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Изменение 21
Giommaria Uggias

Предложение за регламент
Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5a) Настоящият регламент следва, 
където това е целесъобразно, да 
допусне изключения в случаи на 
форсмажорни обстоятелства, 
извънредни обстоятелства или при 
неправилно планиране от страна на 
регионалния законодател. Във връзка с 
разпоредбите за селското 
стопанство, понятието 
„форсмажорни обстоятелства“ 
следва да се тълкува съгласно 
съдебната практика на Съда.

Or. it

Изменение 22
Petru Constantin Luhan

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) За да се повиши осведомеността на 
бенефициерите относно връзката между 
земеделските практики и управлението 
на стопанствата от една страна, и 
стандартите, свързани с околната среда, 
измененията на климата, доброто 
земеделско състояние на земята, 
безопасността на храните, общественото 
здраве, здравето на животните и 
растенията, хуманното отношение към 
животните и други, необходимо е 
държавите членки да установят 
широкообхватна система за съвети в 
селското стопанство, която да

(10) За да се повиши осведомеността на 
бенефициерите относно връзката между 
земеделските практики и управлението 
на стопанствата от една страна, и 
стандартите, свързани с околната среда, 
измененията на климата, доброто 
земеделско състояние на земята, 
безопасността на храните, общественото 
здраве, здравето на животните и 
растенията, хуманното отношение към 
животните и други, необходимо е 
държавите членки да установят 
широкообхватна система за съвети в 
селското стопанство, която да 
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консултира бенефициентите. Тази 
система за съвети в селското стопанство 
по никакъв начин не следва да повлиява 
задълженията и отговорностите на 
бенефициерите за спазване на 
посочените стандарти. Освен това,
държавите членки трябва да 
постигнат ясно разграничение между 
съветите и проверките.

консултира бенефициентите. Тази 
система за съвети в селското стопанство 
по никакъв начин не следва да повлиява 
задълженията и отговорностите на 
бенефициерите за спазване на 
посочените стандарти. Освен това
държавите членки следва да 
насърчават бенефициерите да 
използват системата за съвети и 
следва да осигурят ясно разграничение 
между съветите и проверките.

Or. ro

Изменение 23
Petru Constantin Luhan

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. ro

Изменение 24
Giommaria Uggias

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Финансовите средства по линия на 
ЕФГЗ, необходими за покриване на 
извършените разходи от акредитираните 
разплащателни агенции, се отпускат на 
държавите членки от Комисията под 
формата на възстановяване на разходите 
на разплащателните агенции при 
представяне на счетоводните отчети за 
тях. До изплащането на сумите за 
възстановяване на разходите под 
формата на месечни плащания, 
финансовите средства за извършване на 
съответните разходи трябва да се 
мобилизират от държавите членки 
съгласно потребностите на 
акредитираните от тях разплащателни 
агенции. Разходите за персонала и 
административните разходи на 
държавите членки и бенефициерите, 
участващи в изпълнението на Общата 
селскостопанска политика, следва да 
бъдат понесени самостоятелно и не 
подлежат на възстановяване.

(13) Финансовите средства по линия на 
ЕФГЗ, необходими за покриване на 
извършените разходи от акредитираните 
разплащателни агенции, се отпускат на 
държавите членки от Комисията под 
формата на възстановяване на разходите 
на разплащателните агенции при 
представяне на счетоводните отчети за 
тях. До изплащането на сумите за 
възстановяване на разходите под 
формата на месечни плащания, 
финансовите средства за извършване на 
съответните разходи трябва да се 
мобилизират от държавите членки 
съгласно потребностите на 
акредитираните от тях разплащателни 
агенции. С цел повишаване на 
ефикасността на функционирането 
на разплащателните агенции 
разходите за персонала и 
административните разходи на 
държавите членки и бенефициерите, 
участващи в изпълнението на Общата 
селскостопанска политика, следва да 
бъдат понесени от самите агенции.

Or. it

Изменение 25
Seán Kelly
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Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Използването на 
агрометеорологичната система и 
придобиването и подобряването на 
сателитни изображения следва да 
предостави на Комисията възможности 
за управление на селскостопанските 
пазари и да улесни мониторинга на 
селскостопанските разходи.

