосновка

Този текст трябва да бъде незадължителен. Поради това е преместен в параграф 3.

Изменение 22

Предложение за регламент
Член 12 — параграф 2 — буква ва) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) устойчивото развитие на 
икономическата дейност на 
стопанствата, съгласувано с всички 
мерки, предвидени в програмите за 



PE483.834v01-00 20/67 PR\894822BG.doc

BG

развитие на селските райони, 
включително модернизацията на 
стопанството, постигането на 
конкурентоспособност, управлението 
на веригата за доставки, иновациите 
и пазарното ориентиране;

Or. it

Обосновка

Следва да бъдат засилени дейностите по консултиране, необходими за улесняване на 
постигането на целите на ОСП, и по-специално на онези от тях, които са предвидени 
в програмите за развитие на селските райони. Развитието на консултирането трябва 
да бъде включено в контекста на т. нар. икономика, основана на знанието (научни 
изследвания - консултиране - образование - пазар), но най-вече, за да подкрепи най-
амбициозните и иновативни цели на ОСП, то трябва да преодолее правилото, 
описващо го като тясно обвързано с условия и задължителни мерки.

Изменение 23

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) 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].

Or. it

Обосновка

Този текст трябва да бъде незадължителен. Поради това е преместен в параграф 3.



PR\894822BG.doc 21/67 PE483.834v01-00

BG

Изменение 24

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. it

Изменение 25

Предложение за регламент
Член 12 — параграф 3 — буква ба) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) изискванията или действията, 
свързани с адаптиране и смекчаване 
на последиците от 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;

Or. it

Изменение 26

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
съветниците в системата за съвети в 
селското стопанство имат подходяща 
квалификация и редовно участват в 

1. Държавите членки гарантират, че 
съветниците в системата за съвети в 
селското стопанство имат подходяща 
квалификация и редовно участват във
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обучения. вътрешнофирмени обучения.

Or. it

Изменение 27

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Компетентният национален орган 
предоставя на бенефициера съответния 
списък с определени органи, според 
случая и по електронен път.

3. Компетентният национален орган 
предоставя на потенциалния
бенефициер съответния списък с 
избраните органи, според случая и по 
електронен път.

Or. it

Изменение 28

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 на Комисията се
предоставя правомощието да приема 
делегирани актове в съответствие с
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.

Or. it
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Изменение 29

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, 
параграф 3.

заличава се

Or. it

Обосновка

Обхватът на прилагане е твърде обширен. Има риск да настъпи объркване с 
делегираните актове, предвидени в член 8, параграф 1.

Изменение 30

Предложение за регламент
Член 19

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 и 
бенефициерите, получаващи 
подпомагане от ЕФГЗ, разходи, 
свързани с администрацията на
персонала, не биха могли да се поемат 
от фонда.

Or. it
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Изменение 31

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. 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.

1. 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, 
осигурявайки 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 
проследяването на 
агрометеорологичната система.

Or. it

Изменение 32

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всички законодателни инструменти, 
предложени от Комисията и приети от 
Европейския парламент и Съвета, от 
Съвета или от Комисията, и оказващи 
влияние върху бюджета на ЕФГЗ, са в 
съответствие със сумата, посочена в 
член 16.

Всички законодателни инструменти, 
предложени от Комисията и приети от 
Европейския парламент и Съвета, от 
Съвета или от Комисията, и оказващи 
влияние върху бюджета на ЕФГЗ, 
трябва да съответстват на сумата, 
посочена в член 16.

Or. it
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Изменение 33

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. По предложение на Комисията, 
представено най-късно до 31 март на 
съответната календарна година, за която 
се прилага корекцията по параграф 1, 
Съветът определя тази корекция не по-
късно от 30 юни на същата календарна 
година.

2. По предложение на Комисията, 
представено най-късно до 31 март на 
съответната календарна година, за която 
се прилага корекцията по параграф 1, 
Съветът и Европейският парламент
определят тази корекция не по-късно 
от 30 юни на същата календарна година.

Or. it

Обосновка

Съответства на позицията, която комисията по земеделие и развитие на селските 
райони (А7-0209/2011 от 25.5.2011 г.) заема в процеса на привеждане в съответствие 
с Договора от Лисабон.

Изменение 34

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Ако до 30 юни всяка година 
коефициентът на корекция не е 
определен, Комисията го определя 
посредством акт за изпълнение и 
незабавно информира Съвета. Тези 
актове за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
консултиране, посочена в член 112, 
параграф 2.

3. Ако до 30 юни всяка година 
коефициентът на корекция не е 
определен, Комисията го определя 
посредством акт за изпълнение и 
незабавно информира Съвета и 
Европейския парламент. Тези актове
за изпълнение се приемат в
съответствие с процедурата по
консултиране, посочена в член 112, 
параграф 2.

Or. it

Обосновка

Съответства на позицията, която комисията по земеделие и развитие на селските 
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райони (А7-0209/2011 от 25.5.2011 г.) заема в процеса на привеждане в съответствие 
с Договора от Лисабон.

