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На 11 ноември 2010 г. и на 13 октомври 2010 г. Европейският парламент и Европейският съвет 
решиха, в съответствие с член 42, параграф 43 и член 304 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз, да се консултират с Европейския икономически и социален комитет 
относно 

„Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за 
изменение на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета относно подпомагане на 
развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие 
на селските райони (ЕЗФРСР)“ 
СOM (2010) 537 окончателен - 2010/0266 (COD). 
 

На 11 ноември 2010 г. и на 19 октомври 2010 г. Европейският парламенти и Европейският 
съвет решиха, в съответствие с член 42, параграф 43 и член 304 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз, да се консултират с Европейския икономически и 
социален комитет относно 

 
„Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за 
изменение на Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета 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“ 
СOM (2010) 539 окончателен - 2010/0267 (COD). 

 
Специализирана секция „Земеделие, развитие на селските райони, околна среда“, на която 
беше възложено да подготви работата на Комитета по този въпрос, прие своето становище на 3 
февруари 2011 г. 
 
На 469-ата си пленарна сесия, проведена на 16 и 17 февруари 2011 г. (заседание от 16 
февруари), Европейският икономически и социален комитет прие настоящото становище с 96 
гласа „за“ и 1 глас „въздържал се“. 
 

* 
 

*            * 
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1. Заключения и препоръки 
 
1.1 Привеждането в съответствие с разпоредбите на Договора от Лисабон на регламенти 

73/2009 (директни плащания) и на 1698/2005 (развитие на селските райони) предвижда 
заместването на сега действащата процедура по комитология с въвеждане на ясно 
разграничение на делегираните актове и актовете за изпълнение. ЕИСК подкрепя 
процеса на консултации със заинтересованите страни и с държавите-членки при 
изготвянето на актовете на Общността и държи той да бъде запазен. 

 
1.2 Разграничението между делегираните актове и актовете за изпълнение е обект на 

различни интерпретации от страна на Съвета и на Комисията. Затова ЕИСК е на 
мнение, че изборът на процедурата, следвана за всеки отделен акт, трябва да бъде 
направен въз основа на ясни критерии. 

 
1.3 ЕИСК е на мнение, че делегираните актове следва задължително да бъдат обект на 

определено във времето делегиране. В допълнение те следва да се прилагат единствено 
в области, в които е наложително решенията да бъдат взети без отлагане. 

 
1.4 Актовете за изпълнение следва да се отнасят до случаи, в които прилагането е 

желателно да бъде хармонизирано между държавите-членки. В някои области тази 
хармонизация е особено препоръчителна, за да се избегнат нарушенията на 
конкуренцията. В тази връзка ЕИСК счита, че актовете, отнасящи се например до 
специфичните правила за прилагане на актовете от втория стълб на ОСП, или 
свързаните с прилагането на мерките за опазване на околната среда, би следвало да 
бъдат определени като актове за изпълнение, противно на предложението на 
Комисията. 

 
1.5 ЕИСК приветства факта, че Комисията използва настоящото преразглеждане на 

регламента, за да добави някои мерки за опростяване. Въпреки това опростяването 
касае основно административните въпроси, вместо да бъде предимно насочено към 
опростяване на дейността на селскостопанските производители. 

 
1.6 ЕИСК застъпва мнението, че държавите-членки трябва да представят редовно отчети за 

напредъка в областта на развитието на селските райони. Комитетът обръща внимание 
на факта, че намаляването на броя на докладите относно напредъка в прилагането на 
стратегическите планове, които държавите-членки следва да представят на Комисията, 
крие опасност от намаляване на наличната информация по този въпрос. 

 
1.7 ЕИСК подкрепя мярката, целяща освобождаването на много дребните земеделски 

производители от задължението на декларират всичките си земеделски площи. Въпреки 
това прагът от 1 хектар би могъл да бъде леко завишен. 
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1.8 ЕИСК одобрява предложението на Комисията за по-гъвкава система за консултации в 
земеделието. Това би помогнало на държавите-членки да предложат на земеделските 
стопани по-адаптирани съвети, а не само такива, сведени до разясняване на условията. 

 
2. Контекст на становището 
 
2.1 В членове 290 и 291 от Договора от Лисабон се предвижда промяна на процедурата по 

вземане на решения между Европейската комисия, Съвета и Европейския парламент 
във връзка с правилата за изпълнение на законодателните актове на Общността. 