(14) Използването на 
агрометеорологичната система и 
придобиването и подобряването на 
сателитни изображения следва да 
предостави на Комисията възможности 
за управление на селскостопанските 
пазари, за улесняване на мониторинга на 
селскостопанските разходи и за 
извършването на оценка и 
предоставянето на своевременна 
помощ при природни бедствия.

Or. en

Изменение 26
Seán Kelly

Предложение за регламент
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) Програмите за развитие на селските 
райони се финансират от бюджета на 
Съюза на базата на поемане на 
задължения за изплащане на годишни 
вноски. Държавите членки трябва да 
бъдат в състояние да се ползват от 
предвидените средства от момента, в 
който започнат изпълнение на 
програмите. Следователно е 
необходимо да се въведе подходяща 
система за ограничено предварително 
финансиране, която да осигури 
непрекъснат поток на средствата с оглед 
на своевременното извършване на 
плащанията в полза на бенефициерите 
по програмите.

(23) Програмите за развитие на селските 
райони се финансират от бюджета на 
Съюза на базата на поемане на 
задължения за изплащане на годишни 
вноски. Държавите членки трябва да 
бъдат в състояние да се ползват от 
предвидените средства от момента, в 
който започнат изпълнение на 
програмите. Следователно следва да се 
отдаде приоритетно значение на 
въвеждането на подходяща система за 
ограничено предварително 
финансиране, която да осигури 
непрекъснат поток на средствата с оглед 
на своевременното извършване на 
плащанията в полза на бенефициерите 
по програмите.

Or. en
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Изменение 27
Seán Kelly

Предложение за регламент
Съображение 37

Текст, предложен от Комисията Изменение

(37) С оглед на защитата на 
финансовите интереси на бюджета на 
Съюза, държавите членки следва да 
предприемат мерки с цел да се уверят, 
че финансираните от ЕФГЗ и ЕЗФРСР 
транзакции са действителни и са 
правилно извършени. Също така, 
държавите членки следва да 
предотвратяват и да се справят 
ефективно с всякакви нередности или 
неспазване от страна на бенефициерите. 
За тази цел следва да се прилага 
Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 на 
Съвета от 18 декември 1995 г. относно 
защитата на финансовите интереси22 на 
Европейските общности.

(37) С оглед на защитата на 
финансовите интереси на бюджета на 
Съюза, държавите членки следва да 
предприемат пропорционални мерки с 
цел да се уверят, че финансираните от 
ЕФГЗ и ЕЗФРСР транзакции са 
действителни и са правилно извършени. 
Също така, държавите членки следва да 
предотвратяват и да се справят 
ефективно с всякакви нередности или 
неспазване от страна на бенефициерите. 
За тази цел следва да се прилага 
Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 на 
Съвета от 18 декември 1995 г. относно 
защитата на финансовите интереси22 на 
Европейските общности.

Or. en

Изменение 28
Seán Kelly

Предложение за регламент
Съображение 38

Текст, предложен от Комисията Изменение

(38) Разпоредбите, свързани с общите 
принципи на проверки, оттегляне, 
намаляване, изключване от плащания и 
налагане на наказания, се съдържат в 
различни регламенти, отнасящи се до 
селскостопанския сектор. Тези правила 
следва да се съберат в една и съща 
правна рамка на хоризонтално ниво. Те 
следва да разглеждат задълженията на 

(38) Разпоредбите, свързани с общите 
принципи на проверки, оттегляне, 
намаляване, изключване от плащания и 
налагане на наказания, се съдържат в 
различни регламенти, отнасящи се до 
селскостопанския сектор. Тези правила 
следва да се съберат и опростят в една 
и съща правна рамка на хоризонтално 
ниво. Те следва да разглеждат 
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държавите членки по отношение на 
административните проверки и 
проверките на място, правилата за 
възстановяване, намаляване и 
изключване от подпомагането. 
Правилата за проверките на 
задълженията, които не са непременно 
свързани с плащането на помощ, следва 
също да се опишат.

задълженията на държавите членки по 
отношение на административните 
проверки и проверките на място, 
правилата за възстановяване, 
намаляване и изключване от 
подпомагането. Правилата за 
проверките на задълженията, които не 
са непременно свързани с плащането на 
помощ, следва също да се опишат. Ако 
процентите на грешка са на 
приемливо ниво, държавите членки 
следва пропорционално да намалят 
проверките на място.

