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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

30.1.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1022/2012, внесена от Sean, с ирландско гражданство, относно 
неправомерното прилагане на реда и условията във връзка с единното 
плащане на стопанство и схемите за необлагодетелстваните райони от 
органите в Galway, Ирландия

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията посочва, че Департаментът по земеделие, храни и морските 
ресурси на Ирландия неправомерно прилага реда и условията във връзка с единното 
плащане на стопанство и схемите за необлагодетелстваните райони във връзка с 
Keelderry Commonage, Peterswell, Co. Galway. Вносителят на петицията посочва, че 
въпросните територии от години се възползват от правата за плащане в рамките на 
гореспоменатите схеми, предвид фуражния им показател от 99%. Все пак, през 
октомври 2010 г. и февруари 2011 г. служители на Департамента са дали на същите 
територии фуражен показател съответно между 0% и10% . Вносителят на петицията 
оспорва резултатите от проверките им и посочва предишните проверки от юли-август 
2010 г., които констатират 90% фураж, но които са обявени за „неправомерни“. 
Въпреки явното признаване от страна на Department's Galway office, че реда и условията 
на схемата са били неправомерно приложени, вносителят на петицията твърди, че 
Департаментът е нарушил, отказал или пренебрегнал да поправи финансирането им. 
Вносителят на петицията предполага, че е имало нередности в процеса на инспекции, 
както и при обжалването, което включва повторна инспекция на площите.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 3 декември 2012 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).
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3. Отговор от Комисията, получен на 30 януари 2013 г.

Във връзка със схемата за единно плащане на вносителя на петицията са дадени права 
за плащане съгласно историческия модел, прилаган в Ирландия, когато през 2005 г. 
беше въведена схемата за единно плащане. Това беше извършено в съответствие с член 
43 от Регламент (ЕО) №1782/2003 на Съвета 1, приложим по онова време. Освен 
правата за плащане бенефициентът ще има нужда да разполага също така с хектари, 
даващи право на помощи, за да получи плащанията по схемата за единно плащане. В 
съответствие с член 43, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕО) № 1782/2003 броят на 
хектарите, даващи право на помощи, включват цялата фуражна площ през референтния 
период (2000, 2001 и 2002 г.), както е установено в член 43, параграф 3 от Регламент 
(ЕО) № 1782/2003.

Всяка година правата за плащане трябва да бъдат активирани чрез определяне на 
хектарите, даващи право на помощи, за да бъде получено плащането. Хектарите, 
даващи право на помощи, са понастоящем определени в член 34, параграф 2 от 
Регламент (ЕО) №73/2009 2.

За да определят хектарите, даващи право на помощи, ирландските органи трябва да 
извършат проверки и инспекции. Настоящите разпоредби на ЕС относно проверките 
във връзка с критериите за допустимост могат да бъдат намерени в глава ІІ, дял ІІІ,част 
ІІ от Регламент (ЕО) №1122/2009 на Комисията 3. Член 34 от този регламент разглежда 
по-специално определянето на допустимите за финансиране площи. Съществуват също 
така разпоредби на ЕС относно констатациите във връзка с критериите за допустимост 
в раздел І, глава ІІ, дял ІV, част ІІ от същия регламент Нито една от предоставените от 
вносителя на петицията данни не изглежда да показват, че общите правила са били 
пренебрегнати от страна на ирландското министерство на земеделието в този случай. 

По същия начин, по отношение на схемите за необлагодетелстваните райони, които са 
част от програмата за развитие на селските райони в Ирландия, съществуват правила на 
ЕС относно контрола и проверките на място от страна на националните органи в 

                                               
1 Регламент (EО) № 1782/2003 на Съвета от 29 септември 2003 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 производители, и изменящ Регламенти (EИО) № 2019/93, 
(EО) № 1452/2001, (EО) № 1453/2001, (EО) № 1454/2001, (EО) № 1868/94, (EО) № 1251/1999, (EО) № 
1254/1999, (EО) № 1673/2000, (EИО) № 2358/71 и (EО) № 2529/2001 (OВ L 270, 21.10.2003 г., стр. 1. 
понастоящем заменен с Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета. 