Изменение 35

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. Когато бъде предоставена нова и 
съществена информация след вече 
взето решение по смисъла на 
параграфи 2 и 3, въз основа на тази 
информация, до 1 декември 
Европейската комисия може да 
приспособи коефициента на корекцията 
на директните плащания в съответствие 
с параграфи 2 или 3 чрез актове за 
изпълнение, без да прилага 
процедурата, посочена в член 112, 
параграф 2 или 3.

Or. it

Изменение 36

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 внесе предложението, 
както е посочено в параграф 2, 
Комисията проверява наличието на 
достатъчно условия 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. Ако има такива, внася 
предложението.
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Or. it

Обосновка

Целта на настоящото изменение е да гарантира, че финансовата дисциплина не се 
използва като заместител на резерва за кризисни ситуации в случаите, когато 
непредвидено развитие на пазара води до повишение на очакваните разходи за 
мерките, посочени в член 159 от Общия регламент за ООП.

Изменение 37

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 2

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, Комисията предлага на
Европейския парламент и Съвета
необходимите мерки, които да
обезпечат спазването на посочената
сума.

Or. it

Обосновка

Съответства на позицията, която комисията по земеделие и развитие на селските 
райони (А7-0209/2011 от 25.5.2011 г.) заема в процеса на привеждане в съответствие 
с Договора от Лисабон.

Изменение 38

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 

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 
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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.

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.

Or. it

Обосновка

Съответства на позицията, която комисията по земеделие и развитие на селските 
райони (А7-0209/2011 от 25.5.2011 г.) заема в процеса на привеждане в съответствие 
с Договора от Лисабон.

Изменение 39

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 членове 29 и 30
от Регламент (ЕС) № RD/xxx, разходите, 
финансирани по ЕЗФРСР не са предмет 
на никакво друго финансиране от 
бюджета на ЕС.

Or. it

Изменение 40

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 

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 
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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.  

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. it

Изменение 41

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Федералните държави членки, 
представящи множество програми за 
развитие на селските райони, до 31 
декември от втората година, считано 
от следващата година след годината 
на поемане на бюджетното 
задължение, могат 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 
компенсацията са налице суми за 
автоматично освобождаване, те се 
разпределят пропорционално между 
програмите за развитие на селските 
райони, по които има забавени 
разходи.

Or. it

Обосновка

Съответства на позицията, която комисията по земеделие и развитие на селските 
райони (А7-0209/2011 от 25.5.2011 г.) заема в процеса на привеждане в съответствие 
с Договора от Лисабон. Този принцип е от основно значение, за да не бъдат 
санкционирани държави, имащи федерална форма на държавно устройство, 
предоставяйки им възможността да прилагат правилото за автоматично 
освобождаване с цел съкращаване на сроковете и процедурите.
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Изменение 42

Предложение за регламент
Член 44

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, съгласно принципа на 
пропорционалност, като отчита 
степента на забава 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.

Or. en

Изменение 43

Предложение за регламент
Член 47 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Това осигурява последователна, 
обективна и пълна информация, както в 
границите на Съюза, така и извън него, 
за да се даде цялостна представа за 
тази политика.

Предоставената информация трябва 
да бъде последователна, обективна и 
пълна, както в границите на Съюза, така 
и извън него, за да се даде точна и 
пълна  представа за тази политика.

Or. it
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Изменение 44

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.

6. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 111 във 
връзка с регламентирането на
допълнителни подробности относно 
задължението, посочено в член 46, както 
и специфичните условия по отношение 
на информацията, подлежаща на 
вписване в документацията на 
разплащателните агенции.

Or. it

Обосновка

Задължението, определено в член 46, следва да се замени посредством делегирани 
актове.

Изменение 45

Предложение за регламент
Член 48 – параграф 6a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6а. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 111 за 
приемането на допълнителни правила 
относно изплащането на 
наказателни лихви на бенефициерите 
от страна на държавите членки, 
съгласно посоченото в член 42, 
параграф 2.

Or. it
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Обосновка

Задължението, определено в член 42, параграф 2, следва да се замени посредством 
делегирани актове.

Изменение 46

Предложение за регламент
Член 48 – параграф 7 – 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. it

Обосновка

Задължението, определено в член 42, параграф 2, следва да се замени посредством 
делегирани актове. Тази буква е преместена в член 48, параграф 6а (нов) – делегиран 
акт.

Изменение 47

Предложение за регламент
Член 49 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. 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.

2. 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 
отрицателното въздействие върху 
разплащателните агенции. При такива 
проверки може да вземат участие и 
служители от съответната държава 
членка.

Or. en
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Изменение 48

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. it

Изменение 49

Предложение за регламент
Член 52 – алинея 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. en
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Изменение 50

Предложение за регламент
Член 52 – алинея 1 – буква ва) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) условията, при които ще се 
извършва електронното съхранение 
на доказателствените документи, 
посочени в член 51, първа алинея, 
включително неговия формат и 
продължителност.

