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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Αναφορά 1007/2005, του Jose Vicente Ferrer Remon, ισπανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
εικαζόμενη εσφαλμένη  καταβολή γεωργικών επιδοτήσεων

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι η καταλανική κυβέρνηση έδρασε εν γνώσει της εσφαλμένα, 
καταβάλλοντας γεωργικές επιδοτήσεις σε μια αγροτική εκμετάλλευση στην Αμπόστα 
(Ταραγκόνα) και, συνεπώς, ζητεί την επιστροφή τους.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 20 Φεβρουαρίου 2006. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 3 Ιουλίου2006.

Ιστορικό

Το άρθρο 73 του κανονισμού της Επιτροπής (ΕΚ) αριθ. 796/04 αποτελεί τη νομική διάταξη 
σχετικά με την επιστροφή μη οφειλομένων πληρωμών στο πλαίσιο των διατάξεων της κοινής 
γεωργικής πολιτικής για την καταβολή άμεσων ενισχύσεων, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1782/2003.

Το άρθρο 71, παράγραφος 2, του κανονισμού της Επιτροπής (ΕΚ) αριθ. 817796/04 αποτελεί 
τη νομική διάταξη σχετικά με την επιστροφή μη οφειλομένων πληρωμών στο πλαίσιο μέτρων 
αγροτικής ανάπτυξης που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΠΕ, τμήμα εγγυήσεων.

Η καταγγελία

Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι η καταλανική κυβέρνηση έδρασε εν γνώσει της εσφαλμένα, 
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καταβάλλοντας γεωργικές επιδοτήσεις σε μια αγροτική εκμετάλλευση στην Αμπόστα 
(Ταραγκόνα) και, συνεπώς, ζητεί την επιστροφή τους.

Τα σχόλια της Επιτροπής στα επιχειρήματα του αναφέροντα

Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που διέπουν την εφαρμογή συστημάτων κοινοτικών ενισχύσεων 
στο πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής  (ΚΓΠ), εξαρτάται από τα κράτη μέλη να 
πάρουν όλα τα αναγκαία μέτρα για τη σωστή χορήγηση των επιδοτήσεων και για την 
πρόληψη παρατυπιών. Σε αυτό το στάδιο, η Επιτροπή δεν έχει στοιχεία για να συμπεράνει ότι 
οι ισπανικές αρχές δεν έχουν συμμορφωθεί με αυτές τις υποχρεώσεις.

4. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 28 Φεβρουαρίου 2007.

Ουσιαστικά, σύμφωνα με την αρχή της κοινής διαχείρισης, τα κράτη μέλη υπέχουν την κύρια 
ευθύνη για τη διασφάλιση της καταβολής των πληρωμών σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία στο πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής. Επομένως, οι υπηρεσίες της 
Επιτροπής δεν μπορούν να παρέμβουν σε μεμονωμένες υποθέσεις όπως η παρούσα στην 
εκτέλεση αυτών των εθνικών αρμοδιοτήτων.

Ωστόσο, προκειμένου να δώσουν θετική συνέχεια στο αίτημά σας, οι υπηρεσίες της 
Επιτροπής προτίθενται να ζητήσουν / να συλλέξουν πληροφορίες από τις αρμόδιες ισπανικές 
αρχές σχετικά με τα ζητήματα που εγείρονται στην αναφορά. Αν αποκαλυφθεί απάτη ή 
παρατυπίες που θα έθεταν σε κίνδυνο τα οικονομικά συμφέροντα της Κοινότητας, τότε το 
ζήτημα θα παραπεμφθεί στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) για 
περαιτέρω διερεύνηση.


