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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0816/2007, внесена от Constantinos Koutsogiannis, с гръцко 
гражданство, относно процедурите за изплащане на селскостопански 
субсидии от бюджета на Общността

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията твърди, че понастоящем се извършват незаконни 
авансови плащания в полза на производителите, възлизащи на 10 % от размера на 
селскостопанските субсидии от бюджета на Общността, предвидени за следващата 
година.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 31 януари 2008 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 10 юни 2008 г.

Предоставените сведения са взети под внимание от службите на Комисията, които ще 
изискат от гръцките органи предоставянето на съответната пояснителна информация, 
необходима за вземане на становище по въпросите, до които се отнася петицията.

4. Допълнителен отговор на Комисията, получен на 20 март 2009 г.

Петицията

Вносителят на петицията твърди, че плащанията, извършени в негова полза по силата на 
Общата селскостопанска политика, не са пълни, като твърди, че част от дължимите 
плащания не са му предоставяни от известно време насам.
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Коментари на Комисията относно петицията

Поредицата от реформи в Общата селскостопанска политика през последните години я 
превърнаха от система на регулирани цени в система, при която земеделските стопани 
получават преки помощи, които са все по-малко обвързани с реалния обем на 
продукцията. Това позволява на земеделските стопани да станат по-гъвкави спрямо 
нуждите на пазара и с помощта на „кръстосано спазване“, прилагано чрез системите за 
директни плащания, да спазят приоритетите на обществената политика, като опазване на 
околната среда и добро животновъдство. Освен това, някои бюджети за развитие на 
селските райони отчасти се финансират чрез трансфери от бюджети за директни
плащания — процес, познат като „модулация“. Поради факта, че модулацията засяга 
пряко плащаните на земеделските стопани средства, в своето неотдавнашно становище 
относно текущото състояние на ОСП, Парламентът отдели значително внимание на този 
въпрос. Така точното изчисляване на плащанията, дължими на земеделски стопани като 
вносителя, изисква да се вземат предвид различни елементи. 

По тази причина съществуват предпазни мерки, които да предотвратяват грешки, подобни 
на описаната от вносителя на петицията. Член 6 от Регламент № 1290/2005 относно 
финансирането на Общата селскостопанска политика1 забранява на съответните 
национални органи да делегират задължението за извършване на плащанията, въпреки че 
имат право да делегират някои други свои задължения. Освен това, член 11 от същия 
Регламент съвсем ясно определя, че плащанията към земеделските стопани следва да се 
извършват в пълен размер.

Службите на Комисията поддържат постоянен контакт с гръцката разплащателна агенция 
OPEKEPE и са поискали необходимите разяснения по този въпрос. Изглежда, че няма 
индикации субсидиите, дължими на земеделските стопани съгласно Регламент № 
1783/2003, „системата за единно плащане“, да са задържани от разплащателната агенция. 
Поради това се счита, че Гърция действа съгласно законовите разпоредби, според които 
земеделските стопани следва да получат пълни плащания. В миналото е имало проблеми с 
други разплащателни агенции, например във връзка със закъснели плащания, но 
понастоящем Комисията е удовлетворена от това, че гръцката OPEKEPE спазва член 11 
от Регламент № 1290/2005.

Заключение

Комисията, също като Парламента, е изключително внимателна, когато става дума за 
точното изплащане на пряка помощ за земеделски стопани, и счита, че съществува 
възможност за допълнително опростяване. Но в този случай не са установени нередности 
в работата на разплащателната агенция в Гърция.

                                               
1 Официален вестник L 209 от 11 април 2005 г., стр. 1.
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