Or. en

Изменение 29
Seán Kelly

Предложение за регламент
Съображение 41

Текст, предложен от Комисията Изменение

(41) Следва да се запазят основните 
елементи на тази интегрирана система, 
и по-специално разпоредбите относно 
компютризираната база данни, 
системата за идентификация на 
земеделските парцели, заявленията за 
подпомагане или исканията за плащане 
и системата за идентификация и 
регистриране на правата на плащане.

(41) Следва да се запазят основните 
елементи на тази интегрирана система, 
и по-специално разпоредбите относно 
компютризираната база данни, 
системата за идентификация на 
земеделските парцели, заявленията за 
подпомагане или исканията за плащане 
и системата за идентификация и 
регистриране на правата на плащане на 
подходящо равнище и при надлежно 
отчитане на необходимостта да не 
се налага неправомерна 
административна тежест върху 
селскостопанските производители и 
административните органи.

Or. en

Изменение 30
Seán Kelly
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Предложение за регламент
Съображение 44

Текст, предложен от Комисията Изменение

(44) Съгласно Регламент (ЕО) 
№ 485/2008, държавите членки са 
длъжни да вземат мерките, необходими 
за осигуряване на ефективна защита на 
финансовите интереси на бюджета на 
Съюза, и по-специално за да се проверят 
истинността и съответствието на 
операциите, финансирани от ЕФГЗ. В 
интерес на яснотата и рационалността 
съответните разпоредби следва да се 
интегрират в един и същи акт. 
Следователно Регламент (ЕО) 
№ 485/2008 следва да бъде отменен.

(44) Съгласно Регламент (ЕО) 
№ 485/2008, държавите членки са
длъжни да вземат мерките, необходими 
за осигуряване на ефективна защита на 
финансовите интереси на бюджета на 
Съюза, и по-специално за да се проверят 
истинността и съответствието на 
операциите, финансирани от ЕФГЗ. В 
името на опростяването, яснотата и 
рационалността съответните разпоредби 
следва да се интегрират в един и същи 
акт. Следователно Регламент (ЕО) 
№ 485/2008 следва да бъде отменен.

Or. en

Изменение 31
Seán Kelly

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 водите28, 
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
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Or. en

Изменение 32
Seán Kelly

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 
пестициди29, 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 
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.

заличава се

Or. en

Изменение 33
Seán Kelly

Предложение за регламент
Съображение 57

Текст, предложен от Комисията Изменение

(57) Системата за кръстосано спазване 
предполага някои административни 
ограничения както за бенефициерите, 

(57) Системата за кръстосано спазване 
предполага някои административни 
ограничения както за бенефициерите, 
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така и за националните администрации, 
тъй като воденето на документация 
трябва да се гарантира, трябва да се 
провеждат проверки и да се прилагат 
наказателни мерки, където е 
необходимо. Тези наказателни мерки 
следва да са пропорционални, 
ефективни и възпиращи. Такива 
наказателни мерки не следва да се 
влияят от предвидени в други 
разпоредби на съюзното или 
националното законодателство 
наказания. В името на 
последователността е уместно да се 
обединят съответните разпоредби на 
Съюза в единен правен инструмент. За 
селскостопански производители, 
участващи в схемата за подпомагане на 
малките стопанства, посочена в дял V от 
Регламент (ЕС) № ххх/ххх [DP], 
усилията, които е необходимо да се 
положат в системата за кръстосано 
спазване, може да се считат за 
надвишаващи предимствата от 
обхващането на тези производители в 
системата. С цел опростяване тези 
селскостопански производители следва 
да бъдат освободени от кръстосано 
спазване и особено от системата за 
контрол и риска за наказателни мерки 
по кръстосаното спазване. 
Освобождаването обаче не следва да 
оказва влияние върху задължението 
им да зачитат приложимите 
разпоредби на секторното 
законодателство или върху 
възможността да бъдат направени 
проверки и наложени наказания по 
това законодателство.