 
2.2 В предложенията на Комисията за изменение на регламенти 73/2009 (директни 

плащания) и на 1698/2005 (развитие на селските райони) се предвиждат два вида 
изменения: 

 
• изменения, свързани с привеждане в съответствие с Договора от Лисабон; 
• изменения, свързани с опростяване на съществуващата нормативна уредба в 

различни области. 
 
2.3 В сега действащите правила, комитологията се базира на стария член 202 от Договора, 

съгласно който Съветът „предоставя на Комисията, в актовете, които приема, 
правомощия по прилагането на разпоредбите които се съдържат там. Съветът може да 
наложи определени изисквания по отношение на упражняването на тези правомощия. 
Съветът може, също така, да си запази правото, в особени случаи, самият той да 
упражнява пряко правомощия за прилагане“. 

 
2.4 Съответно понастоящем, въз основа на решение 1999/468 на Съвета, наречено за 

комитологията, четири вида комитета следва да се произнасят по 
проектопредложенията на Комисията: 

 
• Консултативните комитети 
• Управителните комитети 
• Регулаторните комитети 
• Комитетите по регулиране с контрол. 

 
2.5 С влизането в сила на Договора от Лисабон, старият член 202 се отменя и се създават 

два типа актове: делегирани актове и актове за изпълнение. 
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2.6 Делегирани актове (член 290) това са нова категория актове, които са 
„квази законодателни“ актове и които допълват или изменят някои „несъществени“ 
елементи от законодателен акт, правомощието за които е предоставено от 
законодателния орган на Комисията. Не е предвиден какъвто и да акт за прилагане: 
всъщност Договорът предвижда във всеки законодателен текст това делегиране да 
приеме формата на мандат за делегиране. Ако Европейският парламент или Съветът 
представят възражение срещу делегиран акт, той не влиза в сила. 

 
2.7 Актовете за изпълнение (член 291): това са актове, приети от Комисията или от Съвета 

в някои специфични и надлежно обосновани случаи и в областта на Общата външна 
политика и политиката на сигурност (ОВППС), за да се осигури хармонизирането на 
изпълнението на правно задължителните актове на Съюза. 

 
2.8 По този начин се променя из основи принципът на участие на държавите-членки в 

решенията за изпълнение. От една страна, класическата комитология с правото на 
преговаряне, предоставено на държавите-членки е ограничено само до случаите, в 
които е необходимо постигане на хармонизиране на прилагането на определен текст 
между държавите-членки. От друга страна, други текстове, които понастоящем са от 
компетентност на комитетите (най-често за регулиране), в бъдеще ще бъдат 
разглеждани единствено от Комисията. 

 
3. Общи бележки относно въздействието на членове 290 и 291 върху двата 

регламента 
 
3.1 Предложенията на Комисията значително изменят правомощията на Комисията, на 

държавите-членки и на Европейския парламент при изпълнението на европейското 
законодателство. 

 
3.2 ЕИСК подкрепя консултациите със заинтересованите страни в процеса на изготвяне на 

европейските законодателни актове. Поради тази причина по отношение на 
делегираните актове е важно експертите от държавите-членки, дори и да нямат 
правомощие за вземане на решения, да бъдат консултирани. Това позволява по-добро 
предварително приспособяване на правилата, както и дава възможност за докладване 
на срещнатите проблеми, при необходимост. 

 
3.3 В допълнение, въпреки че това не попада в полето на привеждането в съответствие с 

Договора от Лисабон, ЕИСК припомня важността на процесите на консултиране на 
заинтересованите страни на гражданското общество, които всъщност са 
консултативните групи. Важно е тези процеси на обмен да не бъдат поставяни под 
въпрос, защото те имат основана роля за предаването на Комисията на експертно 
мнение и на позиции, и също улесняват предварителното приспособяване на 
заинтересованите страни към законодателството в процес на изготвяне. 
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3.4 По отношение на продължителността на делегирането на делегираните актове, ЕИСК 
счита, че тя следва да може да бъде винаги уточнявана. 

 
3.5 ЕИСК констатира, че разделителната черта между делегираните актове и актовете за 

изпълнение е обект на различни интерпретации от страна на Съвета и на Комисията. 
Затова ЕИСК е на мнение, че изборът на следваната процедура за всеки отделен акт, 
следва да бъде направен въз основа на ясни критерии. В параграфи 3.6, 3.7 и 3.8 се 
предлагат три критерия. 

