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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

28.2.2014

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0503/2013, внесена от A. G., с литовско гражданство, относно 
средствата за подпомагане в рамките на ОСП

Петиция 0800/2013, внесена от A. A., с литовско гражданство, относно 
подкрепата по ОСП

1. Резюме на петиция 0503/2013

Вносителката на петицията се оплаква от начина, по който субсидиите в рамките на 
Общата селскостопанска политика се разпределят от длъжностните лица на ЕС. Тя 
счита, че техните действия често са произволни, тъй като за постигане на целта си те 
използват методи, които не са основани на обективни критерии. Най-засегнати от тези 
решения са секторът на производството на мляко и млечни продукти и секторът на 
животновъдството в Литва. Вносителката на петицията твърди, че средствата на ЕС, 
определени за ОСП, на практика се пренасочват към други проекти, а не към 
земеделските производители, за които са предназначени.

Резюме на петиция 0800/2013

Вносителят на петицията твърди, че подкрепата по ОСП не се изплаща правилно в 
Литва — млечните и животновъдни стопанства се намаляват незаконно чрез решенията 
за изпълнение на Комисията. Той обвинява Комисията, че прилага правото на ЕС и 
допълнителните национални директни плащания за Литва произволно. 

2. Допустимост

Петиция 0503/2013: обявена за допустима на 19 ноември 2013 г.
Петиция 0800/2013: обявена за допустима на 20 декември 2013 г.



PE529.995v01-00 2/3 CM\1022439BG.doc

BG

Комисията е приканена да предостави сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

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

Решенията на Комисията за разрешаване на допълнителни национални директни 
плащания (по-нататък наричани „ДНДП“), касаят само държавите членки, до които са 
адресирани, и следователно не се публикуват в Официален вестник на Европейския 
съюз.  Всяко разрешение на Комисията се предшества от искане на държава членка под 
формата на писмо до Комисията. Такова писмо е на разположение в съответния орган 
на държавата членка, в този случай Министерството на земеделието в Литва. 

След като всички ДНДП бъдат разрешени, Комисията също така разпространява всички 
решения до делегатите на Управителния комитет за директните плащания. Този 
комитет също подробно обсъди работния документ, обясняващ методологията, която 
ще се прилага при  решения относно ДНДП през 2012 г. (DS/2011/14/REV2). 

Вносителят на петицията посочва и проблема, създаден от т.нар. „бездействащи 
земеделски стопани“ в ОСП.  В отговор на проблема с „бездействащите земеделски 
стопани“ Регламент № 1307/20131 въвежда изисквания за активни селскостопански 
производители  от 1 януари 2015 г.  Съгласно член 9, параграф 1 директни плащания 
няма да се отпускат на физически или юридически лица, или на групи от физически 
или юридически лица, чиито земеделски площи са основно площи, държани по 
естествен път в състояние, подходящо за паша или обработване, и които не извършват 
върху тези площи минималната дейност, която трябва да бъде определена от държавите 
членки. Освен това субектите в списъка, предвиден в член 9, параграф 2 от този 
регламент (железопътни услуги, водни съоръжения, услуги в сферата на недвижимите 
имоти и постоянни спортни игрища и места за отдих), няма да имат право на директни 
плащания, освен ако докажат чрез спазване на един от критериите, изброени в член 9, 
параграф 2, трета алинея, че те следва да се считат за активни земеделски стопани. В 
допълнение, държавите членки могат да прилагат член 9, параграф 3 от този регламент, 
който предвижда възможността да не се отпускат директни плащания на физически и 
юридически лица, чиито селскостопански дейности представляват само незначителна 
част от цялостната им икономическа дейност и/или чиято основна дейност или бизнес 
цели не се изразяват в упражняване на селскостопанска дейност.  

Заключение

Отговорност на държавата членка е да предостави информация относно условията за 
ДНДП и да установи подходящи мерки за контрол, за да осигури съответствие с 
разрешението на Комисията. Ето защо Комисията приканва вносителя на петицията да 
се свърже с Министерството на земеделието на Литва или с литовската разплащателна 
агенция, за да получи по-подробна информация относно отпускането на ДНДП в Литва.  

Вносителят на петицията се приканва да се обърне към Министерството на земеделието 
на Литва или литовската разплащателна агенция също така във връзка с литовското 

                                               
1 Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за 
установяване на правила за директни плащания за земеделски стопани по схеми за подпомагане в 
рамките на общата селскостопанска политика и за отмяна на Регламент (ЕО) № 637/2008 на Съвета и 
Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета, OВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 0608 - 0670.
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решение относно прилагането на изискванията за активни земеделски стопани в Литва, 
особено ако отрицателният списък по член 9, параграф 3 от основния акт ще бъде 
разширяван.


