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Изменение 208
Пина Пичерно
от името на групата S&D 

Доклад A8-0199/2019
Улрике Мюлер
Финансиране, управление и мониторинг на общата селскостопанска политика 
COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD)

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) В съобщението на Комисията до 
Европейския парламент, Съвета, 
Европейския икономически и социален 
комитет и Комитета на регионите, 
озаглавено „Бъдещето на прехраната и 
селското стопанство“, от 29 ноември 
2017 г. се стига до заключението, че 
общата селскостопанска политика 
(наричана по-нататък „ОСП“) следва да 
продължи да засилва мерките си в 
отговор на бъдещите предизвикателства 
и възможности чрез повишаване на 
заетостта, растежа и инвестициите, чрез 
борба с изменението на климата и 
приспособяване към него, както и чрез 
извеждането на научните изследвания 
и иновациите извън лабораториите и 
отвеждането им в полето и на 
пазарите. Освен това ОСП следва да 
даде отговор на опасенията на 
гражданите във връзка с устойчивото 
селскостопанско производство.

(1) В съобщението на Комисията до 
Европейския парламент, Съвета, 
Европейския икономически и социален 
комитет и Комитета на регионите от 29 
ноември 2017 г., озаглавено „Бъдещето 
на прехраната и селското стопанство“, 
се стига до заключението, че общата 
селскостопанска политика (наричана по-
нататък „ОСП“) следва да продължи да 
засилва мерките си в отговор на 
бъдещите предизвикателства и 
възможности чрез повишаване на 
заетостта, растежа и инвестициите, 
повишаване на трудовите стандарти, 
чрез борба с изменението на климата и 
приспособяване към него, както и чрез 
приспособяване и прехвърляне на 
научните изследвания и иновациите от 
лабораториите към производителите и 
пазарите. Освен това ОСП следва да 
даде отговор на опасенията на 
гражданите във връзка с устойчивото 
селскостопанско производство и с 
развитието на селските райони.
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Изменение 209
Пина Пичерно
от името на групата S&D

Доклад A8-0199/2019
Улрике Мюлер
Финансиране, управление и мониторинг на общата селскостопанска политика 
COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD)

Предложение за регламент
Съображение 49 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(49a) В съобщението на Комисията 
„Стратегия „От фермата до 
трапезата“ за справедлива, 
здравословна и екологосъобразна 
продоволствена система“, 
публикувано на 20 май 2020 г., се 
отправя призив да се гарантира 
спазването на основните принципи, 
залегнали в Европейския стълб на 
социалните права (ЕССП). 
Разглеждането на въпроси като 
социалната защита на работниците, 
условията за работа и настаняване, 
както и защитата на здравето и 
безопасността има ключово значение 
за изграждането на справедливи, 
стабилни и устойчиви 
продоволствени системи. ОСП следва 
да бъде един от инструментите за 
постигане на целите на ЕССП.
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Изменение 210
Пина Пичерно
от името на групата S&D

Доклад A8-0199/2019
Улрике Мюлер
Финансиране, управление и мониторинг на общата селскостопанска политика 
COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD)

Предложение за регламент
Съображение 55

Текст, предложен от Комисията Изменение

(55) Предварителните условия са 
важен елемент на ОСП, по-специално 
по отношение на нейните елементи във 
връзка с околната среда и климата, но 
също и по отношение на общественото 
здраве и свързаните с животните 
въпроси. Това означава, че следва да се 
извършва контрол и при необходимост 
да се налагат санкции, за да се 
гарантира ефективността на системата 
на предварителни условия. За да 
съществуват условия на 
равнопоставеност между бенефициерите 
в различните държави членки, на 
равнището на Съюза следва да се 
въведат определени общи правила 
относно контрола и санкциите във 
връзка с предварителните условия.