така и за националните администрации, 
тъй като воденето на документация 
трябва да се гарантира, трябва да се 
провеждат проверки и да се прилагат 
наказателни мерки, където е 
необходимо. Тези наказателни мерки 
следва да са пропорционални, 
ефективни и възпиращи. Такива 
наказателни мерки не следва да се 
влияят от предвидени в други 
разпоредби на съюзното или 
националното законодателство 
наказания. В името на 
последователността е уместно да се 
обединят съответните разпоредби на 
Съюза в единен правен инструмент. За 
селскостопански производители, 
участващи в схемата за подпомагане на 
малките стопанства, посочена в дял V от 
Регламент (ЕС) № ххх/ххх [DP], 
усилията, които е необходимо да се 
положат в системата за кръстосано 
спазване, може да се считат за 
надвишаващи предимствата от 
обхващането на тези производители в 
системата. С цел опростяване тези 
селскостопански производители следва 
да бъдат освободени от кръстосано 
спазване и особено от системата за 
контрол и риска за наказателни мерки 
по кръстосаното спазване.

Or. en

Обосновка

Малките стопанства са поради своето естество по-екологосъобразни от по-
големите предприятия. Публичните органи трябва във всеки един случай да се 
стремят да намаляват административната тежест върху дребните 
селскостопански производители и върху малките семейни стопанства с оглед на 
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социалните и културните ползи, които те носят на селските райони.

Изменение 34
Giommaria Uggias

Предложение за регламент
Съображение 60

Текст, предложен от Комисията Изменение

(60) Ефективното прилагане на 
кръстосаното спазване изисква проверка 
дали задълженията се спазват на ниво 
бенефициери. Ако държава членка реши 
да се възползва от възможността да не 
прилага намаление или изключване за 
суми под 100 EUR, през следващата 
година компетентният контролен орган 
следва да се увери чрез проверка на 
извадка от бенефициерите, че 
констатираното неспазване е 
отстранено.

(60) Ефективното прилагане на 
кръстосаното спазване изисква проверка 
дали задълженията се спазват на ниво 
бенефициери. Ако държава членка реши 
да се възползва от възможността да не 
прилага намаление или изключване за 
суми под 100 EUR, през следващата 
година компетентният контролен орган 
следва да се увери чрез проверка на 
извадка от бенефициерите, че 
констатираното неспазване е 
отстранено. Държавите членки могат 
също да въведат механизъм за ранно 
предупреждение, приложим към 
случаи на неспазване в началните 
етапи, с цел кръстосаното спазване 
да намери по-добър прием сред 
селскостопанската общност и да се 
осигури по-тясното участие на 
селскостопанските производители в 
прилагането на изискванията. Този 
механизъм следва да бъде под 
формата на писмо с отправяне на 
предупреждение, в отговор на което 
съответният бенефициер трябва да 
предприеме коригиращи действия, 
които държавата членка проследява 
през следващата година.

Or. it

Изменение 35
Giommaria Uggias
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Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2 – буква в а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вa) устойчивото развитие на 
икономическите дейности на 
земеделските стопанства в 
съответствие с всички мерки, 
препоръчани в програмите за 
развитие на селските райони, 
модернизация на селските 
стопанства, изграждане на 
конкурентоспособност, секторна 
интеграция, иновации и пазарно 
ориентиране;

Or. it

Изменение 36
Giommaria Uggias

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 
определени органи, предимно по 
електронен път.

Or. it

Изменение 37
Petru Constantin Luhan

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а) Активно насърчаване на 
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системата за предоставяне на 
консултации в селскостопанската 
област ще допринесе за осведомяване 
на бенефициерите относно всички 
ползи, които ще бъдат достъпни за 
тях при използване на тази система.

Or. ro

Изменение 38
Luís Paulo Alves

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 
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.

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 
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. pt

Изменение 39
Luís Paulo Alves

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Държави членки, които 
представят повече от една програма 
за развитие на селските райони,
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могат да компенсират 
неизползваните суми до 31 декември 
на втората година след годината на  
предоставяне на бюджета за една или 
повече програми за развитие на 
селските райони със суми, 
изразходвани след тази дата по други 
програми за развитие на селските 
райони. В случай, че след посоченото 
компенсиране, остане сума, която 
трябва да бъде върната, тя се удържа 
пропорционално от програмите за 
развитие на селските райони, по 
които е регистрирано неусвояването 
на средства.

Or. pt

Изменение 40
Luís Paulo Alves

Предложение за регламент
Член 44 - параграф 1

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.