 
3.6 За определени актове е необходимо хармонизиране на изпълнението им между 

държавите-членки, защото различията при прилагането им могат да доведат до 
изкривяване на конкуренцията, което да се окаже крайно вредно за доброто 
функциониране на единния пазар на селскостопанските продукти. Това хармонизиране 
на изпълнението е особено желателно в определени области. В тази връзка, можем да 
се запитаме, дали например актовете, отнасящи се до специфичните правила за 
прилагане на актовете от втория стълб на ОСП (член 20 и член 36 от регламент 
1698/2005) или свързани с прилагането на мерките за опазване на околната среда 
(например член 38 от регламент 1698/2005 определящ специфичните разпоредби, 
приложими по отношение плащанията за неблагоприятни природни условия, 
произтичащи от изпълнението на рамковата директива за водите) не би следвало да 
бъдат определени като актове за изпълнение, противно на предложението на 
Комисията. 

 
3.7 Други решения могат да се нуждаят от предварителна консултация с държавите-членки 

с цел добро взаимно разбиране. Това би помогнало на Комисията да се възползва от 
опита на държавите-членки. В този случай определянето им като актове за изпълнение 
е основателно. 

 
3.8 В определени области е важно да се покаже добра реакция чрез бързо вземане на 

решения. В тези случай определянето им като делегирани актове е желателно. 
 
4. Специфични бележки по отношение на предложенията за опростяване на 

регламент 1698/2005 (развитие на селските райони) 
 

4.1 Комисията предвижда намаляване на броя на докладите относно напредъка в 
прилагането на стратегическите планове, които държавите-членки следва да представят 
на Комисията. Тази мярка би представлявала значително опростяване на процедурата 
за администрациите на държавите-членки. Въпреки това, ЕИСК обръща внимание на 
важността от запазването на задължението за държавите-членки редовно да представят 
отчети за напредъка в прилагането. 
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4.2 Във връзка с улесняването на по-индивидуализирано използване на консултантските 
услуги, предложеното от Комисията изменение на пръв поглед представлява уместна 
мярка за опростяване, предвид смекчаването на условията за достъп до помощи и 
уточнението, че консултантските услуги не бива задължително да се отнасят до самите 
условия. Всъщност едно от основните препятствия пред развитието на ефективни 
консултантски услуги в земеделието в ЕС е ограничението за проверка на отговаряне 
на условията за помощи. По този начин много често земеделският консултант е 
възприеман от земеделските производители като инспектор. 

 
4.3 По отношение улесняването на използването на плащанията от страна на 

държавите-членки за създаване на зони, осигуряващи „екологична“ свързаност между 
зоните Натура 2000, Комитетът счита, че е целесъобразно да се установи ясна връзка 
между предложените специфични мерки и изискванията, свързани с приоритетните 
видове и местообитания на национално и европейско равнище. 

 
5. Специфични бележки по отношение на предложенията за опростяване на 

регламент 73/2009 (директни плащания) 
 
5.1 ЕИСК счита, че усилията по опростяване не бива да се простират единствено до 

административните въпроси, а би трябвало да бъдат насочени и към опростяване на 
дейността на земеделските производители. 

 
5.2 В специален доклад, публикуван през 2008 г., Европейската сметна палата отправи 

критика по отношенията на условията за отпускане на помощи. Сметната палата 
препоръчва всъщност опростяване на правната рамка. ЕИСК подкрепя тази препоръка. 

 
5.3 Комисията не предвижда изискването за деклариране от земеделския производител на 

всички земеделски площи в стопанството, когато общата площ на стопанството му е 
по-малка от 1 хектар. ЕИСК подкрепя тази мярка за опростяване, която е благоприятна 
за малките стопанства, за които разходите за проверки могат да се окажат прекалено 
големи. Въпреки това прагът от един хектар може да бъде преразгледан и повишен. 
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5.4 ЕИСК е на мнение също така, че в методите за проверки в земеделските стопанства би 
следвало да се предвиди известна гъвкавост. В определени случаи датата на проверката 
и времето, през което проверяващият ще престои в стопанството, би следвало да се 
съобразяват със задълженията на земеделския производител. По-специално, не е 
приемливо поради проверка, насрочена на неподходяща дата, земеделският 
производител да претърпи финансови загуби, произтичащи от задължението да бъде на 
разположение в този ден. 

 
Брюксел, 16 февруари 2011 г. 
 

Председател 
на 

Европейския икономически и социален 
комитет 

 
 
 
 

Staffan Nilsson 
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