Or. en

Изменение 51

Предложение за регламент
Член 52 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Актовете за изпълнение, предвидени в 
първата алинея, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 112, 
параграф 3.

заличава се

Or. it

Изменение 52

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 

2. Комисията оценява подлежащите на 
изключване суми въз основа на 
сериозността на отчетеното 
несъответствие. При оценката надлежно 
се взема предвид естеството на 
нарушението.
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щета.

Or. it

Изменение 53

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, който тя да 
вземе предвид, преди да вземе решение 
за отказване на финансиране.

Or. it

Обосновка

По този начин се отрежда по-значима роля на Органа за уреждане на спорове в 
рамките на процедурата за уравняване по съответствие.

Изменение 54

Предложение за регламент
Член 55 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Посредством актове за изпълнение
Комисията определя правила относно:

Комисията се оправомощава да приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 111, който определя целите за 
различните фази от процедурата за 
приключване на сметки, 
съответните роли и отговорности на 
различните участващи страни, както 
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и правила относно:

Or. en

Изменение 55

Предложение за регламент
Член 55 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Актовете за изпълнение, предвидени в 
първата алинея, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 112, 
параграф 3.

заличава се

Or. it

Изменение 56

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 първото му 
завеждане в доклад за контрола или 
сходен документ или, когато е 
приложимо, от получаването на 
такъв отчет или сходен документ от 
разплащателната агенция или орган, 
отговорен за възстановяването.
Същевременно съответните суми се 
записват в регистъра на длъжниците на 
разплащателната агенция.

Or. en
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Обосновка

Терминът "първи сигнал" е много общ и може да доведе до трудности при 
прилагането.

Изменение 57

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. it

Изменение 58

Предложение за регламент
Член 60 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки създават 
ефективни системи за управление и 
контрол, за да гарантират спазването на 
законодателните актове, уреждащи 
схемите за подпомагане на Съюза.

2. Държавите членки създават 
ефективни, пропорционални и 
основани на риска системи за 
управление и контрол, за да гарантират 
спазването на законодателните актове, 
уреждащи схемите за подпомагане на 
Съюза.

Or. en
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Изменение 59

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.

За да се обезпечи правилното и 
ефективно постигане на целите на 
параграфи 1 и 2 от настоящия член, 
Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 111 относно 
специфичните задължения, които 
държавите членки трябва да спазват.

Or. en

Изменение 60

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. it

Изменение 61

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 

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 
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и се допълва от проверки на място. проверки на място.

Or. it

Изменение 62

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.

За да бъде спазен принципът на 
пропорционалност при извършване на 
проверките, трябва да се вземат 
предвид някои фактори, като 
например:
- размерът на финансовите операции;
- положителните доклади на 
предходно извършените одити на 
системите за управление и контрол;
- надеждността на националните 
органи, отговарящи за проверките;
- доброволно участие в  системи за 
управление, сертифицирани съгласно 
международно признати стандарти.

Or. it

Обосновка

От съществено значение е формулирането на някои от факторите, които е 
необходимо да се вземат предвид, за да се осигури пропорционалност на проверките.
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Изменение 63

Предложение за регламент
Член 61 – параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Държавите членки могат да 
намалят броя на проверките на 
място, при които процентът на 
грешките е на приемливи нива и 
установените системи за управление 
и контрол функционират надлежно.
Комисията приема делегирани актове 
в съответствие с член 111 за 
определяне на точните условия и 
правила, които да се прилагат от 
държавите членки. В допълнение 
Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 111 за 
определяне на правила относно 
минималния брой проверки на място, 
необходими за ефективното 
управление на рисковете, както и 
условията, при които държавите 
членки трябва да увеличат броя на 
тези проверки.

Or. en

Изменение 64

Предложение за регламент
Член 64 – параграф 1

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 

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 
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член 111 относно ситуациите, при 
които бенефициери или техни 
представители пречат на 
извършването на проверките.

член 111 относно по-специално 
следното:

а) правилата относно ситуациите, 
при които бенефициери или техни 
представители пречат на 
извършването на проверките;
б) правилата относно мерките за 
административни проверки и 
проверки на място, които държавите 
членки следва да извършват, като 
прилагат целесъобразен и 
пропорционален, основан на риска 
подход, във връзка със спазването на 
задълженията, ангажиментите и 
критериите за допустимост, 
произтичащи от прилагането на 
законодателството на Съюза;
в) правилата и методите за 
докладване на извършените проверки 
и контрол и на техните резултати;
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;
е) по отношение на конопа, съгласно 
посоченото в член 38 от Регламент 
(ЕС) № xxx/xxx [ДП], правила за 
специфични мерки за контрол и 
методи за определяне на 
съдържанието на 
тетрахидроканабинол;



PE483.834v01-00 42/67 PR\894822BG.doc

BG

ж) по отношение на памука, съгласно 
посоченото в член 42 от Регламент 
(ЕС) № xxx/xxx [ДП], система за 
проверки на одобрените 
междубраншови организации;
з) по отношение на виното, съгласно 
посоченото 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 да 
се прилагат за установяване на 
допустимостта на продукти за 
публична интервенция и частно 
съхранение, както и използването на 
тръжни процедури както за публична 
интервенция, така и за частно 
съхранение.

