
CM\657106PL.doc PE 376.538/rev

PL PL

PARLAMENT EUROPEJSKI
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Komisja Petycji

28.02.2007

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Petycja 1007/2005 złożona przez José Vicente Ferrer Remóna (Hiszpania), w sprawie 
domniemanej niesprawiedliwej wypłaty dotacji dla gospodarstw rolnych

1. Streszczenie petycji

Składający petycję twierdzi, że rząd kataloński świadomie działał niewłaściwie, wypłacając 
dopłaty rolne właścicielowi gospodarstwa rolnego w Amposta (Tarragona) i w związku z tym 
domaga się ich zwrotu.

2. Dopuszczalność

Petycję uznano za dopuszczalną w dniu 20 marca 2006 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana w dniu 3 lipca 2006 r.

Kontekst

Artykuł 73 rozporządzenia Komisji (WE) nr 796/04 jest przepisem prawnym mającym 
zastosowanie do zwrotu niesłusznie wypłaconych świadczeń w ramach wspólnotowych 
mechanizmów wsparcia Wspólnej Polityki Rolnej ustanowionych przez rozporządzenie (WE) 
nr 1782/2003. 

Artykuł 71 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 817/04 jest przepisem prawnym mającym 
zastosowanie do zwrotu niesłusznie wypłaconych świadczeń w ramach działań na rzecz 
rozwoju obszarów wiejskich współfinansowanych z Sekcji Gwarancji EFOGR.

Skarga

Składający petycję utrzymuje, że rząd kataloński podejmował świadomie niewłaściwe 
działania wypłacając dopłaty rolne właścicielowi gospodarstwa rolnego w Amposta 
(Tarragona) i w związku z tym domaga się ich zwrotu.
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Uwagi Komisji do argumentacji zawartej w petycji

Na mocy porozumień regulujących wdrażanie wspólnotowych mechanizmów wsparcia w 
ramach Wspólnej Polityki Rolnej, państwa członkowskie są zobowiązane podjąć konieczne 
działania dla zapewnienia, że dotacje są przyznawane właściwie oraz dla zapobiegania 
nieprawidłowościom i radzenia sobie z nimi. Na tym etapie Komisja nie posiada elementów 
wskazujących na to, że władze hiszpańskie nie wywiązały się ze swoich zobowiązań.”

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 28 lutego 2007 r.

Jeżeli chodzi o przedmiot petycji państwa członkowskie, zgodnie z zasadą wspólnego 
zarządzania, są odpowiedzialne za zapewnienie dokonywania płatności zgodnie z 
obowiązującym prawodawstwem w ramach wspólnej polityki rolnej. Dlatego służby Komisji 
nie mogą interweniować w obecnej sprawie dotyczącej indywidualnego przepadku, 
należącym do kompetencji krajowych.

Jednakże w celu nadania dalszego biegu sprawie poruszonej w petycji, służby Komisji 
zamierzają zażądać informacji/zebrać informacje od właściwych organów władzy w Hiszpanii 
na temat kwestii poruszanych w petycji. W przypadku ujawnienia oszustwa lub 
nieprawidłowości, które mogłyby stanowić zagrożenie dla interesów finansowych Wspólnoty, 
sprawa zostanie przekazana OLAF celem przeprowadzenia dalszego dochodzenia.


