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ИЗМЕНЕНИЯ

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

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 1 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1a) Намаляването на 
бюрократичната тежест е една от 
ключовите цели и едно от основните 
изисквания на реформата на ОСП. 
Административната тежест за 
държавите членки и 
бенефициентите трябва да бъде 
запазена в бъдеще на разумно равнище 
посредством въвеждането на 
реалистични допустими стойности и 
минимални прагове, както и 
посредством постигане на равновесие 
между доверие и контрол.

Изменение 2

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, 

(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, 
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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 
подготвянето и съставянето на 
делегирани актове Комисията следва да 
осигури едновременното, своевременно 
и подходящо предаване на съответните 
документи на Европейския парламент и 
Съвета.

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 
подготвянето и съставянето на 
делегирани актове Комисията следва да 
осигури едновременното, своевременно 
и подходящо предаване на съответните 
документи на Европейския парламент и 
Съвета. Сметната палата може да 
представи становище относно тези 
делегирани актове по искане на 
Европейския парламент или на 
Съвета в съответствие с член 287, 
параграф 4 от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз.

Обосновка

Това ще даде възможност на Парламента и на Съвета да формират мненията си въз 
основа на експертните познания на Сметната палата.
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Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 9 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9а) Повишаващите се изисквания към 
сертифициращите органи и 
разплащателните агенции не трябва 
да са съпътствани от допълнително 
увеличаване на бюрокрацията в 
държавите членки и преди всичко 
следва да съответстват на 
международните одитни стандарти. 
По отношение на обхвата и 
съдържанието на процедурата по 
сертифициране следва да се запази 
баланс между разходите и ползите и 
всички допълнителни задължения за 
докладване трябва да имат очевидна 
добавена стойност.

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 68

Текст, предложен от Комисията Изменение

(68) Всяка мярка по ОСП следва да бъде 
предмет на наблюдение и оценка, за да 
се подобри качеството й и да се покажат 
нейните постижения. В този контекст 
следва да се определи списък с 
показатели и Комисията да оценява 
въздействието на ОСП във връзка с 
целите на политиката. Комисията следва 
да установи обща рамка за наблюдение 
и оценяване, с която между другото да 
гарантира, че съответните данни, 
включително тези от държавите членки, 
се предоставят своевременно. 
Същевременно тя следва да вземе 
предвид нуждата от данни и синергиите 
между потенциалните източници на 
данни. Освен това, в съобщението от 

(68) Всяка мярка по ОСП следва да бъде 
предмет на наблюдение и оценка, за да 
се подобри качеството й и да се покажат 
нейните постижения. В този контекст 
следва да се определи списък с 
показатели, съдържащ изходни 
параметри и целеви равнища, и 
Комисията да оценява въздействието на 
ОСП във връзка с целите на политиката. 
Комисията следва да установи обща 
рамка за наблюдение и оценяване, с 
която между другото да гарантира, че 
съответните данни, включително тези от 
държавите членки, се предоставят 
своевременно. Същевременно тя следва 
да вземе предвид нуждата от данни и 
полезните взаимодействия между 



PE489.355v02-00 6/24 AD\913067BG.doc

BG

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

потенциалните източници на данни и да 
ползва във възможно най-голяма 
степен вече съществуващи 
източници на данни. Освен това 
рамката за мониторинг и оценка 
следва да взема предвид и адекватно 
да отразява структурата на ОСП. 
Това следва да се вземе надлежно 
предвид. Освен това, в съобщението от 
Комисията до Европейския парламент, 
Съвета, Европейският икономически и 
социален комитет и Комитета на 
регионите: Бюджет за Европа 2020 —
част ІІ се посочва, че разходите, 
свързани с климата в цялостния бюджет 
на Съюза следва да нараснат до поне 20 
%, с принос от различните политики. 
Поради това Комисията следва да може 
да оцени въздействието на 
подпомагането от страна на Съюза на 
целите, свързани с климата в рамките на 
ОСП.

Обосновка

За да бъде извършена оценка на резултатите, са необходими изходни параметри и 
целеви равнища на показателите.