(55) Предварителните условия са 
важен елемент на ОСП, с който се 
гарантира, че плащанията 
насърчават висока степен на 
устойчивост, както и условия на 
равнопоставеност за земеделските 
стопани в държавите членки и между 
тях, по-специално по отношение на 
нейните елементи във връзка с околната 
среда и климата, но също и по 
отношение на общественото здраве и 
хуманното отношение към 
животните. Това означава, че следва да 
се извършва контрол и при 
необходимост да се налагат санкции, за 
да се гарантира ефективността на 
системата на предварителни условия. За 
да се гарантират тези условия на 
равнопоставеност между бенефициерите 
в различните държави членки, на 
равнището на Съюза следва да се 
въведат определени общи правила 
относно предварителните условия, 
както и контрол и санкции във връзка 
с неспазването на правилата.
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14.10.2020 A8-0199/211

Изменение 211
Пина Пичерно
от името на групата S&D

Доклад A8-0199/2019
Улрике Мюлер
Финансиране, управление и мониторинг на общата селскостопанска политика 
COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD)

Предложение за регламент
Член 84

Текст, предложен от Комисията Изменение

84 Системи за контрол във връзка с 
предварителните условия

84 Системи за контрол във връзка с 
предварителните условия

1. 1.

Държавите членки създават система за 
контрол, за да гарантират, че 
бенефициерите на подпомагането, 
посочено респективно в член 11 от 
Регламент (ЕС) №.../... [Регламента за 
стратегическите планове по ОСП], 
глава IV от Регламент (ЕС) 
№ 228/2013 и глава IV от Регламент 
(ЕС) № 229/2013, спазват задълженията, 
посочени в дял III, глава 1, раздел 2 от 
Регламент (ЕС) №.../... [Регламента за 
стратегическите планове по ОСП].

Държавите членки разполагат със 
система за контрол, с цел да гарантират, 
че следните бенефициери спазват 
задълженията, посочени в дял III, 
глава1, раздел 2 от Регламент (ЕС) …/… 
[Регламента за стратегическите планове 
по ОСП]:

a) бенефициерите, получаващи 
директни плащания по дял III, 
глава II от Регламент (ЕС) .../… 
[Регламента за стратегическите 
планове по ОСП];
б) бенефициерите, получаващи 
годишните плащания, предвидени в 
членове 65, 66 и 67 от Регламент 
(ЕС) …/… [Регламента за 
стратегическите планове по ОСП];
в) бенефициерите, получаващи 
подпомагане в съответствие с глава 
IV от Регламент (ЕС) № 228/2013 и с 
глава IV от Регламент (ЕС) 
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№ 229/2013.
Държавите членки могат да използват 
наличните си системи за контрол и 
администриране, за да гарантират 
спазването на правилата във връзка с 
предварителните условия.

Държавите членки могат да използват 
наличните си системи за контрол и 
администриране, за да гарантират 
спазването на правилата във връзка с 
предварителните условия.

Тези системи трябва да са съвместими 
със системата за контрол, посочена в 
първа алинея от настоящия параграф.

Тези системи трябва да са съвместими 
със системата за контрол, посочена в 
първа алинея от настоящия параграф.

С цел да се гарантира спазването на 
приложимите условия на труд и 
заетост, произтичащи от 
съответните колективни трудови 
договори и социалното и трудовото 
право на национално равнище, на 
равнището на Съюза и на 
международно равнище, държавите 
членки осигуряват сътрудничество 
между компетентните национални 
органи, отговарящи за инспекциите 
по труда, и системата за контрол, 
посочена в първа алинея. При 
трансгранични ситуации се осигурява 
координация и сътрудничество с 
Европейския орган по труда (ЕОТ), 
чието функциониране се урежда от 
Регламент (ЕС) 2019/1149 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 20 юни 2019 г.

Държавите членки провеждат годишен 
преглед на системата за контрол, 
посочена в първа алинея, в контекста на 
постигнатите резултати.

Държавите членки провеждат годишен 
преглед на системата за контрол, 
посочена в първа алинея, в контекста на 
постигнатите резултати.

2. За целите на настоящата глава се 
прилагат следните определения:

2. За целите на настоящата глава се 
прилагат следните определения:

a) „изискване“ означава всяко 
отделно законоустановено изискване за 
управление съгласно правото на Съюза, 
посочено в член 11 от Регламент (ЕС) 
№.../... [Регламента за стратегическите 
планове по ОСП] в даден акт, 
различаващо се по същество от всички 
други изисквания на същия акт.

a) „изискване“ означава всяко 
отделно законоустановено изискване за 
управление съгласно правото на Съюза, 
посочено в член 11 от Регламент (ЕС) 
№.../... [Регламента за стратегическите 
планове по ОСП] в даден акт, 
различаващо се по същество от всички 
други изисквания на същия акт.

