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Комисия по петиции

24.6.2020

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция № 1261/2019, внесена от Елисабет Караца, с гръцко 
гражданство, относно предполагаемо нарушение на правото на ЕС 
относно земеделските субсидии в Гърция

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията, която е производител на зехтин, се оплаква, че банковата ѝ 
сметка е била иззета от данъчната служба независимо от факта, че балансът по сметката 
ѝ се състои изключително от земеделските субсидии, получавани по линия на общата 
селскостопанска политика (ОСП). Тя твърди, че правото на ЕС, по-специално 
регламенти (ЕО) № 1782/2003, (ЕО) № 1792/2003 и (ЕО) № 795/2004, предвижда, че 
националните органи не могат да изземват директните плащания за земеделските 
стопани по схеми за подпомагане в рамките на общата селскостопанска политика.

Ето защо тя счита, че член 12 от гръцкия закон 4587/2018 е в нарушение на правото на 
ЕС, тъй като с него се въвежда краен срок 10.12.2018 г.: директните плащания за 
земеделските стопани не могат да бъдат изземвани след тази дата, което по подразбиране 
означава, че те могат да бъдат изземвани преди тази дата, както е направено в нейния 
случай.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 7 април 2020 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 227, параграф 6 от Правилника за дейността).

3. Отговор на Комисията, получен на 24 юни 2020 г.

Коментари на Комисията
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Законодателството на ЕС не изключва възможността за прихващане между директни 
плащания и национални задължения или изземване на директни плащания за тази цел. 

Съдът на Европейския съюз е постановил по дело C-132/95, че „правото на Общността 
не изключва възможността държава членка да извърши прихващане между сума, 
дължима на бенефициера на помощи, платими по силата на законодателството на 
Общността, и неизплатени задължения към тази държава членка“.

Освен това следва да се поясни, че правото на Съюза, посочено от вносителката на 
петицията, вече не е в сила. Настоящата законодателна рамка за преките плащания е 
изложена в следните регламенти:  Регламент (ЕС) № 1307/2013 за преките плащания1, 
Хоризонтален Регламент (ЕС) № 1306/20132, Делегиран регламент (ЕС) № 639/2014 на 
Комисията3 за допълнение на Регламент (ЕС) № 1307/2013, Делегиран регламент (ЕС) 
№ 640/2014 на Комисията от 11 март 2014 г.4 за допълване на Регламент (ЕС) 
№ 1306/2013 и Регламент за изпълнение (ЕС) № 641/2014 на Комисията5. 

Заключение

Няма правила на ЕС, които да изключват възможността за прихващане между директни 
плащания и национални задължения или изземване на директни плащания за тази цел. 
Въз основа на информацията, предоставена в петицията, Комисията разглежда въпроса 
като въпрос на гръцкото национално право, по-специално по отношение на евентуално 
неравно третиране на бенефициерите от страна на гръцкия законодател чрез практиката 
за въвеждане на крайна дата. 

Въпреки това, ако вносителката на петицията потвърди, че въпросът е свързан с 
възможно нарушение на правото на ЕС от страна на Гърция, подобна ситуация може да 
бъде разследвана чрез механизма на Комисията за подаване на жалби. В такъв случай от 
вносителката на петицията ще бъде поискано да предостави необходимата информация 
и документи, свързани с нейното положение/личните данни, и да подаде жалбата, като 
използва стандартния формуляр за жалба. Този формуляр може да бъде подаден или чрез 

1 Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за 
установяване на правила за директни плащания за земеделски стопани по схеми за подпомагане в рамките 
на общата селскостопанска политика и за отмяна на Регламент (ЕО) № 637/2008 на Съвета и Регламент 
(ЕО) № 73/2009 на Съвета, ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 608 – 670, 
2 Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година относно 
финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на 
регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) 
№ 485/2008 на Съвета, ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 549 – 607.
3 Делегиран регламент (ЕС) № 639/2014 на Комисията от 11 март 2014 г. за допълнение на Регламент (ЕС) 
№ 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на правила за директни плащания за 
земеделски стопани по схеми за подпомагане в рамките на общата селскостопанска политика и за 
изменение на приложение X към същия регламент, ОВ L 181, 20.6.2014 г., стр. 1 – 47.
4 Делегиран регламент (ЕС) № 640/2014 на Комисията от 11 март 2014 г. за допълнение на Регламент (ЕС) 
№ 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на интегрираната система за 
администриране и контрол и условията за отказ или оттегляне на плащанията и административните 
санкции, приложими към директните плащания, подпомагането на развитието на селските райони и 
кръстосаното съответствие, ОВ L 181, 20.6.2014 г., стр. 48 – 73.
5 Регламент за изпълнение (ЕС) № 641/2014 на Комисията от 16 юни 2014 г. за определяне на правила за 
прилагането на Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на 
правила за директни плащания за земеделски стопани по схеми за подпомагане в рамките на общата 
селскостопанска политика, ОВ L 181, 20.6.2014 г., стр. 74 – 81.
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стандартна поща, или онлайн. Вносителката на петицията може да намери съответната 
информация (на гръцки език) на следния адрес: https://ec.europa.eu/info/about-european-
commission/contact/problems-and-complaints/complaints-about-breaches-eu-law/how-make-
complaint-eu-level_el

https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/contact/problems-and-complaints/complaints-about-breaches-eu-law/how-make-complaint-eu-level_el
https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/contact/problems-and-complaints/complaints-about-breaches-eu-law/how-make-complaint-eu-level_el
https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/contact/problems-and-complaints/complaints-about-breaches-eu-law/how-make-complaint-eu-level_el