Изменение 5

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – алинея 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията, като използва подход, 
основан на риска, прави преглед на 
документните доказателства, 
предоставени от държавите членки, 
и извършва оценка на 
функционирането на системите, за 
да потвърди, че ръководните и 
контролните органи отговарят на 
условията за национална 
акредитация.
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Обосновка

За да се намали рискът откриването на евентуално неизпълнение на условията да се 
остави за последващи проверки, което може да доведе до по-чести проверки и 
финансови корекции, Комисията, която носи крайната отговорност за изпълнението 
на бюджета, има надзорна роля в процеса на акредитация. Поради трудностите, 
свързани с финансовите корекции - данъкоплатците плащат в двоен размер, както и 
твърде широко използване на корекции с прилагане на единна ставка - е от 
изключително значение да се осигури подходяща система за превантивен контрол. 
Подобна система не може да бъде ефективна, ако Комисията не осъществява надзор 
над националния процес на акредитация.

Изменение 6

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) обобщение на резултатите от всички 
налични и проведени одити и проверки, 
включително анализ на системните или
повтарящите се слабости, както и на 
коригиращите действия, които са 
предприети или планирани.

в) обобщение на:

i) резултатите от всички налични и 
проведени одити и проверки, 
включително анализ на системните и
повтарящите се слабости, както и на 
коригиращите действия, които са 
предприети или планирани,

ii) статистическите данни за 
контрола, докладвани в съответствие 
с член 102, параграф 1, буква в), 
подточка v, и
iii) други проверки, считани за важни.

Обосновка

Привеждане в съответствие с Финансовия регламент
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Изменение 7

Предложение за регламент
Член 7 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. В случаите, когато определена 
акредитирана разплащателна агенция не 
отговаря или е престанала да отговаря 
на едно или повече от условията по 
параграф 2, държавите членки следва да 
оттеглят акредитацията й, освен ако 
разплащателната агенция не внесе 
необходимите промени в срок, който 
трябва да бъде определен в съответствие 
с трудността на проблема.

5. В случаите, когато определена 
акредитирана разплащателна агенция не 
отговаря или е престанала да отговаря 
на едно или повече от условията по 
параграф 2, държавата членка, по 
собствена инициатива или по искане 
на Комисията, оттегля акредитацията 
й, освен ако разплащателната агенция не 
внесе необходимите промени в срок, 
който трябва да бъде определен в 
съответствие с трудността на проблема.

Изменение 8

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

бa) правилата относно обхвата и 
работата, свързани с декларацията за 
управлението на разплащателните 
агенции;

Обосновка

Комисията следва недвусмислено да определи посредством делегирани актове обхвата 
и работата, свързани с декларациите на разплащателните агенции;

Изменение 9

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Сертифициращият орган е публичен или 
частен одиторски орган, създаден от 

Сертифициращият орган е публичен или 
частен одиторски орган, определен от 
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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.

държавата членка, който представя 
становище, изготвено съгласно 
международно признатите 
одиторски стандарти, след 
извършване на контрол на случаен 
принцип и контрол, основан на риска, 
и при отчитане на резултатите на 
държавите членки от предходните 
години, относно декларацията за 
управлението във връзка с 
изчерпателността, точността и 
достоверността на годишния финансов 
отчет на разплащателната агенция, 
доброто функциониране на системите
за контрол, както и относно 
законосъобразността и правомерността 
на свързаните с тях операции и 
зачитането на принципа на доброто 
финансово управление. В това 
становище се посочва, наред с 
другото, дали прегледът поставя под 
съмнение твърденията от 
декларацията за управлението, 
посочена в член 7, параграф 3, буква б).

Изменение 10

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – алинея 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Становищата на сертифициращите 
органи се оповестяват публично по 
подходящ начин.

Изменение 11

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 

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

Изменение 12

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

a) устойчивото развитие на 
икономическата дейност на 
стопанствата, включително 
модернизацията на стопанствата, 
постигането на 
конкурентоспособност, отрасловата 
интеграция, иновациите и пазарното 
ориентиране;

Изменение 13

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, в съответствие с 
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 
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не е предадена навреме, при условие че 
Комисията е предоставила на 
разположение на държавите членки 
своевременно, преди началото на 
периода на събиране, всички данни, 
формуляри и разяснения, необходими 
за обобщаване на съответните 
статистически данни.

