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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Andragende 1007/2005 af José Vicente Ferrer Remón, spansk statsborger, om den 
påståede forkerte udbetaling af landbrugsstøtte

1. Sammendrag

Andrageren hævder, at den catalanske regering bevidst har handlet forkert ved at udbetale 
landbrugsstøtte til et landbrug i Amposta (Tarragona) og anmoder derfor om en
tilbagebetaling af denne støtte.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 20. marts 2006). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 3. juli 2006.

"Baggrund 

Artikel 73 i Kommissionens forordning (EF) nr. 796/04 er den retsbestemmelse, der er 
gældende for tilbagebetalingen af uretmæssigt udbetalt støtte under de direkte støtteordninger 
i den fælles landbrugspolitik, der er fastlagt ved forordning (EF) nr. 1782/2003.

Artikel 71, stk. 2, i Kommissionens forordning (EF) nr. 817/04 er den retsbestemmelse, der er 
gældende for tilbagebetalingen af uretmæssigt udbetalt støtte under de foranstaltninger til 
udvikling af landdistrikterne, der medfinansieres af EUGFL, Garantisektionen.

Klagen

Andrageren hævder, at den catalanske regering bevidst har handlet forkert ved at udbetale 
landbrugsstøtte til et landbrug i Amposta (Tarragona) og anmoder derfor om en 
tilbagebetaling af denne støtte.
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Kommissionens bemærkninger til andragerens argumenter

I henhold til de aftaler, der gælder for gennemførelsen af Fællesskabets støtteordninger i 
forbindelse med den fælles landbrugspolitik, er det medlemsstaternes opgave at træffe alle de 
nødvendige foranstaltninger for at sikre sig, at støtten ydes korrekt, og for at hindre og tackle 
uregelmæssigheder. Kommissionen har på nuværende tidspunkt ingen grund til at antage, at 
de spanske myndigheder ikke har opfyldt disse forpligtelser." 

4. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 28. februar 2007.

"Hvad angår indholdet, er det i overensstemmelse med princippet om delt forvaltning 
medlemsstaterne, som har hovedansvaret for at sikre, at betalingerne sker i henhold til den 
gældende lovgivning for den fælles landbrugspolitik. Når der er tale om individuelle 
situationer som i dette tilfælde, kan Kommissionens tjenestegrene således ikke gribe ind i 
udøvelsen af denne nationale beføjelse.

For at give andragerens anmodning en positiv opfølgning har Kommissionens tjenestegrene 
dog til hensigt at indhente/indsamle oplysninger fra de kompetente spanske myndigheder om 
de spørgsmål, der rejses i andragendet. Hvis det viser sig, at der er tale om svig eller 
uregelmæssigheder, som kunne bringe den finansielle interesse for Fællesskabet i fare, vil 
sagen blive overgivet til OLAF med henblik på yderligere undersøgelser."
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