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Verzoekschrift 1007/2005, ingediend door José Vicente Ferrer Remón (Spaanse 
nationaliteit), over de vermeende onrechtmatige betaling van landbouwsubsidies

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener beweert dat de Catalaanse regering bewust onjuist heeft gehandeld door 
landbouwsubsidies uit te keren aan een landbouwbedrijf in Amposta (Tarragona) en hij 
verzoekt derhalve om de terugbetaling hiervan.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 20 maart 2006. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 3 juli 2006

Achtergrond 

Artikel 73 van Verordening 796/04/EG van de Commissie is de wettelijke bepaling die van 
toepassing is op de terugvordering van onverschuldigd betaalde bedragen onder de regelingen 
inzake rechtstreekse steunverlening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid 
(GLB), zoals vastgesteld in Verordening (EG) 1782/2003.

Artikel 71, lid 2 van Verordening 817/04/EG van de Commissie is de wettelijke bepaling die 
van toepassing is op de terugvordering van onverschuldigd betaalde bedragen onder de  
maatregelen voor plattelandsontwikkeling die medegefinancierd worden door de afdeling 
Garanties van het EOGFL.

De klacht
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Indiener beweert dat de Catalaanse regering bewust onjuist heeft gehandeld door 
landbouwsubsidies uit te keren aan een landbouwbedrijf in Amposta (Tarragona) en hij 
verzoekt derhalve om de terugbetaling hiervan.

Commentaar van de Commissie op de argumenten uit het verzoekschrift

Overeenkomstig de regels voor de tenuitvoerlegging van communautaire steunregelingen in 
het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) is het aan de lidstaten om alle 
noodzakelijke maatregelen te nemen om zich ervan te vergewissen dat subsidies correct 
worden toegekend en om onregelmatigheden te voorkomen en aan te pakken. In dit stadium 
beschikt de Commissie over geen enkel bewijs om te concluderen dat de Spaanse autoriteiten 
deze verplichtingen niet zijn nagekomen.

4. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 28 februari 2007

Voor wat betreft de kern van de zaak zijn de lidstaten overeenkomstig het beginsel van het 
gedeelde beheer er primair verantwoordelijk voor om te zorgen dat betalingen worden gedaan 
overeenkomstig de toepasselijke wetgeving onder het Gemeenschappelijk landbouwbeleid. 
Daarom is het niet aan de Commissiediensten om bij de uitvoering van deze nationale 
verantwoordelijkheid in te grijpen met betrekking tot afzonderlijke situaties zoals de huidige 
zaak.

Om echter toch een positief vervolg te geven aan uw verzoek zijn de Commissiediensten 
voornemens om de competente Spaanse autoriteiten om informatie te vragen met betrekking 
tot de in dit verzoekschrift naar voren gebrachte kwesties. Mocht er sprake zijn van fraude of 
onregelmatigheden die de financiële belangen van de Gemeenschap schaden, dan wordt de 
zaak voor nader onderzoek doorverwezen naar het Europees Bureau voor Fraudebestrijding 
(OLAF).
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