Обосновка

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

Изменение 14

Предложение за регламент
Член 49 – параграф 1 – алинея 1 – буква в a) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вa) дали разплащателната агенция 
отговаря на условията за 
акредитация, установени в член 7, 
параграф 2, и дали държавата членка 
прилага правилно разпоредбите на 
член 7, параграф 5;

Обосновка

Комисията може да организира проверки на място в държавите членки и да 
проверява дали разплащателните агенции отговарят на условията за акредитация. В 
случай че акредитираната агенция е престанала да отговаря на едно или повече от 
условията за акредитация, държавата членка оттегля акредитацията й.

Изменение 15

Предложение за регламент
Член 49 – параграф 1 – алинея 1 – буква в б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вб) работата, която 
сертифициращите органи трябва да 
извършват съгласно член 9;
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Обосновка

Комисията може да организира посещения на място, където следва да проверява 
работата, която сертифициращите органи трябва да извършват съгласно член 9.

Изменение 16

Предложение за регламент
Член 49 – параграф 1 – алинея 1 – буква в в) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вв) изпълнението на задълженията, 
установени в член 56, параграф 1.

Обосновка

Комисията проверява дали държавата членка е поискала възстановяване от 
бенефициента на всяко неправомерно плащане, възникнало в резултат на нередност 
или небрежност.

Изменение 17

Предложение за регламент
Член 49 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Комисията дава предизвестие в разумен
срок за извършването на проверка на 
място на съответната държава членка 
или на държавата членка, на чиято 
територия ще се извърши проверката, и 
координира проверките.  При такива 
проверки може да вземат участие и 
служители от съответната държава 
членка. Комисията създава служба за 
справки и оказване на помощ (help 
desk) за местните и регионалните 
органи с оглед предприемане на мерки 
във връзка с техните оплаквания от 
бюрокрацията, свързана с проверките 
на място на селскостопанските 
производители.
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Изменение 18

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Комисията определя размера на 
финансовите корекции, които 
предприема, като взема предвид 
установените отделни случаи на 
нередности или като взема предвид 
системното естество на 
нередността, за да определи дали да 
се приложи корекция чрез 
екстраполация или с прилагане на 
единна ставка.
Корекции с единна ставка се прилагат 
единствено когато поради 
естеството на случая не е възможно 
нито да се определят степента и 
сумата на установената нередност, 
нито да се екстраполира сумата, 
подлежаща на корекция.

Изменение 19

Предложение за регламент
Член 54 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Преди взимането на решение за 
отказване на финансиране резултатите 
от проверките на Комисията, както и 
отговорите на съответната държава 
членка, се съобщават в писмен вид, след 
което двете страни се опитват да се 
споразумеят за необходимите мерки.

Преди взимането на решение за 
отказване на финансиране резултатите 
от проверките на Комисията, както и 
отговорите на съответната държава 
членка, се съобщават в писмен вид, след 
което двете страни се опитват да се 
споразумеят за необходимите мерки. В 
този контекст на държавата членка 
се предоставя възможност да докаже 
чрез проверка на съответната 
документация, че действителната 
степен на нередност е по-ниска от 
оценката, направена от Комисията.
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Обосновка

Системата, предлагана за финансовите корекции, следва да се приведе в 
съответствие с другите програми, при които се прилага споделено управление, като 
ЕФРР, ЕСФ и Кохезионния фонд.

Изменение 20

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 
сближаване на позициите на 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

Привеждане в съответствие с Финансовия регламент

Изменение 21

Предложение за регламент
Член 54 – параграф 5 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) отпуснати национални помощи или 
нарушения, във връзка с които е 
открита процедура съответно по 
членове 108 или 258 от Договора;

б) отпуснати национални помощи, за
които Комисията е стартирала
процедурата по член 108, параграф 2 
от Договора или нарушения, за които 
Комисията е уведомила с официално 
уведомително писмо държавата 
членка в съответствие с член 258 от 
Договора;

Обосновка

Привеждане в съответствие с Финансовия регламент
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Изменение 22

Предложение за регламент
Член 56 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. За всяко неправомерно плащане, 
възникнало в резултат на нередност или 
небрежност, държавите членки изискват 
възстановяване от бенефициера в срок 
от една година от първия сигнал за 
извършена нередност, и вписват 
съответните суми в регистъра на 
длъжниците на разплащателната 
агенция. Комисията предприема 
всички необходими мерки, за да 
гарантира, че всички вземания са 
вписани в регистъра.