Or. en

Изменение 65

Предложение за регламент
Член 64 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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:
а) 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 

заличава се
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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;
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;
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;
е) по отношение на конопа, както е 
посочено в член 38 от Регламент (ЕС) 
№ xxx/xxx [ДП], правила за 
специфични мерки за контрол и 
методи за определяне на 
съдържанието на 
тетрахидроканабинол;
ж) по отношение на памука, както е 
посочено в член 42 от Регламент (ЕС) 
№ xxx/xxx [ДП], система за проверки 
на одобрените междубраншови 
организации;
з) по отношение на виното, както е 
посочено в регламент (ЕС) 
№ общООП/ххх, правила за 
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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 
тръжни процедури за търг както за 
публична интервенция, така и за 
частно съхранение.
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[ДП], Регламент (ЕС) 
№ xxx/xxx[РСР] или Регламент (ЕС) 
№ xxx/xxx[общ регламент за ООП].

Or. en

Изменение 66

Предложение за регламент
Член 65 – параграф 1

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.

Or. en
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Изменение 67

Предложение за регламент
Член 65 – параграф 1 – алинея 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

По-специално, в случай на 
несъответствие с критериите за 
допустимост във връзка с броимите 
единици, като например хектари земя 
или брой животни, подпомагането се 
оттегля изцяло за онези единици, за 
които критериите за допустимост 
не са изпълнени.

Or. en

Изменение 68

Предложение за регламент
Член 65 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Когато подпомагането е обвързано 
с изпълнението на конкретни 
ангажименти и се установи, че 
бенефициерът не отговаря на тези 
ангажименти, съответното 
подпомагане се оттегля изцяло или 
частично.

Or. en

Обосновка

Параграф 1 е разделен на два параграфа, като единият е относно незачитането на 
„условията за допустимост“, а другият – относно незачитането на „ангажименти“, 
тъй като последствията следва да са различни във всеки от тези случаи.
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Изменение 69

Предложение за регламент
Член 65 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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 – където е 
уместно, при спазването на 
допълнителни елементи, 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.

Or. en

Обосновка

Следва да се уточни, че принципът за налагане на наказателни мерки може да се 
установи в законодателните актове (понятие, което съгласно член 289, параграф 3 
от ДФЕС обхваща само актове, приети съгласно обикновената или специална 
законодателна процедура), а допълнителни елементи относно прилагането на тези 
наказателни мерки могат да се определят с актове за изпълнение или делегирани 
актове.

Изменение 70

Предложение за регламент
Член 65 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Сумата, с която се намалява 
подпомагането зависи от тежестта, 
степента, продължителността и 
системността на установеното 
неспазване и може да достигне до 
пълно изключване от една или няколко 
схеми за подпомогане за една или 

2. Тези административни санкции 
могат да достигнат до пълно 
изключване от една или няколко схеми 
за подпомагане за една или повече 
календарни години.
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повече календарни години.

Or. en

Обосновка

Принципът на пропорционалност (наказателна мярка, която се налага според 
тежестта и т.н.) следва да се прилага не само към наказателните мерки, наложени 
съгласно параграф 2, но и към оттеглянето, споменато в параграф 1а.

Изменение 71

Предложение за регламент
Член 65 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Сумата, засегната от оттеглянето,
посочено в параграф 1 и от 
наказателните мерки, посочени в 
параграф 2, се възстановява изцяло.

3. Сумата, засегната от оттеглянето и от 
административните санкции, 
посочени в предходните параграфи, се 
възстановява изцяло.

Or. en

Изменение 72

Предложение за регламент
Член 65 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Сумите, свързани с оттеглянето, 
споменати в параграф 1а и от 
административните санкции, 
споменати в параграф 2, се налагат 
според тежестта, размера, 
продължителността и 
системността на констатираното 
несъответствие.

Or. en
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Изменение 73

Предложение за регламент
Член 65а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 65а
Оттеглянията и намаляванията на

плащанията за селскостопански 
практики от полза за климата и 

околната среда
Независимо от член 65, сумата от 
оттегленията и намаляванията, 
приложени съгласно същия член в 
резултат на неспазване на 
задълженията, посочени в дял III, 
глава 2 от Регламент ... (Директни 
плащания) няма да надвиши сумата 
на плащанията, споменати в тази 
глава.

Or. en

Обосновка

Зелените плащания, споменати в дял III, глава 2 от Регламента за директните 
плащания, следва да бъдат ясно разграничени от основните плащания. Подробните 
правила относно намаляванията и оттеглянията по отношение на зелените плащания 
не следва да водят до реално увеличение на процента финансиране, посветено на това 
плащане. Поради това незачитането на екологичните изисквания не следва да оказва 
влияние върху основното плащане.

