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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

22.4.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1564/2009, внесена от Marina Berati, с италианско гражданство, 
от името на Международния център за екология на храните (NEIC), 
подкрепена от 1574 подписа, относно премахването на субсидиите на ЕС 
за животновъдство и рибарство

1. Резюме на петицията

Според вносителката на петицията, съгласно общата селскостопанска политика (ОСП) 
и общата политика в областта на рибарството (ОПР), всяка година се плащат милиарди 
евро под формата на субсидии за сектора на животновъдството и рибното стопанство, 
като в същото време прекомерната консумация на животински хранителни продукти е 
довела до извънредно повишаване на болестите на „богатия свят“ като например 
тумори и сърдечносъдови заболявания, прекомерна експлоатация на суровините, 
недохранване в страните от третия свят и обезлесяване на тропическите гори с цел 
превръщането им в пасища за добитък и отглеждане на фураж (например соя).
Използването на енергия, вода, химикали, лекарствени средства и торове нанася тежки 
щети върху въздуха, почвата, морските ресурси и ресурсите от прясна вода. Освен това 
производителите в страните от третия свят са заплашени от загуба на прехраната си в 
резултат на дъмпинга на продукти, финансирани със средства на ЕС. Според 
вносителката, парите на европейските данъкоплатци се използват за необмислени 
решения, които пряко или непряко се отразяват отрицателно върху здравето, околната 
среда и международната икономика, и поради това тя призовава за прекратяване на 
субсидирането на животновъдството и рибното стопанство съгласно ОСП и ОПР и за 
въвеждането на мерки за подкрепа и насърчаване на потреблението на хранителни 
продукти от растителен произход, което ще доведе до допълнителното предимство на 
по-ниски данъци в цяла Европа.

2. Допустимост
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Обявена за допустима на 11 февруари 2010 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 22 април 2010 г.

Вносителката на петицията е на мнение, че съгласно общата селскостопанска политика 
(ОСП) значителни финансови средства под формата на субсидии се насочват към 
животновъдния сектор, като по този начин се засилва потреблението на продукти от 
животински произход. Според вносителката на петицията това влияе отрицателно 
върху човешкото здраве, околната среда и световната икономика.  

Вносителката на петицията е против субсидирането на животновъдството и призовава 
да бъдат взети мерки за насърчаване потреблението на хранителни продукти от 
растителен произход. Според вносителката на петицията това би довело до понижаване 
на данъците в цяла Европа.

Процесът на реформа на ОСП, в т.ч. реформата от 2003 г. и т.нар. „проверка на 
състоянието на ОСП“, доведе до промяна на начина, по който се подпомага 
земеделието и в частност животновъдството. Това даде възможност за постепенното 
премахване на помощта, ориентирана към отделни производства (отделяне).

Понастоящем плащанията за животновъдството са почти изцяло отделени от 
производството с изключение на специфични премии — за крави с бозаещи телета, 
овце и кози — в някои държави-членки с цел запазването на минимален обем 
продукция за поддържане на икономическата активност в региони с малко 
икономически алтернативи, осигуряването на достатъчно суровини за 
преработвателната промишленост или постигането на положителен ефект за околната 
среда.

Отделянето на плащанията от производството допринесе за засилване пазарната 
ориентираност на земеделските производители в ЕС, като им даде свобода на избор 
какво да произвеждат в отговор на постъпващите от пазара сигнали. Освен това 
въвеждането на правила за кръстосано спазване обвърза получаването на плащанията 
със спазването на стандарти за опазването на околната среда, безопасността и 
качеството на хранителните продукти, и хуманното отношение към животните, а в 
политиката за развитие на селските райони бяха включени цели, свързани с 
изменението на климата.

В контекста на дискусиите относно бъдещето на ОСП предстои да бъдат разгледани 
още възможности за прилагането на различни политически инструменти.

Напоследък постъпват все повече доказателства за значението на съдържащите се в 
рибата дълговерижни мастни киселини за човешкото здраве.  Рибата, която отговаря на 
строгите здравни норми, действащи в ЕС, може по-скоро да допринесе за намаляване 
разпространението на т.нар. „болести на богатия свят“, а не обратното.  Освен това 
делът на средствата от бюджета на ЕС, които се отделят за рибното стопанство, е 
твърде малък (0,9 млрд. евро за 2010 г., което възлиза на 0.64% от общия размер на 
бюджета от 141,5 млрд. евро).
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Законодателството на ЕС допуска обвързване на помощта с производството само за 
някои специфични видове животновъдство. Тази помощ цели запазването на някои 
положителни социални и екологични въздействия в уязвими региони с висока 
екологична стойност, а не насърчаването на самото потребление на продукти от 
животински произход.


