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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

20.11.2009

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0467/2008, внесена от S.A.N., с испанско гражданство, относно 
трудности при достъпа до европейските субсидии, отпускани на 
земеделските производители по системата за единно плащане на 
стопанство

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията отправя критика към бюрократичните процедури на местно 
равнище, които затрудняват достъпа до европейските субсидии, отпускани на 
земеделските производители по системата за единни плащания за земеделското 
стопанство (ЕСП). Според вносителя местните органи в Андалусия не вземат мерки за 
облекчаване на процедурите за определяне на парцелите, отговарящи на изискванията 
за получаване на субсидии. Вносителят на петицията заявява, че значителните усилия, 
положени за обединяване на терени с различни собственици, се оказват безполезни, тъй 
като между парцелите остават „острови“ от необработваема земя, т. е. неотговарящи на 
изискванията за получаване на финансова помощ. Той търси съдействието на 
Европейския парламент за преодоляване на срещаните трудности, които засягат преди 
всичко дребните производители.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 25 септември 2008 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от Правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 25 ноември 2008 г.
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Петицията се отнася до управлението от страна на правителството на Андалусия на 
испанската система за идентификация на парцели „SigPac“.

Вносителят на петицията притежава парцел за отглеждане на маслини в Андалусия. 
Той се оплаква от управлението на регистъра „SigPac“ в Андалусия и по-конкретно от 
факта, че неговата земя, която е определена като един парцел в кадастралния регистър, 
е била разделена на шест парцела в регистъра „SigPac“, с острови между тях, които не 
отговарят на условията за получаване на помощ за отглеждане на маслини.

Според вносителя на петицията това разделяне на парцелите затруднява дребните 
собственици да подават своите молби за отпускане на помощ.

Вносителят се оплаква, че въпреки молбите, които е подал за промяна на „SigPac“, 
такива изменения не са направени. Според вносителя това се дължи на 
функционирането на „SigPac“, при което обединяването и измененията се извършват 
автоматично, без възможност за намеса от страна на гражданите.

Вносителят на петицията иска да бъде упражнен натиск върху правителството на 
Андалусия за започване на незабавни промени и корекции в регистъра „SigPac“.

Съгласно членове 18 и 20 от Регламент (ЕО) № 1782/2003 държавите-членки 
разработват система за идентификация на селскостопанските парцели, като част от 
интегрираната система за администриране и контрол. Държавите-членки отговарят за 
актуализирането на системата за определяне на парцелите, която съгласно член 6 от 
Регламент (ЕО) № 796/2004 действа на равнище референтен парцел като кадастрален 
парцел или производствен блок. За целите на кандидатстването за помощ държавите-
членки предоставят на земеделските производители графични материали, указващи 
границите на референтните парцели. Максималната допустима площ на парцела също 
се отбелязва. На свой ред земеделският производител отбелязва корекциите по 
отношение на границите или размера на референтния парцел при подаване на молбата 
си.

„SigPac“ се основава на испанския кадастрален регистър, като кадастралните парцели 
се разделят на еднакви подпарцели. Що се отнася до общото състояние на „SigPac“, 
проверките, извършени от службите на Комисията в Испания в рамките на процедурите 
за приключването на сметките, досега не са разкрили сериозни недостатъци или 
несъответствия между системата за идентификация на парцелите и законовата рамка.

Комисията обаче не може да направи оценка дали съдържанието на „SigPac“ 
(референтни парцели, допустима площ, граници) винаги е правилно.

Същевременно в рамките на споделеното управление на директните плащания, всички 
спорове между земеделските производители и испанските национални или местни 
органи по отношение на съдържанието на „SigPac“ се уреждат на национално или 
регионално равнище, а не на общностно равнище. Земеделските производители, които 
оспорват точността на съдържанието на регистъра, следва да се възползват от 
процедурите за компенсация, които съществуват в националната правна система.
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Заключения

Вносителят на петицията твърди, че въпреки многократните молби, които е подавал, 
органите в Андалусия не са извършили промени в регистрацията на неговата земя в 
„SigPac“.

Поради това изглежда, че е необходимо испанските органи да предоставят своето 
становище относно тези твърдения и ако фактите се потвърдят – относно причините, 
които създават тези затруднения.

Затова Комисията ще помоли вносителя на петицията за неговото съгласие да разкрие 
самоличността му пред испанските органи и ще изпрати жалбата му до испанските 
органи за коментар от тяхна страна.

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

Вследствие на петицията бяха предприети контакти с испанските органи.

След като през януари 2009 г. получи съгласието на вносителя на петицията за 
разкриване на самоличността му и за предаване на кореспонденцията му на испанските 
органи, на 6 март 2006 г. ГД „Земеделие и развитие на селските райони“ отнесе случая 
до испанските органи чрез прилагане на проекта Пилот-ЕС. От испанските органи бяха 
поискани коментари, по-конкретно във връзка с процедурите за корекции и 
актуализации в системата „SigPac“1.

В отговора си от 24 април 2009 г. испанските органи посочват, че съгласно заповед от
13 април 2007 г. за определяне на правила за процедура по поддържане на „SigPac“, 
информацията, която се съдържа в „SigPac“ във връзка с парцели, намиращи се на 
територията на автономна област Андалусия, може да се актуализира автоматично или 
по искане на заинтересованата страна.

Автоматичната актуализация се извършва вследствие на административно решение, 
например в резултат на промени в поземления регистър, мащабни работи, проверки на 
място или сливане на парцели.