б) „акт“ означава всички отделни 
директиви и регламенти, посочени в 
член 11 от Регламент (ЕС) №.../... 

б) „акт“ означава всички отделни 
директиви и регламенти, посочени в 
член 11 от Регламент (ЕС) №.../... 
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[Регламента относно стратегическите 
планове по ОСП].

[Регламента относно стратегическите 
планове по ОСП].

ба) „повторяемост на 
неспазването на условията“ означава 
неспазването на едно и също 
изискване или един и същи стандарт, 
установени повече от веднъж, при 
условие че бенефициерът е бил 
уведомен за предишно неспазване и в 
зависимост от случая е имал 
възможността да вземе 
необходимите мерки за коригиране на 
това предишно неспазване.

3. В своите системи за контрол, 
посочени в параграф 1, държавите 
членки:

3. За да спазят задълженията си 
в областта на контрола, посочени в 
параграф 1, държавите членки:

a) включват проверки на място, за 
да проверят спазването от страна на 
бенефициерите на задълженията, 
предвидени в дял III, глава 1, раздел 2 от 
Регламент (ЕС) №.../... [Регламента за 
стратегическите планове по ОСП];

a) включват проверки на място, за 
да проверят спазването от страна на 
бенефициерите на задълженията, 
предвидени в дял III, глава 1, раздел 2 от 
Регламент (ЕС) №.../... [Регламента за 
стратегическите планове по ОСП];

б) в зависимост от съответните 
изисквания, стандарти, актове или 
области във на прилагане на 
предварителни условия държавите 
членки могат да решат да използват 
проверките, извършени съгласно 
системите за контрол, приложими към 
съответното изискване, стандарт, акт 
или област на прилагане на 
предварителни условия, ако 
ефективността на тези проверки е поне 
равностойна на тази на проверките на 
място, посочени в буква а);

б) в зависимост от съответните 
изисквания, стандарти, актове или 
области във на прилагане на 
предварителни условия държавите 
членки могат да решат да използват 
проверките, извършени съгласно 
системите за контрол, приложими към 
съответното изискване, стандарт, акт 
или област на прилагане на 
предварителни условия, ако 
ефективността на тези проверки е поне 
равностойна на тази на проверките на 
място, посочени в буква а);

в) когато е целесъобразно, могат да 
използват дистанционно наблюдение 
или системата за мониторинг на площта, 
за да извършват проверките на място, 
посочени в буква а);

в) когато е целесъобразно и 
осъществимо, могат да използват 
дистанционно наблюдение или 
системата за мониторинг и контрол на 
площта, за да извършват проверките на 
място, посочени в буква а); и
ва) въвеждат система за ранно 
предупреждение;

г) могат да направят контролна 
извадка за проверките, посочени в 
буква а), които трябва да се 
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извършват всяка година, въз основа на 
анализ на риска, като включат 
случаен елемент и се уверят, че 
контролната извадка обхваща най-
малко 1 % от бенефициерите, 
получаващи подпомагането, 
предвидено в дял III, глава 1, раздел 2 
от Регламент (ЕС) №.../... 
[Регламента за стратегическите 
планове по ОСП].