Изменение 74

Предложение за регламент
Член 66 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) временното прекратяване на правото 
на участие в схема за подпомагане, 
изключването и временното спиране на 
плащане или намаляване на размера на 
помощи, плащания или възстановявания 
или всяка друга наказателна мярка, 
по-специално в случай че не са спазени 

а) временното прекратяване на правото 
на участие в схема за подпомагане, 
изключването и временното спиране на 
плащане или намаляване на размера на 
помощи, плащания или възстановявания 
в случай че не са спазени сроковете, 
продуктът, размерът или количеството 
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сроковете, продуктът, размерът или 
количеството не отговаря на 
заявлението, оценката на схема или 
нотифицирането на информация не са 
били извършени, не са правилни или не 
са съобщени навреме;

не отговаря на заявлението, оценката на 
схема или нотифицирането на 
информация не са били извършени, не 
са правилни или не са съобщени 
навреме;

Or. en

Обосновка

Видовете приложими санкции и видовете обхванати нарушения следва да се 
определят в законодателни актове, а списъкът, който ще бъде включен в 
делегираните актове, не следва да бъде отворен.

Изменение 75

Предложение за регламент
Член 66 – параграф 1 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) оттеглянето или временно 
прекратяване на одобрение или 
признаване, по-специално когато даден 
оператор, организация на 
производители, асоциация на 
организации на производители, група 
производители или междубраншова 
организация не спази или вече не 
отговаря на изискваните условия, 
включително неподаване на 
нотификации;

ж) оттеглянето или временно 
прекратяване на одобрение или 
признаване, когато даден оператор, 
организация на производители, 
асоциация на организации на 
производители, група производители 
или междубраншова организация не 
спази или вече не отговаря на 
изискваните условия, включително 
липса на нотификации;

Or. en

Обосновка

Видовете приложими санкции и видовете обхванати нарушения следва да се 
определят в законодателни актове, а списъкът, който ще бъде включен в 
делегираните актове, не следва да бъде отворен.
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Изменение 76

Предложение за регламент
Член 66 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) процедурите и техничеките 
критерии, свързани с 
административните и наказателните 
мерки, посочени в параграф 1, в случай 
че бъде установено неспазване на някое 
от задълженията, произтичащи от 
прилагането на съответното 
законодателство;

а) процедурите, свързани с 
административните и наказателните 
мерки, посочени в параграф 1, в случай 
че бъде установено неспазване на някое 
от задълженията, произтичащи от 
прилагането на съответното 
законодателство;

Or. en

Изменение 77

Предложение за регламент
Член 66 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) правилата и процедурите по 
отношение на възстановяването на 
неправомерни плащания в резултат на 
прилагане на съответното 
законодателство.

б) процедурите по отношение на 
възстановяването на неправомерни 
плащания в резултат на прилагане на 
съответното законодателство.

Or. en

Обосновка

Приложното поле на актовете за изпълнение следва да бъде точно определено, за да 
се избегне припокриване с делегираните актове, приети в съответствие с първия 
параграф.
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Изменение 78

Предложение за регламент
Член 68 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Държавите членки се възползват 
максимално от технологиите при 
изграждане на своите интегрирани 
системи, по-специално във връзка с 
проверките за кръстосано спазване.

Or. en

Изменение 79

Предложение за регламент
Член 73 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Държавите членки могат да 
решат, че дадена молба за помощ или 
искане 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. Валидността на 
многогодишното заявление обаче ще 
зависи от ежегодното му 
потвърждение от страна на 
бенефициера под формата на 
декларация за участие.

Or. en
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Изменение 80

Предложение за регламент
Член 75 – параграф 1

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 наблюдението на нивото 
на присъщия риск и чийто брой се 
коригира с оглед на присъщите и 
контролни рискове.

Or. en

Изменение 81

Предложение за регламент
Член 75 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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, 
избирани на случаен принцип, което 
позволява вниманието да се насочи 
основно към исканията с висока 
степен на риск.

Or. en

Обосновка

В съответствие с формулировката, използвана в член 74, настоящият параграф 
следва да се отнася по-скоро до бенефициери, отколкото до селскостопански холдинги 
и/или бенефициери. 
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Изменение 82

Предложение за регламент
Член 76 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Чрез дерогация от параграф 2 
държавите членки могат да решат, 
след отчитане на риска от 
надплащане, да изплатят до 50 % от 
плащането, споменато в дял III, глава 
2 на Регламент ... (Директни 
плащания) и 75 % от помощта, 
отпускана за развитие на селските 
райони, както е посочено 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.

Or. en

Обосновка

На селскостопанските производители в много държави често се налага на късен етап 
да променят плановете си за сеитба поради причини като например климатични 
условия. Това означава, че контролът може да започне да се извършва на късен етап и 
може да приключи доста късно. Закъснелите плащания могат да създадат сериозни 
затруднения за бенефициерите.