2 Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета 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, за изменение на регламенти (EО) № 1290/2005, (EО) 
№ 247/2006, (EО) № 378/2007 и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1782/2003 (ОВ L 30, 31.01.2009 г., 
стр. 16.

3 Регламент (ЕО) № 1122/2009 на Комисията от 30 ноември 2009 година за определяне на подробни 
правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета относно кръстосано спазване, модулация 
и интегрираната система за администриране и контрол по схемите за директно подпомагане на 
земеделски производители, предвидени за посочения регламент, както и за прилагане на Регламент 
(ЕО) № 1234/2007 на Съвета относно кръстосано спазване по предвидената схема за подпомагане на 
лозаро-винарския сектор, О.В. L 316, 2.12.2009 г., стp 65.
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подраздел І, раздел І, глава ІІ, дял І от Регламент (ЕО) №65/2011 на Комисията 1. Също 
така, във връзка с тези разпоредби относно развитието на селските райони изглежда, че 
не съществува нищо в предоставената информация от страна на вносителя на 
петицията, което да посочва, че те не са били спазени от страна на ирландското 
министерство на земеделието в този случай.   

Съгласно споразуменията, уреждащи функционирането на ОСП, от началото на 
неговото съществуване [Съюзът не „делегира” изпълнението на държавите членки, 
вж. член 291, параграф 1 от ДФЕС] държавите членки носят отговорност за 
прилагането на правилата на ОСП и по-специално плащанията на бенефициентите. В 
резултат на поетата от тях отговорност да защитават финансовите интереси на бюджета 
на ЕС, държавите членки са тези, които вземат всички необходими мерки, за да се 
уверят, че субсидиите са предоставени правилно, както и за да предотвратят и 
разгледат случаите на нередности2. Този принцип се прилага за плащанията, 
извършвани по първи стълб (схема за единно плащане) и по втори стълб (схема за 
необлагодетелстваните райони) от ОСП. 

Следователно споровете, свързани с административното разрешаване на всеки отделен 
случай като този, свързан с фактическото оценяване на размера на фуражните площи, 
трябва да бъдат разглеждани от националните органи.

Тъй като оценката на информацията, получена по време на инспекциите от страна на 
министерството на земеделието, попада в сферата на компетентност на националните 
органи, Комисията не може да замени оценката от страна на националните органи със 
своя и да се намесва в административните производства по този случай.

В резултат на това изглежда, че изходът от ситуацията, описана от вносителя на 
петицията, следва да се търси посредством обжалване на последното решение на 
министерството в национален съд, който да прецени правомерността на това решение.

И на последно място оценката на правилността на националните административни 
процедури за обжалване като оценката на твърденията на вносителя на петицията, че 
служители на министерството са забавили процеса на обжалване, попадат също така 
извън сферата на компетентност на Европейската комисия. Съответните национални 
органи би следвало да оценяват законността на въпросния процес на обжалване.   

Заключение

В светлината на наличната понастоящем информация случаят не съдържа правни 
обстоятелство, които да обосновават намеса от страна на Комисията. 
Административното разглеждане на този отделен случай е от компетентността на 
                                               
1 Регламент (ЕС) № 65/2011 на Комисията от 27 януари 2011 година за определяне на подробни правила 

за прилагане на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета по отношение на прилагането на процедури за 
контрол, както и кръстосано спазване по отношение на мерките за подпомагане на развитието на 
селските райони — OВ L 25, 28.1.2011 г., стр. 8.

2 вж. член 9 от Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета от 21 юни 2005 г. относно финансирането на 
Общата селскостопанска политика (ОВ L 209, 11.8.2005 г., стр. 1. 
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националните административни трибунали или съдилища.


