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КРАТКА ОБОСНОВКА

Опростяването на често сложното администриране на ОСП представлява важен 
приоритет, който трябва да бъде балансиран с абсолютната необходимост от 
гарантиране на ефективна защита на финансовите интереси на Съюза.

По-доброто регулиране и намаляването на бюрокрацията за селскостопанските 
производители трябва да бъдат важен компонент на бъдещата ОСП. Ненужната 
административна тежест и разходите за националните органи следва също така да се 
избягват, особено с оглед на провежданата от държавите членки фискална 
консолидация и недостига на ресурси. Необходимо е споделено управление между 
Комисията и държавите членки, за да се гарантира добро и целенасочено управление на 
финансовите средства на Съюза по отношение на предоставянето на обществени блага 
от първостепенно значение чрез многофункционалната ОСП.

Целта на предложението на Комисията е да се определят в един общ регламент 
(хоризонтален регламент) финансовите разпоредби за ОСП относно кръстосаното 
спазване, проверките и санкциите и системата за съвети в селското стопанство и да се 
замени Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета.

Накратко, Комисията предлага да се ограничи броят на разплащателните агенции до 
една за държава членка или една за регион. Тя разширява компетенциите на 
сертифициращите органи, като включва в тях контрола върху законосъобразността и 
правомерността на свързаните операции, понастоящем осъществяван от Комисията. 
Задължителният обхват на системата за съвети в селското стопанство в държавите 
членки се разширява. По отношение на кръстосаното спазване Комисията прави 
определени промени в изискванията за ДСЕС и ЗИУ. Комисията предлага обща рамка 
за мониторинг и оценка за двата стълба на ОСП. За да гарантира, че годишният 
бюджетен таван няма да бъде превишен, Комисията прилага система за ранно 
предупреждение и мониторинг за всеки месец.

По отношение на възстановяванията Комисията предлага последиците от 
невъзстановяването да се поемат изцяло от националните бюджети на държавите 
членки, докато понастоящем те се поделят между бюджета на ЕС и националните 
бюджети. Действащото понастоящем правило за споделяне на финансовите последици 
от невъзстановяването се въвежда отново, както и процентите от възстановените суми, 
които могат да запазят държавите членки (член 57, параграф 2 и член 100), тъй като те 
компенсират административните разходи на държавите членки и по този начин 
допринасят за по-ефективна система за контрол.

От първостепенно значение е да се гарантира спазването на изискванията по отношение 
на обществения интерес във връзка с отпускането на плащания. В същото време 
селскостопанските производители имат нужда от целенасочени съвети относно 
изискванията, които трябва да бъдат спазвани. Проверките и финансовите корекции са 
ефективни и с възпиращ ефект, но също така пропорционални.
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Този доклад е изготвен въз основа на общите финансови суми, предвидени от 
Комисията за ОСП в следващата многогодишна финансова рамка. В случай че бъдат 
направени основни промени в това предложение, съдържанието на това становище ще 
бъде преразгледано.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по бюджети приканва водещата комисия по земеделие и развитие на
селските райони да включи в доклада си следните изменения:

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 

(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, 
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обменния курс за държавите членки, 
които не използват еврото и по 
отношение на съдържанието на общата 
рамка за оценка на мерките, приети по 
ОСП. От особено значение е Комисията 
да проведе подходящи консултации по 
време на подготвителната работа, 
включително и на ниво експерти. При 
подготвянето и съставянето на 
делегирани актове Комисията следва да 
осигури едновременното, своевременно 
и подходящо предаване на съответните 
документи на Европейския парламент и 
Съвета.

правилата за определяне на 
правопораждащия факт и обменния курс 
за държавите членки, които не 
използват еврото и по отношение на 
съдържанието на общата рамка за 
оценка на мерките, приети по ОСП. От 
особено значение е Комисията да 
проведе подходящи консултации по 
време на подготвителната работа, 
включително и на ниво експерти. При 
подготвянето и съставянето на 
делегирани актове Комисията следва да 
осигури едновременното, своевременно 
и подходящо предаване на съответните 
документи на Европейския парламент и 
Съвета.