га) Що се отнася до инспекциите 
за проверка на спазването от страна 
на бенефициерите на приложимите 
условия на труд и заетост, 
произтичащи от съответните 
колективни трудови споразумения и 
социалното и трудовото право на 
национално равнище, на равнището 
на Съюза и на международно равнище, 
отнасящи се до [Регламента за 
стратегическите планове по ОСП], 
контролната извадка, посочена в 
буква г), следва да обхваща най-малко 
10 % от бенефициерите, получаващи 
помощта, предвидена в дял III, глава 
1, раздел 2 от Регламент (ЕС).../... 
[Регламента за стратегическите 
планове по ОСП].
3a. Държавите членки правят 
контролна извадка за проверките, 
посочени в параграф 3, буква а) от 
настоящия член, които трябва да се 
извършват всяка година въз основа на 
анализ на риска, за който може да 
прилагат тегловни коефициенти, и 
случаен елемент и се уверяват, че 
контролната извадка обхваща най-
малко 1 % от бенефициерите, 
получаващи подпомагането, 
предвидено в дял III, глава 1, раздел 2 
от Регламент (ЕС) .../... [Регламента 
за стратегическите планове по ОСП].
3б. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 100 за 
допълване на настоящия регламент, с 
които определя правилата относно 
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опростените проверки за 
земеделските стопани, които 
участват в схемите, посочени в 
член 25 от Регламент (ЕС) .../... 
[Регламента за стратегическите 
планове по ОСП].
3в. Посредством актове за 
изпълнение Комисията приема 
правила относно извършването на 
проверките, посочени в настоящия 
член, включително правила, които 
гарантират, че при анализа на риска 
се отчитат следните фактори:
a) участието на земеделските 
стопани в системата за 
консултантски услуги в областта на 
селското стопанство, предвидена в 
член 13 от Регламент (ЕС) .../... 
[Регламента за стратегическите 
планове по ОСП];
б) участието на земеделските 
стопани в система за сертифициране, 
предвидена в член 12, параграф 3а от 
Регламент (ЕС) …/… [Регламента за 
стратегическите планове по ОСП], 
ако регламентът обхваща 
съответните изисквания и 
стандарти.
Тези актове за изпълнение се приемат 
в съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 101, 
параграф 3. [изм. 191]

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/212

Изменение 212
Пина Пичерно
от името на групата S&D

Доклад A8-0199/2019
Улрике Мюлер
Финансиране, управление и мониторинг на общата селскостопанска политика 
COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD)

Предложение за регламент
Член 85 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. 1.

Държавите членки създават система, 
която осигурява прилагането на 
административни санкции на 
посочените в член 11 от Регламент (ЕС) 
№.../... [Регламента относно 
стратегическите планове по ОСП] 
бенефициери, които в който и да е 
момент през съответната календарна 
година не са спазили правилата относно 
предварителните условия, както са 
предвидени в дял III, глава 1, раздел 2 от 
посочения регламент („системата за 
санкции“).

Държавите членки създават система, 
която осигурява прилагането на 
административни санкции на 
посочените в член 11 от Регламент (ЕС) 
№.../... [Регламента относно 
стратегическите планове по ОСП] 
бенефициери, които в който и да е 
момент през съответната календарна 
година не са спазили правилата относно 
предварителните условия, както са 
предвидени в дял III, глава 1, раздел 2 от 
посочения регламент („системата за 
санкции“).

При тази система посочените в алинея 
първа административни санкции се 
налагат само ако неспазването е 
резултат от действие или бездействие, 
за което въпросният бенефициер е пряко 
отговорен; и в случай че са изпълнени 
едно или две от следните 
допълнителни условия:

При тази система посочените в алинея 
първа административни санкции се 
налагат само ако неспазването е 
резултат от действие или бездействие, 
за което въпросният бенефициер е пряко 
отговорен; и в случай че са изпълнени 
едно, две или всички следни 
допълнителни условия:

a) неспазването е свързано със 
селскостопанската дейност на 
бенефициера;

a) неспазването е свързано със 
селскостопанската дейност на 
бенефициера;

б) засегната е площта на 
стопанството на бенефициера.

б) засегната е площта на 
стопанството на бенефициера.

ба) неспазването засяга условията 
на труд и заетост на работниците, 
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наети от бенефициера
По отношение на горските райони обаче 
административната санкция, посочена в 
първа алинея, не се прилага, ако не е 
поискана подкрепа за съответната площ 
в съответствие с членове 65 и 66 от 
Регламент (ЕС) №.../... [Регламента 
относно стратегическите планове по 
ОСП].

