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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

27.11.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0572/2012, внесена от Gredo Förster, с германско гражданство, 
относно селскостопански субсидии от ЕС, получавани от авиокомпании 
за храна на борда на самолета

1. Резюме на петицията

Според статии във вестници и телевизионни програми големи европейски 
авиокомпании получават селскостопански субсидии за храна на борда на самолета.Това 
би могло да се обясни с факта, че закупени в ЕС продукти се поднасят като храна извън 
границите на ЕС и следователно се категоризират като износ. Вносителят възразява 
срещу тази практика и призовава Парламента да я прекрати. 

2. Допустимост

Обявена за допустима на 14 септември 2012 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения съгласно член 202, параграф 6.

3. Отговор от Комисията, получен на 27 ноември 2012 г.

Вносителят на петицията отбелязва, че авиокомпаниите, докато летят над развиващи се 
държави, поднасят на пътниците си храна, която е субсидирана частично от фондове на 
ЕС за селско стопанство. Според него авиокомпаниите реализират печалба над 
равнището на субсидиите и принципите на свободния пазар следва да възпрепятстват 
финансирането им от фондове на ЕС за селско стопанство, предназначени за развиващи 
се държави. 

Въпросните фондове на ЕС за селско стопанство не са предназначени за развиващите се 
държави, а за стабилизиране на селскостопанските пазари на Съюза в рамките на една 
обща селскостопанска политика. Съгласно членове 38–44 от Договора, Регламента за 
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единната организация на общия пазар на Съвета1 предвижда възстановявания при 
износ, които функционират в степента, необходима, за да дадат възможност за износ на 
селскостопански продукти на базата на котировки или цени на световния пазар. С 
други думи, възстановяванията при износ следва да създават равни условия за 
селскостопански продукти, произведени в ЕС и в трети държави.

В този контекст, Регламент за изпълнение на Комисията2 уточнява, че 
продоволствените доставки (напр. предоставянето на храна на борда са самолети или 
кораби) на селскостопански продукти на самолети при международни полети 
представляват износ на селскостопански продукти с режим на възстановяване при 
износ. Причината за това е, че продоволствените предприятия имат алтернативи в 
използването на селскостопански продукти, произведени в Съюза. Те биха могли 
например да решат да закупят провизии на равнище на цените на световния пазар в 
трети държави, където самолета излита или каца.

Реформите от 2003 г. и последвалото икономическо развитие вече предизвикаха на 
практика премахването на възстановяванията при износ, включително тези за 
продоволствие. Когато възстановяванията бяха въведени отново временно в млечния 
сектор като кризисна мярка през 2009 г., възстановяванията бяха изключени за 
млечните продукти за продоволствие. Днес в шест от осемте сектора, които отговарят 
на условията, съществуват нулеви възстановявания при износ; само за някои продукти 
в секторите за птиче месо и яйца възстановяванията при износ остават налични3.

Заключение

Следствие на реформата на политиката на възстановявания при износ на общата 
селскостопанска политика, възстановяванията остават единствено за много малко 
продукти. Комисията ще продължи да наблюдава критично дали инструментът на 
възстановявания при износ във всеки сектор или за всяко направление, включително 
продоволствие, все още е полезен като средство за стабилизиране на селскостопанските 
пазари. Освен това, тези възстановявания подлежат на международни търговски 
преговори, което би могло още повече да намали тяхната ограничена употреба.

                                               
1 Член 162 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 — ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1
2 Член 33, параграф 1 а) от Регламент (ЕО) № 612/2009, OВ L 186, 17.7.2009 г., стр.1.
3 Вж. напр. Регламент (ЕО) № 535/2012 или 341/2012