заличава се

Or. pt
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Изменение 41
Seán Kelly

Предложение за регламент
Член 49 – параграф 1 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Без да се засягат проверките, 
извършвани от държавите членки 
съгласно националните им законови, 
подзаконови и административни 
разпоредби или по силата на член 287 от 
Договора, както и всеки вид проверка, 
организирана по силата на член 322 от 
Договора или на Регламент (ЕО) 
№ 2185/9639 на Съвета, Комисията 
може да организира проверки на място с 
оглед да се провери следното:

Без да се засягат проверките, 
извършвани от държавите членки 
съгласно националните им законови, 
подзаконови и административни 
разпоредби или по силата на член 287 от 
Договора, както и всеки вид проверка, 
организирана по силата на член 322 от 
Договора или на Регламент (ЕО) 
№ 2185/9639 на Съвета, Комисията 
може, при извънредни обстоятелства,
да организира проверки на място с оглед 
да се провери следното:

Or. en

Изменение 42
Seán Kelly

Предложение за регламент
Член 49 – параграф 2 – алинея 3 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията намалява честотата на 
проверките на място в държавите 
членки, в които становището на 
сертифициращия орган по отношение 
на законосъобразността и 
редовността на съответните 
трансакции сочи, че процентът на 
грешка е на допустимо равнище.

Or. en

Обосновка

Проверките на място, извършвани от Комисията, следва да бъдат намалени, когато 
проверката за законосъобразност и редовност сочи, че процентът на грешка е на 
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допустимо равнище, като по този начин се надяваме да бъдат намалени разходите, 
свързани с посочените проверки.

Изменение 43
Seán Kelly

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Въпреки това, ако по причини, 
които не зависят от съответната 
държава членка, подлежащата на 
връщане сума не може да бъде 
върната в определените в първата 
алинея срокове и надхвърля 1 милион 
евро, Комисията може, по искане на 
държавата членка, да удължи 
сроковете с най-много 50 % от 
продължителността на 
първоначалните срокове.

Or. en

Изменение 44
Luís Paulo Alves

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 не по-
късно от 24 месеца след определянето 
от компетентния национален орган 
на размера, подлежащ на 
възстановяване въз основа на 
окончателен доклад за проверка или 
сходен документ, и вписват 
съответните суми в регистъра на 
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длъжниците на разплащателната 
агенция.

Or. pt

Изменение 45
Luís Paulo Alves

Предложение за регламент
Член 56 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако сумата не е възстановена в рамките 
на четири години след датата на 
искането за възстановяване, или в 
рамките на осем години, ако 
възстановяването е поискано чрез 
националните съдилища, финансовите 
последици от невъзстановяването се 
носят от съответната държава членка, 
без да се засяга изискването тя да 
прилага процедури за възстановяване в 
съответствие с член 60.

Ако сумата не е възстановена в рамките 
на четири години след датата на 
искането за възстановяване, или в 
рамките на осем години, ако 
възстановяването е поискано чрез 
националните съдилища, 50 % от
финансовите последици от 
невъзстановяването се поемат от 
съответната държава членка и 50 % от 
бюджета на ЕС, без да се засяга 
изискването тя да прилага процедури за 
възстановяване в съответствие с 
член 60.

Or. pt

Изменение 46
Giommaria Uggias

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 и пропорционални системи 
за управление и контрол, основани на 
риска и предоставящи отговор на 
специфичните потребности на 
целевите региони, за да гарантират 
спазването на законодателните актове, 
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уреждащи схемите за подпомагане на 
Съюза. Всяка държава членка, чрез 
националния си координиращ орган, 
отговаря за адаптирането на 
системата за управление и контрол 
спрямо специфичните 
характеристики на своите региони, 
въз основа на нотификации, 
осъществени от разплащателните 
агенции в съответствие с член 7, 
параграф 3.

Or. it

Изменение 47
Seán Kelly

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 най-
честите грешки. Броят на проверките 
на място се намалява пропорционално 
на риска и с цел да се ограничат 
административните тежести, 
както за публичните органи, така и 
за земеделските стопани.

Or. en

Изменение 48
Seán Kelly

Предложение за регламент
Член 69 - параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато е приложимо, 
интегрираната система включва 
система за идентификация и 
регистрация на животните, 
създадена в съответствие с 
Регламент (EО) № 1760/2000 на 
Европейския парламент и на 
Съвета42, и в съответствие с 
Регламент (EО) № 21/200443 на 
Съвета.