По отношение на горските райони обаче 
административната санкция, посочена в 
първа алинея, не се прилага, ако не е 
поискана подкрепа за съответната площ 
в съответствие с членове 65 и 66 от 
Регламент (ЕС) №.../... [Регламента 
относно стратегическите планове по 
ОСП].

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/213

Изменение 213
Пина Пичерно
от името на групата S&D

Доклад A8-0199/2019
Улрике Мюлер
Финансиране, управление и мониторинг на общата селскостопанска политика 
COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD)

Предложение за регламент
Член 85 – параграф 2 – буква a – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тази точка не се прилага за 
задълженията на работодателя, 
произтичащи от член ХХ от 
Регламент (ЕС).../... [Регламента за 
стратегическите планове по ОСП].

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/214

Изменение
Пина Пичерно
от името на групата S&D

Доклад A8-0199/2019
Улрике Мюлер
Финансиране, управление и мониторинг на общата селскостопанска политика 
COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD)

Предложение за регламент
Член 86

Текст, предложен от Комисията Изменение

86 Изчисляване на санкцията 86 Изчисляване на санкцията

1. 1.

Административните санкции, 
предвидени в дял III, глава 1, раздел 2 
от Регламент (ЕС) №.../... 
[Регламента за стратегическите 
планове по ОСП], се прилагат 
посредством намаляване или 
изключване на целия размер на 
плащанията, изброени в посочения 
раздел, които са предоставени или 
предстои да бъдат предоставени на 
съответния бенефициер във връзка със 
заявленията за подпомагане, които е 
подал или ще подаде в хода на 
календарната година, в която е 
констатирано неспазването.

Административните санкции се 
прилагат посредством намаляване или 
изключване на целия размер на 
плащанията, изброени в член 84, 
параграф 1, които са предоставени или 
предстои да бъдат предоставени на 
съответния бенефициер във връзка със 
заявленията за подпомагане, които е 
подал или ще подаде в хода на 
календарната година, в която е 
констатирано неспазването.

При изчисляването на намаляванията и 
изключванията се вземат предвид 
сериозността, обхватът, 
продължителността, системността или 
наличието на умисъл при установеното 
неспазване на правилата. Налаганите 
санкции трябва да бъдат 
пропорционални и възпиращи и да 
отговарят на критериите, посочени в 
параграфи 2 и 3 от настоящия член.

При изчисляването на намаляванията и 
изключванията се вземат предвид 
сериозността, обхватът, 
продължителността, системността или 
наличието на умисъл при установеното 
неспазване на правилата. Налаганите 
санкции трябва да бъдат ефективни, 
пропорционални и възпиращи и да 
отговарят на критериите, посочени в 
параграфи 2 и 3 от настоящия член.

2. 2.

В случай на неспазване на правилата В случай на неспазване на правилата 
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поради небрежност, като общо правило 
процентът на намаляване е 3 % от 
общия размер на плащанията, посочени 
в параграф 1 от настоящия член.

поради небрежност, като общо правило 
процентът на намаляване е 3 % от 
общия размер на плащанията, посочени 
в параграф 1 от настоящия член. 
Намаляването се определя въз основа 
на оценката на сериозността на 
неспазването на правилата на базата 
на критериите, установени в 
параграф 1 от настоящия член.

Държавите членки могат да въведат 
система за ранно предупреждение, 
която се прилага за отделни случаи на 
неспазване на правилата, които са 
констатирани за пръв път и предвид 
своята незначителна сериозност, обхват 
и продължителност не водят до 
намаляване или изключване. Ако при 
последваща проверка в рамките на три 
последователни календарни години се 
установи, че неспазването не е 
отстранено, намаляването съгласно 
първа алинея се прилага с обратно 
действие.

Държавите членки въвеждат и 
използват системата за ранно 
предупреждение, предвидена в член 84, 
параграф 3, която се прилага за отделни 
случаи на неспазване на правилата, 
които са констатирани за пръв път и 
предвид своята незначителна 
сериозност, обхват и продължителност 
не водят до намаляване или изключване. 
Съответният орган уведомява 
бенефициера за задължението да 
предприеме коригиращи действия и 
предлага коригиращите мерки, които 
трябва да бъдат взети, за да се 
коригира неспазването. Ако при 
последваща проверка в рамките на три 
последователни календарни години се 
установи, че неспазването не е 
отстранено, намаляването съгласно 
първа алинея се прилага с обратно 
действие.