(Настоящите две изменения, които 
заместват „наказателни мерки“ с 
„административни санкции“ и 
„постоянни пасища“ с „постоянни 
пасища и места за паша“, се прилагат 
в целия текст; приемането им ще 
наложи съответните промени в целия 
текст.)

Обосновка

Терминът „наказателни мерки“ се заменя с „административни санкции“ по смисъла 
на членове 4 и 5 от Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 относно защитата на 
финансовите интереси на Европейските общности.

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5a) Настоящият регламент следва 
да предвижда при необходимост 
освобождаването от задължения при 
форсмажорни и извънредни 
обстоятелства. Понятието 
„форсмажорни обстоятелства“ в 
законодателството в областта на 
селското стопанство следва да се 
тълкува съгласно съдебната практика 
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на Съда на Европейския съюз.

Изменение 3

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

Изменение 4

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.

Изменение 5

Предложение за регламент
Дял IV – глава II – раздел 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Раздел 4 се заличава

Изменение 6

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Терминът „секторно 
законодателство в областта на 
селското стопанство“ означава всеки 
приложим акт, приет въз основа на 
член 43 от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз (ДФЕС) в рамките на общата 
селскостопанска политика, както и, 
където е приложимо, всякакви 
делегирани актове или актове за
изпълнение, приети въз основа на 
тези актове.

Изменение 7

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Терминът „нередност“ означава 
нередност по смисъла на член 1, 
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параграф 2 от Регламент (ЕО, 
Евратом) № 2988/95 на Съвета от 18 
декември 1995 г. относно защитата 
на финансовите интереси на 
Европейските общности1;
_______________
1 ОВ L 312, 23.12.1995 г., стр. 1.

Изменение 8

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 процедура за 
възлагане на обществена поръчка, 
който представя становище, изготвено 
в съответствие с одиторските 
стандарти на Съюза, 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.

Изменение 9

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-

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

определят тази корекция не по-късно от 
30 юни на същата календарна година.

Обосновка

В съответствие с позицията, приета от Парламента на 4 юли 2012 г. (P7_TA-
PROV(2012)0281) в рамките на процеса на привеждане в съответствие с 
разпоредбите на Договора от Лисабон.

Изменение 10

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.

Обосновка

В съответствие с позицията, приета от Парламента на 4 юли 2012 г. (P7_TA-
PROV(2012)0281) в рамките на процеса на привеждане в съответствие с 
разпоредбите на Договора от Лисабон.

Изменение 11

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.

Обосновка

В съответствие с позицията, приета от Парламента на 4 юли 2012 г. (P7_TA-
PROV(2012)0281) в рамките на процеса на привеждане в съответствие с 
разпоредбите на Договора от Лисабон.

Изменение 12

Предложение за регламент
Член 38

Текст, предложен от Комисията Изменение

Решението на Комисията за 
приемане на списък с проекти за 
връчване на наградата за новаторско 
местно сътрудничество, както е 
упоменато в член 58, параграф 4 от 
Регламент (ЕС) № RD/xxx, 
представлява финансово решение по 
смисъла на член [75(2)] от Регламент 
(ЕС) № FR/xxx.

заличава се

След приемането на посоченото в 
първия параграф решение, Комисията 
поема бюджетните задължения по 
държави членки за цялата сума на 
наградите, присъдени на проекти в 
съответната държава членка в 
границите, посочени в член 51, 
параграф 2 от Регламент (ЕС) 
№ RD/xxx.
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Изменение 13

Предложение за регламент
Член 39

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В рамките на междинните 
плащания, посочени в член 35, 
Комисията извършва плащания за 
възстановяване на разходите, 
направени от акредитирани 
разплащателни агенции за връчване 
на наградите, посочени в настоящия 
раздел, в границите на бюджетните 
кредити, които съответните 
държави членки имат на 
разположение.