заличава се

Or. en

Обосновка

Предвид усложненията при прилагането на Регламент (ЕО) №21/2004, той не следва 
да се включва към интегрираната система за администрация и контрол.

Изменение 49
Giommaria Uggias

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Чрез дерогация от параграф 2, 
държавите членки могат да решат, 
като отчитат риска от надвнасяне, 
да внесат до 50% от посоченото в Дял 
ІІІ от Глава 2 на Регламент xxxx/yyyy 
... (Директни плащания) и 75% от 
подкрепата, предоставена в областта 
на развитието на селските райони, 
посочена в член 68, параграф 2, след 
извършване на предвидените в член 
61, параграф 1 административни 
проверки. Процентът е еднакъв за 
всички бенефициери на мярката или 
на набора от мерки.

Or. it
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Изменение 50
Giommaria Uggias

Предложение за регламент
Член 91 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Държавите членки могат да 
установят система за 
предупреждение, за да позволят на 
бенефициерите, които са в 
положение на неспазване, да 
отстранят неспазването, преди да 
им бъде наложена административна 
санкция.   Когато държава членка 
реши да използва тази възможност, 
компетентният орган изпраща 
първоначално предупредително писмо 
до бенефициера, като го уведомява 
относно фактите и задължението му 
да предприеме коригиращи действия. 
През следващата година 
компетентният орган предприема 
също така действията, които са 
необходими, за да се провери, че 
бенефициерът е преодолял 
съответното неспазване.
Посочената система за 
предупреждение се прилага 
единствено в случаи на първоначално 
установяване на неспазване, което не 
е счетено за „сериозно“ и чийто 
обхват е строго ограничен до 
стопанството на бенефициера, 
отговорен за неспазването, в 
съответствие с критериите, 
определени в член 99а.

Or. it

Изменение 51
Seán Kelly
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Предложение за регламент
Член 96 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тези системи, и по-специално 
системата за идентификация и 
регистрация на животните, 
създадена в съответствие с 
Директива 2008/71/ЕО на Съвета от 
15 юли 2008 г. относно 
идентификацията и регистрацията 
на прасетата46 и Регламенти (ЕО) 
№ 1760/2000 и (EО) № 21/2004, следва 
да са съвместими с интегрираната 
система, както е предвидено в дял V, 
глава ІІ от настоящия регламент.

заличава се

Or. en

Обосновка

Предвид усложненията при прилагането на Регламент (ЕО) №21/2004, той не следва 
да се включва към интегрираната система за администрация и контрол.

Изменение 52
Czesław Adam Siekierski

Предложение за регламент
Член 97 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато държава членка реши да 
използва възможността, предвидена в 
първата алинея, през следващата 
година компетентният орган 
предприема необходимите действия 
спрямо извадка от бенефициерите с 
цел да гарантира, че бенефициерът е 
отстранил съответното 
констатирано неспазване. 
Бенефициерът се уведомява за 
констатацията и за задължението 
да предприеме мерки за 
отстраняването на неспазването.

заличава се
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Or. en

Обосновка

По мое мнение, добро решение, предложено от Европейската комисия представлява 
премахването на последващите проверки в случай на леки нарушения. Все пак по 
отношение на решението за ограничаване на проверките, обхванати от правилото de 
minimis, приложимо спрямо определена група бенефициери (извадка), считаме, че 
опростяването следва да включва цялостно премахване на повтарящите се проверки 
на нарушенията, уредени чрез правилото de minimis.

Изменение 53
Czesław Adam Siekierski

Предложение за регламент
Член 100 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки могат да задържат
10 % от сумите, получени в резултат на 
прилагането на намаленията и 
изключванията, посочени в член 99.

Държавите членки могат да задържат
25 % от сумите, получени в резултат на 
прилагането на намаленията и 
изключванията, посочени в член 99.

Or. en

Обосновка

Не виждам защо Комисията въвежда настоящето изменение (те спаднаха от 10 до 
25 %). Настоящият регламент (член 25 от Регламент № 73/2009) позволява на 
държавите членки да запазят 25% от сумите, реализирани чрез прилагане на 
намаленията. 


