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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

30.1.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1064/2012, внесена от Don Heenan, с ирландско гражданство, 
относно промяната с обратна сила на условията за отпускане на субсидии по 
Схемата за необлагодетелстваните райони

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията е дребен земеделец от Ирландия, поради което отговаря на 
условията за субсидия по Схемата за необлагодетелстваните райони. Субсидията 
подлежи на някои условия, свързани в броя на животните, които могат да бъдат 
отглеждани в съотношение с площта земя в стопанството (животински 
единици/хектар). Вносителят на петицията посочва, че компетентният орган в 
Ирландия променя тези условия със задна дата. През 2012 г. е извършена промяна, 
която засяга животинските единици на хектар през предходната година. Вносителят на 
петицията изгубил субсидията си, поради това, че условията били наложени със задна 
дата, нещо, което той не е знаел и следователно не е могъл да подаде жалба. 
Вносителят на петицията счита за несправедливо да се правят промени със задна дата в 
условията, приложими за предходна година.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 7 декември 2012 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 30 януари 2013 г.

Вносителят на петицията негодува срещу промените в условията за отпускане на 
субсидии по схемата за компенсаторни обезщетения за по-малко облагодетелстваните 
райони (плащания на земеделски производители в области с неблагоприятни природни 
условия, различни от планинските райони), които са били въведени в програмата за 
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развитие на селските райони за периода 2007—2013 г. в Ирландия по време на нейното 
7-мо изменение. По-конкретно, съгласно изменените условия за предоставяне на 
субсидии през 2012 г., изискваната минимална гъстота на животните през 2011 г. е 
била 0,3 животински единици на хектар. Вносителят на петицията е изгубил правото 
си на субсидия си през 2012 г., защото неговото земеделско стопанство вече не е 
отговаряло на изменените изисквания за минимална гъстота на животните през 2011 г. 
Вносителят на петицията изразява становище, че не е справедливо да се правят 
промени със задна дата в условията, приложими за предходната година.

Комисията не счита, че промените в условията за предоставяне на субсидии на 
земеделски производители в области с неблагоприятни природни условия, различни от 
планинските райони, са промени с обратна сила/със задна дата. 

Субсидиите за земеделските производители в области с неблагоприятни природни 
условия, различни от планинските райони, се отпускат годишно. 

Фактът, че даден земеделски производител е получавал тази субсидия при определени 
условия в продължение на една година не означава, че той има право да я получава и 
през следващата година при същите условия. Съгласно установената съдебна практика 
в сферата на общата селскостопанска политика правните очаквания на стопанските 
субекти за запазване на съществуващо положение, което подлежи на промяна от 
страна на компетентните органи при упражняването на дискреционните им 
правомощия, не следва да бъдат оправдани.1

Промените в условията за отпускане на субсидии за земеделски производители в 
области с неблагоприятни природни условия, различни от планинските райони, не са в 
противоречие с принципите на оправдани правни очаквания и правна сигурност, при 
условие, че бъдат обявени преди началото на периода за подаване на заявления. 

Управляващият орган теоретично би могъл, при представяне на надеждна обосновка, 
да предложи цялостно прекратяване на схемата за компенсаторни обезщетения за по-
малко облагодетелстваните райони. Европейското законодателство не задължава 
държавите членки да предоставят плащания на земеделски производители в области с 
неблагоприятни природни условия, различни от планинските райони, а в някои 
държави членки програмата за развитие на селските райони не включва такива 
плащания за земеделски производители в по-малко облагодетелствани райони.

Комисията не счита, че изменението на условията за отпускане на субсидии по схемата 
за компенсаторни обезщетения за по-малко облагодетелстваните райони представлява
промяна на правилата с обратна сила/със задна дата, тъй като преразгледаните условия 
за предоставяне на плащания през 2012 г. по схемата за компенсаторни обезщетения са 
били обявени преди началото на периода за подаване на заявления. 

Фактът, че плащанията през 2012 г. се осъществяват при изпълнение на условието за 
минимална гъстота на животните от 0,3 животински единици на хектар през 2011 г. 

                                               
1 Съд на Европейския съюз, решение от 22 октомври 2009 г., Дело C-449/08, Elbertsen, параграф 
45; решение от 4 юни 2009 г., Дело C-241/07, Otsa Talu, параграф 51.
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сам по себе си не е причина, за да се счита, че промяната в условията относно схемата 
е промяна с обратна сила/със задна дата.1

Заключение

Комисията не счита, че промените в условията за предоставяне на плащания на 
земеделски производители в области с неблагоприятни природни условия, различни от 
планинските райони, са промени с обратна сила/със задна дата. Също така, Комисията 
не счита, че е нарушила принципите на оправдани правни очаквания и правна 
сигурност, като е одобрила предложението за 7-мо изменение на програмата за 
развитие на селските райони за периода 2007—2013 г. в Ирландия. 

                                               
1 Вж. Дело C-241/07, Otsa Talu, в което условията за получаване на агро-екологична подкрепа през 
2005 г. са били променени в началото на 2005 г., с цел да се въведе условие, че кандидатите, отговарящи 
на изискванията, следва да не са земеделски производители, които вече са били засегнати от решението 
за предоставяне на такава подкрепа през предходната финансова година. Съдът постанови, че държавите 
членки имат право да ограничат категорията на получателите на субсидии за развитие на селските 
райони по такъв начин.