заличава се

2. Всяко плащане зависи от това дали 
на Комисията е предадена декларация 
за разходи, подписана от името на 
акредитираната разплащателна 
агенция съгласно член 102, параграф 1, 
буква в).
3. Акредитираните разплащателни 
агенции изготвят и изпращат на 
Комисията пряко или чрез 
посредничеството на координиращия 
орган, където е определен такъв, 
декларации за разходи, свързани с 
наградата за новаторско местно 
сътрудничество в сроковете, 
определени от Комисията 
посредством актове за изпълнение, 
приети в съответствие с 
процедурата по разглеждане, 
посочена в член 112, параграф 3.
Декларациите за разходи се отнасят 
за разходите, извършени от 
съответната агенция през всеки един 
от въпросните периоди.
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Изменение 14

Предложение за регламент
Член 40

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията автоматично отменя 
сумите, посочени във втората алинея 
на член 38, които не са били 
използвани за възстановяване спрямо 
държавите членки, както е посочено 
в член 39, или за които на Комисията 
не е представена декларация за 
разходи, отговаряща на условията на 
същия член по отношение на разходи, 
направени преди 31 декември на 
втората година след годината на 
бюджетното задължение.

заличава се

Член 37, параграфи 3, 4 и 5 се 
прилагат mutatis mutandis.

Изменение 15

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 по член 
61 и резултатите от тях и държавите 
членки просрочат този период, 
Комисията може временно да 
преустанови, в съответствие с 
принципа на пропорционалност,
месечните плащания, посочени в 
член 18 или междинните плащания, 
посочени в член 35, за които 
съответната статистическа информация 
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не е предадена навреме.

Изменение 16

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, така че да бъдат 
извършени едновременно, доколкото е 
възможно, както е предвидено в член 
61, параграф 4 от настоящия 
регламент. При такива проверки може 
да вземат участие и служители от 
съответната държава членка.

Изменение 17

Предложение за регламент
Член 51 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. 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.

1. 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. Тези оправдателни 
документи могат да се съхраняват 
също така в електронен формат.
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Обосновка

В съответствие с Регламент за изпълнение (ЕС) № 375/2012 на Комисията от 2 май 
2012 г. (ОВ L 118, 3.5.2012 г., стр.4-5). 

Изменение 18

Предложение за регламент
Член 54 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. 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.

3. 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 взема 
предвид, преди да вземе решение за 
отказване на финансиране.

Обосновка

Резултатът от процедурата за помирение трябва да има по-голямо влияние в 
процедурата по уравняване по съответствие.

Изменение 19

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 одобряването и 
където е приложимо, получаването 
на доклад за проверка или подобен 
документ от разплащателната 
агенция или органа, отговарящ за 
възстановяване на разходите, в който 
се заявява, че е допусната нередност. 
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Съответните суми се вписват в 
регистъра на длъжниците на 
разплащателната агенция в момента на 
искането за възстановяване.

Обосновка

Терминът „първи сигнал“ е твърде неясен, а правната точност е от основно значение 
в контекста на процедурата по възстановяване.

Изменение 20

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Съществуващите системи на 
контрол и налагане на санкции се 
използват във връзка с всички 
допълнителни схеми за плащания, 
като по този начин се избягва 
допълнителна административна 
тежест и/или разходи;

Изменение 21

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. 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. Валидността на 
многогодишното заявление обаче 
зависи от ежегодното му 
потвърждение от страна на 
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бенефициера под формата на 
декларация за участие.

Обосновка

В момента по силата на действащото законодателство на ЕС компетентният орган 
предоставя на земеделските стопани предварително изготвени формуляри, които се 
базират на предходни данни и земеделският стопанин може само да посочи 
промените. Въпреки това земеделският стопанин трябва да подава заявление всяка 
година.

Изменение 22

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 й 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

Обосновка

От изключително значение е да се осигури ефективно управление на водите в целия 
ЕС. Вместо да се предоставят делегирани правомощия на Комисията обаче, 
включването на Рамковата директива за водите (2000/60/EО) в обхвата на 
кръстосаното спазване се извършва чрез обикновената законодателна процедура, след 
като бъде въведена от държавите членки.
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Изменение 23

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 
рамка за действие на Общността за 
постигане на устойчива употреба на 
пестициди ще се разглежда като 
част от приложение ІІ след 
прилагането й 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.

заличава се
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