Испанските органи посочват, че „SigPac“ и поземленият регистър са две съвсем 
различни и независими една от друга системи, които разчитат на собствени източници 
на информация. Но испанските органи посочват, че се работи по синхронизирането на 
„SigPac“ и поземления регистър чрез сравняване и проверка на съответствието на
векторните данни на двата органа с ортофото данните, за да се определи възможно най-
обективно векторните данни на коя система да се използват като основа.

Актуализации по молба на заинтересовани страни могат да бъдат направени от 
физически или юридически лица, собственици или притежатели на парцели в „SigPac“,
които могат да бъдат правно представлявани от трето лице.

                                               
1 Испанската система за идентификация на поземлените парцели
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Молбите за изменения следва да са свързани с несъгласие на заинтересованата страна с 
отбелязаното в „SigPac“, като например сливане на съседни участъци с еднакво 
предназначение, които са част от един парцел в „SigPac“, или брой, място и вид на 
маслиновите горички.

Според дадената от испанските органи информация молбата за промяна на формата на 
парцел 23-1-10-572, представена от вносителя, е била одобрена от администрацията с 
решение от 15 септември 2006 г., а промяната е въведена в „SigPac“. Въпреки това
молбите на вносителя за промяна на други парцели не са били одобрени.

На 14 юли 2009 г. службите на Комисията поискаха допълнителна информация от 
испанските органи относно общите условия, съгласно които земеделските стопани 
могат да искат промяна на данни от системата „SigPac“, както и относно третирането на 
молбите, подадени от вносителя в конкретния случай. Въпросът се отнасяше конкретно 
за точното правно тълкувание на термина „притежател“ в този контекст, както и 
причините за отхвърляне на другите молби на вносителя.

На 21 септември 2009 г. испанските органи предоставиха исканата допълнителна 
информация. Те посочиха, че терминът „притежател” следва да се разбира като лице, 
което подава един от следните документи:
- молба за отпускане на помощ за райони, включени през текущата или предишната 
пазарна година;
- валиден договор за наемане на земеделска земя или за наемане на част от парцел 
съгласно поземления регистър, за който се плащат данъци.

Що се отнася до молбите на вносителя, които не са били одобрени, испанските органи 
посочиха, че тези молби не са подадени съгласно приложимите закони (т. е. „съгласно 
образеца, публикуван на уебсайта на отдел „Земеделие и рибарство“) и не могат да 
бъдат одобрени от администрацията.

Комисията завърши разглеждането на отговора на испанските органи.

Оценка на отговора на испанските органи

Комисията счита, че испанските органи са предприели необходимите мерки, за да дадат 
възможност за извършване на корекции и актуализации в регистъра „SigPac“. 
Посочените национални правила, т. е. заповед от 13 април 2007 г. за определяне на 
процедурата за поддържане на „SigPac“, изглеждат в съответствие с изискванията на 
Регламенти 1782/2003 (сега 73/2009) и 796/2004, тъй като предоставят възможност за 
актуализация на данните по искане на притежателя или автоматично в резултат на 
административно решение.

Така, въпреки че на този етап Комисията не може да даде мнение относно степента на 
точност на системата „SigPac“ в нейната цялост, следва да се отбележи, че испанските 
органи са въвели необходимите процедури, за да гарантират коригирането на данните в 
нея.
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Следва да се напомни, че съгласно ангажиментите, свързани с прилагането на схемите 
на Общността за предоставяне на финансова помощ в рамките на Общата 
селскостопанска политика, държавите-членки, в този случай Испания, следва да 
предприемат всички необходими мерки, за да се уверят, че субсидиите се отпускат 
правилно и за да предотвратят възникването на нередности или, ако такива възникнат, 
да се справят с тях. Управлението на схемите за директно подпомагане, включително 
системите за идентификация на парцели, е от компетентността на държавите-членки.

Въпреки това Комисията препоръча на испанските органи в Андалусия да предприемат 
действия, за да осигурят извършваното в момента синхронизиране на кадастралния 
регистър и регистъра „SigPac“ с оглед намаляване на административната тежест и 
допълнителните разходи за земеделските стопани.

Що се отнася до третирането на случая на вносителя на петицията, дадената от 
испанските органи информация показва, че молбата му за коригиране на данни в 
„SigPac“ е разгледана правилно от компетентните испански органи. Според 
информацията на испанските органи, на 15 септември 2006 г. администрацията е 
одобрила молбата за промяна на формата на парцел 23-1-10-572. Тази промяна е 
отразена в „SigPac“.

Въпреки това молбата за промяна на други парцели не може да бъде разгледана, тъй 
като според испанските органи, вносителят не е представил молба в съответствие с 
изискванията на приложимите закони.

Комисията счита, че въз основа на наличната информация, няма причина да се поставят 
под съмнение фактите, представени от испанските органи, както и че всякакви спорове 
по отношение на оценката на фактическия състав попадат в сферата на компетентност
на съответните национални органи.

Заключение

Въз основа на наличната информация Комисията счита отговора на испанските органи 
за приемлив.

Комисията ще уведоми вносителя на петицията, че според нея Испания е създала 
необходимите процедури, за да позволи корекциите и актуализациите на данните в 
„SigPac“, и че следователно случаят на вносителя е бил третиран правилно от 
испанските органи. Вносителят ще бъде уведомен, че ако в рамките на 4 седмици не 
представи нова информация, която би могла да промени становището на Комисията, 
разглеждането на случая ще бъде приключено.

Позицията на Комисията ще бъде окончателна след изтичането на гореспоменатия 
срок.


