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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

José Vicente Ferrer Remón spanyol állampolgár által benyújtott 1007/2005. számú 
petíció a mezőgazdasági üzemek támogatásainak állítólagos jogellenes kifizetéséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója azt állítja, hogy a katalán kormány tudatosan nem megfelelően járt el 
mezőgazdasági támogatásoknak egy ampostai (Tarragona) mezőgazdasági üzem részére 
történő kifizetésekor, és ennek megfelelően azok visszafizettetését kéri.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2006. március 20. Felkérik a Bizottságot, hogy (az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint) nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2006. július 3.

Háttér 

A 796/2004/EK bizottsági rendelet 73. cikke az 1782/2003/EK rendelettel létrehozott, a közös 
agrárpolitika (KAP) keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerekben történő jogosulatlan
kifizetések visszatérítésére alkalmazandó jogszabályi rendelkezés.

A 817/2004/EK bizottsági rendelet 71. cikkének (2) bekezdése az EMOGA Garanciarészleg
társfinanszírozásával megvalósított vidékfejlesztési intézkedések keretében történő 
jogosulatlan kifizetések visszafizettetésére alkalmazandó jogszabályi rendelkezés.

A panasz

A petíció benyújtója fenntartja, hogy a katalán kormány tudatosan nem megfelelően járt el 
mezőgazdasági támogatásoknak egy ampostai (Tarragona) mezőgazdasági üzem részére 
történő kifizetésekor, és ennek megfelelően azok visszafizettetését kéri.
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A Bizottságnak a petíció érvelésével kapcsolatban tett észrevételei

A közös agrárpolitika (KAP) keretébe tartozó közösségi támogatási rendszerek végrehajtására 
vonatkozó szabályok értelmében a tagállamok feladata minden olyan intézkedés megtétele, 
amely ahhoz szükséges, hogy meggyőződhessenek a támogatások helyes odaítéléséről és 
megelőzhessék a szabálytalanságokat, illetve intézkedhessenek azok ügyében. A Bizottság
ebben a szakaszban nem tud olyan részletekről, amelyekből azt a következtetést vonhatná le, 
hogy a spanyol hatóságok nem tettek eleget e kötelezettségeknek. 

4. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz: 2007. február 28.

A kérdés lényegét tekintve a megosztott igazgatás elvének megfelelően a tagállamok 
elsősorban annak biztosításáért felelősek, hogy a kifizetések a közös agrárpolitika területén 
hatályban lévő jogszabályoknak megfelelően történjenek. Ennek következtében nem a 
Bizottság szolgálatainak kell beavatkozniuk a fenti helyzethez hasonló egyedi esetekben ezen 
nemzeti hatáskör végrehajtásakor.

Mindazonáltal annak érdekében, hogy kérvénye nyomán pozitív lépéseket tegyünk, a 
Bizottság információkat kíván kérni/gyűjteni az illetékes spanyol hatóságoktól a petícióban 
felvetett kérdéssel kapcsolatban. Amennyiben a Közösség pénzügyi érdekeit veszélyeztető 
csalásra vagy szabálytalanságokra derül fény, az ügyet további kivizsgálásra továbbítjuk az 
OLAF-nak.
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