В случаите на неспазване обаче, които 
представляват пряка опасност за 
общественото здраве или за здравето на 
животните, винаги се прилага 
намаляване или изключване.

В случаите на неспазване обаче, които 
представляват пряка опасност за 
общественото здраве или за здравето на 
животните, винаги се прилага 
намаляване или изключване.

Държавите членки могат да предоставят 
на бенефициерите, получили ранно 
предупреждение, задължително 
обучение по системата за съвети в 
селското стопанство, предвидена в 
дял III, глава 1, раздел 3 от Регламент 
(ЕС) №.../... [Регламента за 
стратегическите планове по ОСП].

Държавите членки могат да предоставят 
на бенефициерите, получили ранно 
предупреждение, задължително 
обучение по системата за съвети в 
селското стопанство, предвидена в 
дял III, глава 1, раздел 3 от Регламент 
(ЕС) №.../... [Регламента за 
стратегическите планове по ОСП].

2а. Независимо от параграф 2, в 
случаи на неспазване на 
приложимите условия на труд и 
заетост, произтичащи от 
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съответните колективни трудови 
договори и социалното и трудовото 
право на национално равнище, на 
равнището на Съюза и на 
международно равнище, както е 
посочено в (ЕС).../... [Регламента за 
стратегическите планове по ОСП] 
поради небрежност, работодателите 
възможно най-бързо отстраняват и 
поправят нарушението в 
съответствие с националното право 
и практика, за да се избегне 
намаляване с най-малко 20% на общия 
размер на плащанията, посочени в 
параграф 1 от настоящия член. 
Санкцията ще продължи да се 
прилага през следващите календарни 
години, докато нарушението не бъде 
отстранено и поправено.

3. В случай на повторно неспазване 
на правилата процентът на намаляване е 
по-висок от този, прилаган в случай 
на неспазване поради небрежност, 
санкционирано за първи път.

3. В случай на повторно неспазване 
на правилата процентът на намаляване 
като общо правило е 10% от общия 
размер на плащанията, посочени в 
параграф 1.

В случай на последващо повторно 
неспазване и ако не са посочени 
основателни причини за това, се 
счита, че бенефициерът е действал 
умишлено по смисъла на параграф 4.

4. В случай на умишлено 
неспазване процентът е по-висок от 
този, прилаган в случай на повторно 
неспазване съгласно параграф 3 и може 
да се стигне до цялостно изключване от 
плащания, което да се прилага в 
продължение на една или повече 
календарни години.

4. В случай на умишлено 
неспазване процентът на намаляване е 
най-малко 15% от общия размер на 
плащанията, посочени в параграф 1, и 
може да се стигне до цялостно 
изключване от плащания, което да се 
прилага в продължение на една или 
повече календарни години. В случаите 
на умишлено неспазване на 
приложимите условия на труд и 
заетост, произтичащи от 
съответните колективни трудови 
договори и социалното и трудовото 
право на национално равнище, на 
равнището на Съюза и на 
международно равнище, както е 
посочено в Регламент (ЕС).../... 
[Регламента за стратегическите 
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планове по ОСП], държавите членки 
намаляват най-малко 50% от общия 
размер на плащанията. В зависимост 
от сериозността на умишленото 
неспазване процентът може да бъде 
по-висок и може да се стигне до пълно 
изключване от плащанията и се 
прилага за една или повече календарни 
години, докато нарушението не бъде 
отстранено и поправено.

5. За да се осигури 
равнопоставеност между държавите 
членки и да се гарантира ефективността 
и възпиращият ефект на системата за 
санкции, на Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 100, с 
които настоящият регламент се допълва 
с правила относно прилагането и 
изчисляването на санкциите.

5. За да се осигури 
равнопоставеност между държавите 
членки и да се гарантира ефективността 
и възпиращият ефект на системата за 
санкции, на Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 100, с 
които настоящият регламент се допълва 
с правила относно прилагането и 
изчисляването на санкциите.

Or. en


