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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

28.2.2014

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0168/2013, внесена от Адриано Алварес Кайехо, с испанско 
гражданство, относно измама във връзка със субсидии в рамките на общата 
селскостопанска политика

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията е кандидатствал за субсидия в рамките на ОСП за земя, която 
е негова собственост. Компетентните органи са му казали, че субсидиите са платени по 
отношение на тази земя между 2000 и 2010 г. на друго лице, което е използвало земята 
на вносителя на петицията незаконно. Вносителят на петицията желае да се разследва 
как това положение е могло да бъде допуснато да се случи и търси плащане на 
субсидиите, предоставени между 2000 и 2010 г., на него и на неговата сестра, която 
съвместно с него притежава земята. 

2. Допустимост

Обявена за допустима на 5 ноември 2013 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 28 февруари 2014 г.

Схемата за единно плащане се отпуска на селскостопански производители, които са 
определени в Регламент (ЕО) № 73/2009 като физическо или юридическо лице или 
група физически или юридически лица, чието стопанство се намира на територията на 
ЕС, и които упражняват селскостопанска дейност. Селскостопанска дейност се 
дефинира като производство или отглеждане на селскостопански продукти, 
включително събиране на реколта, доене, развъждане или отглеждане на животни за 
селскостопански цели, или поддържането на земята в добро земеделско и екологично 



PE529.956v01-00 2/2 CM\1022385BG.doc

BG

състояние. 

Въпреки това следва да се подчертае, че за да се ползват от схемата за единно плащане, 
селскостопанските производители трябва да имат права за получаване на плащане, а за 
да ги активират – и съответен брой отговарящи на условията хектари, които са на тяхно 
разположение. Правата за получаване на плащане по принцип са били  разпределяни на 
селскостопанските производители само през първата година от прилагането на схемата 
за единно плащане, т.е. през 2005 г. в случая на Испания.

От документацията, приложена към петицията, изглежда, че предоставянето на права за 
получаване на плащане за въпросните парцели от испанската компетентна 
администрация е било направено в съответствие с данните, съдържащи се в испанския 
поземлен регистър („Кадастъра“) и в испанската система за идентификация на 
земеделските парцели (СИЗП) (SIGPAC), които показват, че въпросните парцели са на 
разположение на вносителите на петицията едва от 30/03/2010.

Заключение

Комисията припомня, че от началото на уредбата относно функционирането на общата 
селскостопанска политика (ОСП) държавите членки са отговорни за изпълнението на 
правилата на ОСП, включително плащанията към бенефициентите. В резултат на 
поетата от тях отговорност да защитават финансовите интереси на бюджета на ЕС 
държавите членки са тези, които вземат всички необходими мерки, за да се уверят, че 
субсидиите са предоставени правилно, както и за да предотвратят и разгледат случаите 
на нередности. В резултат на това споровете, свързани с административното 
обслужване на отделен случай, какъвто е Вашият случай, попадат в обхвата на 
преценка на националните органи. Комисията не може да замества преценката на 
националните органи за отделен случай със своята собствена преценка и не може да се 
намесва в административните производства по този случай.


