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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

16.12.2011

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0699/2011, внесена от Fermin Laguarda Cardona, с испанско 
гражданство, от името на SAT 7667 EXFRU-Explotaciones Frutícolas, относно 
начина на изчисляване на директни единични плащания от Испания за 
грейпфрути

1. Резюме на петицията

Това представлява апел до Европейската комисия да вземе предвид гледната точка на 
производителите на грейпфрути във Валенсия, Испания, в рамките на 
преразглеждането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 – 1782/2003. Изглежда, че 
съществуващият регламент води до абсурдна ситуация, при която реколтата от 
грейпфрути от Валенсия не е привлекателна за преработвателните дружества в Мурсия 
и следователно е трябвало да бъде използвана за тор.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 25 октомври 2011 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията получен на 16 декември 2011 г.

Съгласно член 33, параграф 1, буква б), iii) от Регламент (ЕО) № 73/20091 на Съвета 
правата на подпомагане по схемата за единно плащане се предоставят за плодовете и 
зеленчуците, картофите за консумация и разсадниците в съответствие с правилата, 
определени в приложение IX от същия Регламент.

Съгласно приложение ІХ, част А, точка 1, параграф 2, земеделските стопани получават 
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право на плащане на хектар, което се изчислява, като посочената в точка 2 референтна 
сума се раздели на броя на хектарите, изчислени в съответствие с параграф 3.

Точка 2 предвижда, че държавите-членки определят сумата, която трябва да бъде 
включена в референтната сума за всеки земеделски стопанин, въз основа на обективни 
и недискриминационни критерии. 

Примери за обективни и недискриминационни критерии са дадени, включително „а) 
размера на пазарната помощ, получена пряко или непряко от земеделския стопанин по 
отношение на плодове и зеленчуци, картофи за консумация и разсадници“.
Получените суми се разглеждат по отношение на референтен период, който може да 
бъде различен за всеки продукт и включва една или повече пазарни години, като се 
започне от пазарната година, която приключва през 2001 г., а за новите държавите-
членки — от пазарната година, която приключва през 2004 г., до пазарната година, 
която приключва през 2007 г.

Точка 2 също така предвижда, че прилагането на посочените в тази точка критерии 
може да бъде различно при различните продукти от плодове и зеленчуци, картофи за 
консумация и разсадници, ако това е надлежно и обективно обосновано. На същото 
основание, държавите-членки могат да решат да не определят сумите, които трябва да 
се включат в референтната сума и приложимите хектари съгласно тази точка, преди 
изтичането на преходен тригодишен период, който приключва на 31 декември 2010 г.

Посредством прилагането на приложение ІХ към Регламент (EО) № 73/2009 на Съвета 
испанското министерство на земеделието е определило, че референтните суми, които 
следва да се разглеждат за предоставянето на права на плащания, ще бъдат изчислени 
съгласно сумите на помощите за преработка, получени от земеделските стопани в 
сектора на цитрусовите плодове. По-специално те са основани на средната стойност на 
получените по време на реколтите 2003/04 г., 2004/2005 г. и 2005/2006 г. помощи за 
преработка от земеделските стопани във всеки подсектор за плодове и зеленчуци. Това 
може да се разглежда като цел и недискриминационен критерий, както е предвидено 
конкретно в буква а), точка 2 от приложение ІХ. Освен това за прилагането на този 
критерий също така беше решено да се отдели изчислението за сектора на лимоните от 
сектора на грейпфрутите, както е посочено в точка 2 от приложение ІХ.

Испанският метод на изчисляване на референтните суми за предоставяне на права на 
плащания в рамките на схемата за единно плащане за производителите на грейпфрути 
съответства на правилата, които са посочени в приложение ІХ към Регламент (EО) № 
73/2009 на Съвета, тъй като той е основан на обективни и недискриминационни 
критерии.

Молбата на вносителя на петицията при настоящото преразглеждане на общностната 
селскостопанска правна рамка да се преразгледат референтните суми, взети предвид за 
производителите на грейпфрути, не съответства на логиката на новия регламент за 
директните плащания1, предложен от Комисията на 12 октомври 2011 г., който има за 
цел да проправи пътя за сближаване на равнището на подкрепа в рамките на и между 
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държавите-членки. Считано от 2014 г. схемата за единно плащане и схемата за единно 
плащане на площ се заменят от единна схема за целия ЕС — схемата за основно 
плащане. Схемата ще функционира на базата на права на плащане, разпределяни на 
национално или регионално равнище между всички селскостопански производители 
според техните хектари, отговарящи на условията за подпомагане, през първата година 
на прилагането. Една от основните цели е с течение на времето да се постигне равнище 
на помощ на хектар, където разликите между различните сектори и селскостопанското 
производство са изравнени.

Накрая следва да се подчертае във връзка с екологичните проблеми, описани в 
петицията, че те са причинени от структурни проблеми и проблеми във връзка с 
конкурентоспособността в сектора за производство на грейпфрути в съответния район 
и не могат да бъдат разрешени пряко чрез подкрепата на ЕС, отпусната под формата на 
директни плащания.’