Обосновка
Комисията носи крайната отговорност за изпълнението на бюджета и тя трябва 
също така да гарантира, че сумите, вписани в „нейните“ отчети, разкриват всички 
операции и са точни.

Изменение 23

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

a) ако направените или евентуалните 
разходи по връщането на цялата сума 
надхвърлят размера на подлежащата на 
връщане сума; за тази цел Комисията 
разработва, в сътрудничество със 
съответните държави членки, 
минимален праг, адаптиран към 
положението в съответните 
държави членки.

Обосновка

Събирането на суми с много малък размер води до значителни административни 
разходи. Следователно сумите под определен минимален праг следва да не бъдат 
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събирани, за да се запази ефективността по отношение на разходите.

Изменение 24

Предложение за регламент
Член 59 

Текст, предложен от Комисията Изменение

За да се обезпечи правилното и 
ефективно прилагане на разпоредбите, 
свързани с възстановяването, посочени 
в настоящия раздел, Комисията се 
оправомощява да приема делегирани 
актове в съответствие с член 111 
относно специфичните задължения, 
които държавите членки трябва да 
спазват.

За да се обезпечи правилното и 
ефективно прилагане на разпоредбите, 
свързани с условията и процедурите за
събирането на вземанията и 
наказателните лихви по тях, 
посочени в настоящия раздел, 
Комисията се оправомощава да приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 111 относно специфичните 
задължения, които държавите членки 
трябва да спазват.

Изменение 25

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Обосновка

Оригиналната формулировка изглежда твърде слаба и затова следва да бъде засилена.

Изменение 26

Предложение за регламент
Член 61 - параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 27

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 
областите, в които рискът от 
грешки е най-висок.

За да бъде спазен принципът на 
пропорционалност при извършване на 
проверките, трябва да се вземат 
предвид определени фактори, като 
например:
- размерът на сумите;
- резултатите от извършените в 
предходни периоди одити на 
системите за управление и контрол;
- доброволното участие в системи за 
управление, сертифицирани съгласно 
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международно признати стандарти.

Изменение 28

Предложение за регламент
Член 64 – параграф 2 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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;

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; Европейската 
сметна палата може да направи 
оценка на критериите на Комисията 
за обосноваване на намаляването на 
броя на тези проверки;

Обосновка

Експертното мнение на Палатата би могло да е полезно за законодателя и ще изясни 
критериите на Комисията за намаляване броя на проверките.

Изменение 29

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, 
посочено в параграф 1 и от 
наказателните мерки, посочени в 
параграф 2, се възстановява изцяло, без 
да се засягат разпоредбите на член 56, 
параграф 3.

Обосновка

Събирането на суми с много малък размер води до значителни административни 
разходи. Следователно сумите под определен минимален праг следва да не бъдат 
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събирани, за да се запази ефективността по отношение на разходите.

Изменение 30

Предложение за регламент
Член 92 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 91 обаче няма да се прилага за 
бенефициери, участващи в схемата за 
подпомагане на дребни 
селскостопански производители, 
посочена в дял V от Регламент (ЕС) 
№ xxx/xxx[DP] и за бенефициери, 
получаващи помощ съгласно член 29, 
параграф 9 от Регламент (ЕС) 
№ RD/xxx.

заличава се

Обосновка

Дребните селскостопански производители не следва бъдат освободени от 
задълженията за кръстосано спазване.

Изменение 31

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, 

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, налагащи конкретни и 
редовно осъществявани дейности или 
въздържане от осъществяването на 
определени дейности, въз основа на 
рамката, установена в приложение II, 
като вземат предвид специфичните 
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използването на земята, сеитбооборота, 
земеделските практики и структурата на 
стопанствата. Държавите членки не 
определят минимални изисквания, 
които не са установени в приложение ІІ.

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.

Обосновка

За да се гарантира, че помощта от ЕС се плаща в действителност за осъществявани 
дейности, минималните изисквания за добро селскостопанско и екологично състояние 
следва да налагат конкретни и редовно осъществявани дейности.

