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Petiţia 1007/2005, prezentată de José Vicente Ferrer Remón, de naţionalitate spaniolă,
privind presupusa plată ilegală a subvenţiilor acordate fermelor

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul susţine că Guvernul Catalan a acţionat cu bună ştiinţă în mod necorespunzător în 
ceea ce priveşte plata subvenţiilor agricole unei ferme din Amposta (Tarragona) şi, în 
consecinţă, cere rambursarea acestora.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă pe 20 martie 2006. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii 
(articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură).

3. Răspunsul Comisiei, primit la 3 iulie 2006.

Contextul

Articolul 73 din Regulamentul (CE) nr. 796/04 al Comisiei constituie prevederea legală 
aplicabilă în cazul recuperării plăţilor necuvenite în baza schemelor de sprijin direct în cadrul 
Politicii agricole comune (PAC), stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 1782/2003.

Articolul 71 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 817/04 al Comisiei constituie prevederea 
legală aplicabilă în cazul recuperării plăţilor necorespunzătoare în baza măsurilor de 
dezvoltare rurală cofinanţate de FEOGA Secţiunea Garantare.

Reclamaţia

Petiţionarul susţine că Guvernul Catalan a acţionat cu bună ştiinţă în mod necorespunzător în 
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ceea ce priveşte plata subvenţiilor agricole unei ferme din Amposta (Tarragona) şi, în 
consecinţă, cere rambursarea acestora.

Comentariile Comisiei la argumentele petiţionarului

În temeiul dispoziţiilor care reglementează punerea în aplicare a schemelor de sprijin 
comunitare în cadrul Politicii agricole comune (PAC), statele membre trebuie să ia toate 
măsurile necesare pentru a se convinge că subvenţiile sunt acordate corect şi pentru a preveni 
şi a soluţiona neregulile. În această etapă, Comisia nu are elementele necesare pentru a 
concluziona că autorităţile spaniole nu au respectat aceste obligaţii.

4. Răspuns suplimentar din partea Comisiei, primit la 28 februarie 2007.

În ceea ce priveşte fondul, conform principiului gestiunii repartizate, statele membre sunt în 
primul rând responsabile de a se asigura că plăţile sunt efectuate conform legislaţiei în 
vigoare, în baza Politicii agricole comune. În consecinţă, nu este de datoria serviciilor 
Comisiei să intervină în situaţiile individuale, cum este cauza de faţă, în executarea 
competenţei naţionale respective.

Cu toate acestea, pentru a da un curs pozitiv solicitării dumneavoastră, serviciile Comisiei au 
intenţia de a solicita/strânge informaţii de la autorităţile spaniole competente în legătură cu 
problemele ridicate în petiţie. Dacă se descoperă fraude sau nereguli, aceasta ar pune în 
pericol interesul financiar comunitar, astfel încât subiectul ar fi transmis OLAF pentru alte 
investigaţii.