Изменение 83

Предложение за регламент
Член 76 – параграф 2б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б В случай на възникнали извънредни 
обстоятелства, по искане на една или 
повече държави членки и ако са 
налични необходимите бюджетни 
средства, Европейската комисия 
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може да разреши авансови плащания 
и преди 16 октомври.

Or. it

Изменение 84

Предложение за регламент
Член 77 – параграф 1 – буква аа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) правила за ползване на 
технологията при установяване на 
интегрираната система, която 
гарантира оптимизацията на 
системите;

Or. en

Изменение 85

Предложение за регламент
Член 91 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) Неспазването е резултат от действие 
или бездействие, за което въпросният 
бенефициер е пряко отговорен;

а) неспазването е резултат от действие 
или бездействие, за което въпросният 
бенефициер е пряко и безусловно
отговорен;

Or. en

Изменение 86

Предложение за регламент
Член 91 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Държавите членки могат да 
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установят система за 
предупреждение, чрез която 
засегнатите бенефициери получават 
първоначално предупредително писмо, 
което им позволява да отстранят 
нередност преди да бъде наложена 
административна санкция. Такава 
предупредителна система може да се 
прилага само в случаи на първо 
неспазване, което не се счита за 
сериозно. Въздействието на такава 
система се ограничава до търсенето 
на отговорност от бенефициера за 
неспазването. Съгласно установената 
система след предупредителните 
писма следват надлежни проверки за 
това дали неспазването е било 
отстранено.

Or. en

Изменение 87

Предложение за регламент
Член 93 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Без да се накърнява член 97, 
техническата неизправност на 
системите за идентификация и 
регистрация на животни, посочени в 
приложение II, ЗИУ 7 и ЗИУ 8, няма 
да се счита за неспазване по вина на 
бенефициера и няма да води до 
налагане на административна 
санкция.

Or. en

Обосновка

Като се взема предвид, че електронната система за идентификация може да дава 
грешки, това трябва да се има предвид, когато се налагат санкции на 
селскостопанските производители. Селскостопанските производители не следва да се 
наказват за технически неизправности, които са извън техния контрол.
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Изменение 88

Предложение за регламент
Член 93 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Директива 2000/60/ЕО от 23 
октомври 2000 за установяване на 
рамка за действията на Общността в 
областта на политиката за водите 
ще се разглежда като част от 
приложение ІІ след прилагането ѝ във 
всички държави членки и 
установяването на задълженията, 
които са пряко приложими спрямо 
селскостопанските производители. За 
да се вземат предвид тези 
компоненти, Комисията се 
оправомощава да приема делегирани 
актове съгласно член 111 за целите на 
изменението на приложение ІІ в 
рамките на 12 месеца, считано от 
момента, когато последната 
държава членка е нотифицирала 
Комисията относно прилагането на 
директивата.

заличава се

Or. it

Обосновка

По този въпрос обаче освен задължителните рамки, прилагани  от държавите членки, 
в бъдеще е необходимо да се предприемат действия за хармонизиране на правилата на 
равнище ЕС посредством прилагане на обикновената законодателна процедура.

Изменение 89

Предложение за регламент
Член 93 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Директива 2009/128/ЕО на 
Европейския парламент и Съвета от 
21 октомври 2009 за установяване на 

заличава се
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рамка за действие на Общността за 
постигане на устойчива употреба на 
пестициди ще се разглежда като 
част от приложение ІІ след 
прилагането ѝ във всички държави 
членки и установяването на 
задълженията, които са пряко 
приложими спрямо 
селскостопанските производители. За 
да се вземат предвид тези 
компоненти, Комисията се 
оправомощава да приема делегирани 
актове съгласно член 111 за целите на 
изменението на приложение ІІ в 
рамките на 12 месеца, считано от 
момента, когато последната 
държава членка е нотифицирала 
Комисията относно прилагането на 
директивата, включително 
задълженията, свързани с 
интегрираното управление на 
вредителите.

Or. it

Обосновка

По този въпрос обаче освен задължителните рамки, прилагани  от държавите членки, 
в бъдеще е необходимо да се предприемат действия за хармонизиране на правилата на 
равнище ЕС посредством прилагане на обикновената законодателна процедура.

Изменение 90

Предложение за регламент
Член 93 - параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

Освен това, посредством актове за 
изпълнение Комисията приема
методите за определяне на 
съотношението между постоянни 
пасища и земеделска земя, което трябва 
да се поддържа. Тези актове за 
изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 112, 

На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 111, с 
които се определят методите за 
определяне на съотношението между 
постоянни пасища и земеделска земя, 
което трябва да се поддържа.
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параграф 3.

