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Комисия по петиции

30.8.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1214/2011 внесена от Baudilio Ros Prat, с испанско гражданство, от 
името на „Institut Agrícola Català de Sant Isidre“, относно националното 
законодателство, което нарушава Директива 2006/123/ЕО относно услугите

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията, председател на „Institut Agrícola Català de Sant Isidre“, 
насочва вниманието към два законодателни текста на автономното правителство на 
Каталуния, които нарушават Директива 2006/123/ЕО относно услугите на вътрешния 
пазар — Директивата относно услугите. Това са Указ 392/2006, за регламентиране на 
консултативната система в селскостопанския сектор и Заповед AAM/171/2011, за 
установяване на правила за отпускане на държавни помощи на консултативни единици 
в селскостопанския сектор. Вносителят на петицията осъжда факта, че Указ 392/2006 не 
е бил изменен с оглед на правилното транспониране на европейското законодателство, 
въпреки че отбелязва наличието на проектоуказ. Поради това вносителят на петицията 
поставя под въпрос законността на Заповед AAM/171/2011, тъй като с нея се отпускат 
държавни помощи на консултативните единици според критериите, предвидени в 
Указ 392/2006. При настоящите условия организацията, представлявана от вносителя на 
петицията, според сведенията, страда от незаконна дискриминация. В допълнение, 
вносителят на петицията насочва вниманието към членовете от Договора за 
функционирането на Европейския съюз, с които се установяват правилата относно 
конкуренцията, необходими за функционирането на вътрешния пазар.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 28 февруари 2012 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от Правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 30 август 2012 г.
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Вносителят на петицията твърди, че законодателството, изпълняващо нормативната 
уредба на ЕС относно консултативните органи в селскостопанския сектор в региона 
Каталуния (Указ 392/2006 от 17 октомври за регламентиране на консултативната 
система в селскостопанския сектор на Каталуния – Decreto 392/2006, de 17 de octubre, 
por el que se regula el Sistema de asesoramiento agrario de Cataluña), все още не е 
изменено, така че да се гарантира, че е в съответствие с Директивата за услугите1

(Директива 2006/123/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 
година относно услугите на вътрешния пазар). Вносителят се аргументира с това, че 
критериите за предоставяне на схемата за разрешения, изисквани за консултативните 
органи в селскостопанския сектор, посочени в гореспоменатия Указ, будят 
безпокойство по отношение на съвместимостта с Директивата за услугите. Вносителят 
се позовава, по-специално, на задължението да се разполага с определен брой служби 
за всеки отделен район. Според твърденията му, в резултат на това изискване различни 
предприятия не са могли също така да се възползват от предимствата на средствата по 
ЕЗФРСР, отпускани за такива услуги от регионалните органи.   

Комисията разгледа горепосочените разпоредби в испанската правна система. Посочва 
се, че Указ 392/2006 наскоро е изменен с Указ 9/2012 от 17 януари относно 
консултативната система в селскостопанския сектор на Каталуния (Decreto 9/2012, de 
17 de enero, relativo al Sistema de asesoramiento agrario en Cataluña). Целите на това 
изменение са адаптиране разпоредбите, на които се позовава вносителя, в съответствие 
с принципите на Директивата за услугите и Регламент (ЕО) № 73/2009 от 19 януари 
2009 г. за установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките 
на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане 
на земеделски стопани. Схемата за разрешения, която е изисквана преди това за 
предоставяне на консултативни услуги в селскостопанския сектор, е заменена с 
предварителна декларация, а задължението за наличие на минимален брой служби на 
район, което вносителят на петицията оспорва, вече не се прилага.

Разпоредбите, чиято законност се оспорва от вносителя на петицията, наскоро са 
изменени от испанските органи, за да се гарантира тяхната съвместимост с Директивата 
за услугите. Следователно изглежда, че са разрешени проблемите на вносителя на 
петицията, и поради това не съществува основание за предприемане на мерки от страна 
на Комисията с цел гарантиране на изпълнението. 

                                               
1   OВ L376,  27.12.2006 г., стp.3


