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31.1.2014

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0215/2013, внесена от Мелани Хилкемайер, с германско 
гражданство, от името на германския Съюз за опазване на природата и 
биологичното разнообразие (NABU) земеделска кампания относно селското 
стопанство за бъдещето на Европа 

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията иска Парламентът да използва новите си правомощия 
съгласно Договора от Лисабон, за да направи Общата селскостопанска политика (ОСП) 
екологична и устойчива. Според нея по-нататъшното интензивно производство в 
областта на селското стопанство, както искат някои земеделски лобистки групи, следва 
да бъде избегнато, защото в икономическо и екологично отношение е 
контрапродуктивно. Вносителката на петицията призовава, наред с другото, за ясна и 
амбициозна екологична насоченост на първия стълб на ОСП, увеличаване на 
съфинансирането за екомерки в областта на селскостопанската дейност от 60 % на 
80 %, укрепване на втория стълб, заделяне на най-малко 35 % от средствата за околната 
среда и ландшафтите и прекратяване на възможността за прехвърляне на средства от 
единия стълб към другия. Вносителката на петицията призовава Европейския 
парламент да бъде силен поддръжник на благоприятна за околната среда европейска 
селскостопанска политика за в бъдеще. 

2. Допустимост

Обявена за допустима на 6 ноември 2013 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения съгласно член 202, параграф 6 от правилника.

3. Отговор от Комисията, получен на 31 януари 2014 г.
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През октомври 2011 г. Европейската комисия публикува четири законодателни 
предложения, които формират „пакета“ за новата Обща селскостопанска политика за 
периода 2014—2020 г. Оттогава по тези разпоредби се проведоха преговори в рамките 
както на Съвета на министрите, така и на Европейския парламент, последвани от 
междуинституционални преговори. 

Този процес доведе до политическо споразумение през юни 2013 г. относно новата 
ОСП — завършило през септември 2013 г. — което беше формализирано на основание 
гласуването на пленарно заседание на Европейския парламент през ноември 2013 г. и 
приемането му от Съвета на министрите през декември 2013 година. 

Впоследствие окончателните регламенти бяха публикувани в Официален вестник на 
Европейския съюз1 и новата ОСП влезе в сила от 1 януари 2014 г., с изключение на 
новата система на директните плащания, които ще започнат от 1 януари 2015 г. след 
преходен период, предоставен за необходимите адаптации. 

Що се отнася до съдържанието на искането, предявено в петицията, Комисията би 
искала да отбележи следното въз основа на крайния резултат на новата ОСП:

По отношение на първо място на екологизирането, важна стъпка е задълженията,
свързани с опазването на околната среда, да бъдат задължителен елемент от новата 
система за директни плащания. В случай на сериозно неспазване, „зелените“ плащания 
могат да бъдат изтеглени и може да се наложи допълнителна санкция от 25 % (от 
2018 г. нататък). Следователно екологизирането предоставя солидна рамка, която е 
способна да гарантира устойчиво селско стопанство в Европа през следващите години. 

Задълженията, свързани с опазването на околната среда, са съставени от три 
задължителни елемента:

На първо място, новата ОСП въвежда задължението да се въведат екологични 
приоритетни области (ЕПО) върху най-малко 5 % от обработваемата площ на дадено 
стопанство за земеделски стопанства с над 15 хектара обработваема земя. Трябва да се 
отбележи, че в ЕПО е разрешено само екологично производство, като детайлите и 
аспектите (включително въпросът за използване на продукти за растителна защита) ще 
бъдат определени допълнително в делегираните актове, които в момента са в процес на 
подготовка. Предвижда се през 2017 г. да бъде направена оценка на задължението за 
ЕПО с възможност то да се увеличи на 7 %. 

На второ място, има задължение за запазване на съотношението между постоянните 
пасища и земеделската земя. В допълнение, има забрана за разораване, приложима за 
постоянните пасища в определени екологично уязвими райони.

На трето място, по отношение на разнообразяването на културите селскостопанският 
производител трябва да отглежда най-малко две култури, когато неговата обработваема 
земя надвишава 10 хектара и най-малко три култури, когато обработваемата му земя е 
над 30 хектара. Основната култура може да покрива най-много 75 % от обработваемата 
земя, а двете основни култури — най-много 95 % от обработваемата земя.

                                               
1 ОВ L 347, 20.12.2013 г. 
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По отношение на развитието на селските райони е възможна ставка на съфинансиране 
от 75 % за мерките за агроекология и климат (МАЕК) (и тя може да се увеличи на 85 % 
в по-слабо развитите региони, най-отдалечените региони и в по-малките острови в 
Егейско море). Също така 30 % от приноса на ЕС за всяка програма за развитие на 
селските райони трябва да бъдат разпределени за мерки, допринасящи за смекчаване на 
последиците от и адаптиране към изменението на климата, както и за решаване на 
проблеми, свързани с опазването на околната среда. Тези 30 % трябва да са свързани с 
няколко мерки за развитие на селските райони, включително МАЕК, биологично 
земеделие, мерки за горското стопанство, плащания по Натура 2000, както и с 
инвестиции, свързани с опазване на околната среда и с климата. Въпреки това органите, 
отговорни за програмирането на национално и регионално равнище, имат свободата да 
надхвърлят този минимален процент. 

Инструментите за управление на рискове и кризи са важни за подпомагане на 
земеделските производители срещу сътресения и увеличаващи се рискове (например 
нестабилността на цените) на конкурентните и световните пазари. Те добавят степен на 
сигурност при планиране, като по този начин помагат да се запази жизнеспособно 
производството в стопанствата в ЕС. Ето защо новата политика за развитие на селските 
райони предлага подкрепа за тези мерки под формата на съфинансиране. Все пак това 
представлява „възможност“ за националните и регионалните органи, отговорни за 
програмирането, по този начин да отчитат националните/регионалните обстоятелства, а 
не да предлагат нецелеви подход. 

Накрая, по отношение на въпроса за бюджетен трансфер от втория стълб към 
първия стълб трябва да се припомни, че държавите членки са тези, които трябва да 
решат дали да се възползват от тази възможност в рамките на ясно определени граници 
(до 15 % или 25 % в зависимост от държавата членка). В същото време новата ОСП 
също дава възможност за бюджетен трансфер от първия към втория стълб (до 15 %).

Заключение

Новата ОСП влезе в сила на 1 януари 2014 г. (като някои части влизат в сила на 
1 януари 2015 г.), така че в този момент не съществува възможност за по -нататъшна 
намеса. През 2017 г. ще бъде направена оценка на задължението за ЕПО, последвана от 
възможни законодателни предложения. Що се отнася до общото искане на вносителя 
на петицията за „по-екологизирана“ ориентация на политиката, новата ОСП 
представлява силна обща политическа рамка, въвеждаща няколко инструмента, които 
да направят селското стопанство на ЕС по-устойчиво. 