Or. it

Изменение 91

Предложение за регламент
Член 94

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки следят цялата 
земеделска площ, включително 
земята, която вече не се използва за 
целите на производството, да се 
поддържа в добро селскостопанско и 
екологично състояние. Държавите 
членки определят на национално или на 
регионално равнище минимални 
стандарти за добро селскостопанско и 
екологично състояние, въз основа на 
рамката, установена в приложение II, 
като вземат предвид специфичните 
характеристики на съответните площи, 
включително почвено-климатичните 
условия, съществуващите системи за 
земеделие, използването на земята, 
сеитбооборота, земеделските практики и 
структурата на стопанствата. Държавите 
членки не определят минимални 
изисквания, които не са установени в 
приложение ІІ.

Държавите членки следят цялата 
земеделска площ, да се поддържа в 
добро селскостопанско и екологично 
състояние. Държавите членки определят 
на национално или на регионално 
равнище минимални стандарти за добро 
селскостопанско и екологично 
състояние, въз основа на рамката, 
установена в приложение II, като вземат 
предвид специфичните характеристики 
на съответните площи, включително 
почвено-климатичните условия, 
съществуващите системи за земеделие, 
използването на земята, сеитбооборота, 
земеделските практики и структурата на 
стопанствата. Държавите членки не 
определят минимални изисквания, 
които не са установени в приложение ІІ.

Or. it

Изменение 92

Предложение за регламент
Член 96 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки могат да използват 
съществуващите си системи за 

Държавите членки могат да използват 
съществуващите си системи за 
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администриране и контрол, за да 
гарантират спазване на правилата за 
кръстосано спазване.

администриране и контрол, за да 
гарантират спазване на правилата за 
кръстосано спазване и определят набор 
от проверими изисквания и 
стандарти, които да се прилагат на 
равнище индивидуално  стопанство.

Or. en

Изменение 93

Предложение за регламент
Член 96 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки извършват 
проверки на място с цел да проверят 
дали бенефициерът спазва 
задълженията, посочени в настоящия 
дял.

3. Държавите членки извършват 
проверки на място с цел да проверят 
дали бенефициерът спазва 
задълженията, посочени в настоящия 
дял. Като правят това, държавите 
членки се концентрират основно 
върху искания с най-висока степен на 
риск съгласно принципа на 
пропорционалност.

Or. en

Изменение 94

Предложение за регламент
Член 97 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Наказателната мярка, предвидена в 
член 91 се прилага, когато правилата за 
кръстосано спазване не се спазват във 
всеки момент на дадена календарна 
година (наричана оттук нататък 
„съответната календарна година“) и 
съответното неспазване се дължи на 
бенефициера, подал молбата за помощ 
или искането за плащане в съответната 

1. Наказателната мярка, предвидена в 
член 91, се прилага, когато правилата за 
кръстосано спазване не се спазват във 
всеки момент на дадена календарна 
година (наричана оттук нататък 
„съответната календарна година“) и 
съответното неспазване пряко и 
недвусмислено се дължи на 
бенефициера, подал молбата за помощ 
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календарна година. или искането за плащане в съответната 
календарна година.

Or. en

Изменение 95

Предложение за регламент
Член 99 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В случай на умишлено неспазване, 
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.

3. В случай на 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.

Or. it

Обосновка

Използването на термина „умишлено неспазване“ няма непременно да доведе до 
отстраняване на проблема, тъй като  умисълът не е обективно доказуем.

Изменение 96

Предложение за регламент
Член 101 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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.

Or. en
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Изменение 97

Предложение за регламент
Член 107 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Посредством актове за изпълнение 
Комисията може да приема мерки с 
цел гарантиране на спазването на 
законодателството на Съюза, ако 
съществува опасност то да бъде 
застрашено от извънредни монетарни 
практики, свързани с националната 
валута. Когато е необходимо, тези 
мерки могат да представляват дерогация 
от съществуващи правила.

1. На Комисията се предоставят 
правомощия да приема делегирани 
актове в съответствие с член 111 за 
приемането на мерки с цел 
гарантиране на спазването на 
законодателството на Съюза, ако 
съществува опасност то да бъде 
застрашено от извънредни монетарни 
практики, свързани с националната 
валута. Когато е необходимо, тези 
мерки могат да представляват дерогация 
от съществуващи правила.

Or. it

Изменение 98

Предложение за регламент
Член 110 – параграф 1 – алинея 1

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:

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

директните плащания, предвидени в 
Регламент (ЕС) № ДП/xxx;

а) директните плащания, предвидени в 
Регламент (EС) № ДП/xxx;

пазарните мерки, предвидени в 
Регламент (EС) № ООП/xxx,

б) пазарните мерки, предвидени в 
Регламент (ЕС) № ООП/xxx;

мерките за развитие на селските райони, 
предвидени в Регламент (ЕС) № 

в) мерките за развитие на селските 
райони, предвидени в Регламент (ЕС) № 
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РСР/xxx и на, RD/xxx и на,
прилагането на кръстосаното спазване, 
предвидено в настоящия регламент.