Изменение 32

Предложение за регламент
Член 99 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

При изчисляването на намаленията и 
изключването се вземат предвид 
тежестта, последиците, степента, 
продължителността и системността на 
констатираното неспазване, както и 
критериите, посочени в параграфи 2, 3 
и 4. Като общ принцип 
наказателните мерки трябва да са 
пропорционални на тежестта и 
последиците от нарушението на 
задълженията за кръстосано спазване 
или да зависят от тях.

Обосновка

Това изменение привежда регламента в съответствие с разпоредбите на Договора, 
които предвиждат приоритетното коригиране още при самия източник на 
посегателствата върху околната среда, както и че замърсителят следва да плаща. 
Затова наказателните мерки, предприети във връзка с кръстосаното спазване, следва 
да се определят пропорционално на въздействието върху околната среда.

Изменение 33
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Предложение за регламент
Член 99 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

В случай на неспазване поради 
небрежност процентът на намалението 
не надвишава 5 %, а в случаите на 
повторно неспазване — 15 %.

В случай на неспазване поради 
небрежност процентът на намалението е 
най-малко 1 %, но не повече от 5 %, а в 
случаите на повторно неспазване —
най-малко 10 %.

Обосновка

Целта на това изменение е да се гарантира ефективността на този инструмент на 
политиката и да се насърчат бенефициентите да не допускат небрежност.

Изменение 34

Предложение за регламент
Член 99 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В случай на умишлено неспазване 
процентът на намалението по принцип 
не е по-нисък от 20 % и може да доведе 
до цялостно изключване от една или 
няколко схеми за подпомагане в 
продължение на една или повече 
календарни години.

3. В случай на умишлено неспазване 
процентът на намалението по принцип 
не е по-нисък от 25 % и може да доведе 
до цялостно изключване от една или 
няколко схеми за подпомагане в 
продължение на една или повече 
календарни години.

Обосновка

Целта на това изменение е да се насърчат бенефициентите да предприемат всички 
мерки за борба с умишленото неспазване.

Изменение 35

Предложение за регламент
Член 110 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Създава се обща рамка за мониторинг и 
оценка с цел да се измерят резултатите 
от общата селскостопанска политика. Тя 

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

включва всички инструменти, свързани 
с мониторинга и оценката на мерките на 
Общата селскостопанска политика и по-
специално директните плащания, 
предвидени в Регламент (ЕС) № DP/xxx, 
пазарните мерки, предвидени в 
Регламент (ЕС) № CMO/xxx, мерките за 
развитие на селските райони, 
предвидени в Регламент (ЕС) № RD/xxx 
и на прилагането на кръстосаното 
спазване, предвидено в настоящия 
регламент. За тази цел Комисията 
използва полезни взаимодействия и 
разчита във възможно най-голяма 
степен на данни и източници на 
данни, които вече са на 
разположение.

Обосновка

Мониторингът и оценката не трябва да увеличават допълнително вече 
съществуващата бюрократична тежест за държавите членки и бенефициентите. 
Затова Комисията следва да използва вече съществуващи източници на данни и да се 
стреми към  постигането на полезни взаимодействия.

Изменение 36

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

Посредством актове за изпълнение 
Комисията определя набор от 
показатели и целеви равнища, 
специфични за целите, посочени в 
първата алинея, и изисква от 
държавите членки да определят 
изходни параметри и целеви равнища 
на тези показатели. Тези актове за 
изпълнение се приемат в съответствие с 
процедурата по разглеждане, посочена в 
член 112, параграф 3.

Обосновка

Комисията следва да определи целеви равнища на показателите, за да извършва 
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оценка на степента на изпълнение на целите.

Изменение 37

Предложение за регламент
Член 110 – параграф 3 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Посредством актове за изпълнение 
Комисията приема правила относно 
информацията, която държавите членки 
трябва да изпращат, както и относно 
нуждите от данни и положителното 
взаимодействие между потенциалните 
източници на данни. Тези актове за 
изпълнение не трябва да водят до 
допълнително увеличаване на 
административната тежест за 
държавите членки и 
бенефициентите.  Тези актове за 
изпълнение се приемат в съответствие с 
процедурата по разглеждане, посочена в
член 112, параграф 3.
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