г) прилагането на кръстосаното 
спазване, предвидено в настоящия 
регламент.

Въздействието на мерките от 
общата селскостопанска политика, 
посочени в параграф 1, се измерва във 
връзка със следните цели:
а) жизнеспособно производство на 
храни с акцент върху 
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;
в) балансирано териториално 
развитие с акцент върху заетостта в 
селските райони, растежа и 
бедността в селските райони.
С цел да осигури ефективно прилагане 
на този параграф, на Комисията се 
предоставят правомощия да приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 111 относно съдържанието и 
изграждането на тази рамка, 
включително набора от показатели и 
методите за тяхното изчисление.

Or. en

Изменение 99

Предложение за регламент
Член 110 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

С цел да осигури ефективно измерване заличава се
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на резултатите, на Комисията се 
предоставя правомощието да приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 111 относно съдържанието и 
изграждането на тази рамка.

Or. en

Изменение 100

Предложение за регламент
Член 110 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

а) жизнеспособно производство на 
храни, с акцент върху 
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;
в) балансирано териториално 
развитие, с акцент върху заетостта в 
селските райони, растежа и 
бедността в селските райони.

Or. en
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Изменение 101

Предложение за регламент
Член 110 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 102

Предложение за регламент
Приложение II – 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, 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

Обосновка

Предотвратяването на вредата от инвазивните видове изисква добре планирани, 
многогодишни усилия, които струват много скъпо. Предотвратяването на вредата 
от инвазивните видове следва да има право на подкрепа по мерките за развитие на 
селските райони. Важно е това да бъде разрешено, тъй като разходите по 
предотвратяването на вредата от инвазивните видове са много високи и е 
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необходима подкрепа за компенсирането им. Поради тази причина 
предотвратяването на инвазивните видове не следва да се включва в изискванията за 
кръстосано спазване.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

През май 2010 г. в своя доклад по собствена инициатива относно опростяването на 
ОСП (А7-0051/2010) Европейският парламент вече изрази позицията си по отношение 
на неотложната необходимост селскостопанските производители да бъдат улеснени.
Това беше допълнително подчертано през юли 2010 г. в доклада относно бъдещето на 
ОСП след 2013 г. (A7-0204/2010) и през май 2011 г. в доклада “Общата 
селскостопанска политика през 2020 г.: подготовка за бъдещите предизвикателства в 
областта на хранителното снабдяване, природните ресурси и териториалния баланс“ 
(A7-0202/2011), като Парламентът потвърди ангажимента си за опростяване на 
сложната административна система и за намаляване на административната тежест 
върху селскостопанските производители, в рамките на Общата селскостопанска 
политика след 2013 г. Основната цел на това е повишаването на ефикасността на 
мерките и насърчаването на по-голяма ефективност по отношение на използваните 
ресурси с оглед постигане на по-конкурентоспособно селско стопанство, запазване и 
създаване на работни места и допринасяне за балансираното развитие на селските 
райони.

За да бъдат посрещнати тези амбициозни, но необходими цели, селскостопанските 
производители трябва да бъдат подкрепени посредством предлагане на повече помощ, 
както за пазарната фаза, така и за иновации, така че да им се даде възможност да се 
информират и да се възползват от инструментите, които ще им позволят да повишат 
своята конкурентоспособност.

Необходимо е да се създадат взаимодействия между механизмите за финансиране и 
управление, и мониторинг на ОСП, въз основа на подход съгласно който напредъкът 
към постигането на целите се измерва чрез използването на практични инструменти, 
които да бъдат лесни за използване от селскостопанските производители и да са 
безспорно полезни за гражданите на и потребителите от ЕС.

Една система, която е достатъчно гъвкава спрямо нуждите на пазара и условията, които 
могат да възпрепятстват прилагането на относимите процедури, ще бъде по-близка до 
селскостопанските производители, тъй като ще бъде в състояние да осигури 
установяването на ранен етап на слабостите и кой носи отговорност за тях, което ще 
гарантира, че не винаги санкциониран е крайният бенефициер.

В настоящия проектодоклад многократно се споменава принципът на 
пропорционалност. Когато се приложи за санкционирането и проверките, той формира 
лайтмотива на един нов подход, посредством който действията, предприети при 
нарушения, следва да бъдат пропорционални не само на извършените такива, но и на 
размера на забавянето и на степента на отговорност, която може да се припише на 
селскостопанския производител.

Накрая, но не на последно място, следва да се обърне внимание на факта, че 
настоящият проектодоклад е изготвен въз основа на таваните в Общата 
селскостопанска политика, посочени от Европейската комисия в предложението за 
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многогодишната финансова рамка (Съобщение на Комисията до Европейския 
парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на 
регионите „Бюджет за стратегията „Европа 2020“, COM(2011) 500 окончателен, 
29.6.2011 г.). Поради това, ако в същото предложение бъдат внесени съществени 
изменения, това ще наложи преразглеждане на настоящия проектодоклад.


