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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0816/2007 af Constantinos Koutsogiannis, græsk statsborger, om 
procedurer for betaling af Fællesskabets landbrugsstøtte

1. Sammendrag

Andrageren gør gældende, at producenter illegalt modtager forskudsbetaling på 10 % af 
Fællesskabets landbrugsstøtte for det efterfølgende år.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 31. januar 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 10. juni 2008.

" Kommissionens tjenestegrene har noteret sig den fremsendte information og vil bede de 
græske myndigheder om de nødvendige præciseringer for at kunne tage stilling til det 
spørgsmål, der rejses i andragendet."

4. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 20. marts 2009.

"Andragendet

Andrageren hævder, at han ikke får udbetalt det fulde beløb under den fælles landbrugspolitik, da 
en del af det skyldige beløb bliver tilbageholdt og er blevet det i lang tid.

Kommissionens bemærkninger

De løbende reformer af den fælles landbrugspolitik i de seneste år har ændret den fra en ordning 
med regulerede priser til en ordning, hvor landmændene modtager direkte støtte, som i stadig 
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mindre grad er forbundet med den faktiske produktionsmængde. Dette giver landmændene 
mulighed for at kunne tilpasse sig bedre til markedssignalerne og ved hjælp af den 
krydsoverensstemmelse, der anvendes gennem ordningerne med direkte betalinger, også at 
reagere på offentlige politiske prioriteter såsom miljøbeskyttelse og god husdyravl. Endvidere 
finansieres en række budgetter for udvikling af landdistrikterne delvist ved overførsler fra 
budgetterne for direkte betalinger, den såkaldte gradueringsproces. Da gradueringen direkte 
berører de beløb, der udbetales til landmændene, lagde Parlamentet i sin nylige udtalelse om 
sundhedstjekket af den fælles landbrugspolitik særlig vægt på dette forhold. Følgelig er det i 
forbindelse med den nøjagtige beregning af betalingerne til landmænd, som f.eks. andrageren, 
nødvendigt at tage visse elementer i betragtning. 

Derfor er der indført beskyttelsesklausuler for at forhindre den type fejl, som andrageren gør 
gældende. Artikel 6 i Rådets forordning (EF) nr. 1290/2005 om finansiering af den fælles 
landbrugspolitik1 fastsætter, at de relevante nationale myndigheder ikke må uddelegere
udbetalingen af EF-støtten, hvorimod de må uddelegere visse andre opgaver. Endvidere 
fastsættes det tydeligt i artikel 11 i forordningen, at betalingerne skal tilgå modtagerne med det 
fulde beløb.   

Kommissionens tjenestegrene er i løbende kontakt med det græske betalingsorgan OPEKEPE og 
har anmodet om den nødvendige afklaring i denne sag. Det ser ikke ud til, at støtte til landmænd 
i henhold til forordning nr. 1783/2003 om enkeltbetalingsordningen bliver tilbageholdt af 
betalingsorganet. Derfor anses Grækenland for at handle i overensstemmelse med 
lovbestemmelserne om, at landmændene skal have udbetalt det fulde beløb. Der har tidligere 
været problemer med andre betalingsorganer, f.eks. vedrørende for sen udbetaling, men 
Kommissionen er for øjeblikket overbevist om, at det græske OPEKEPE overholder artikel 11 i 
forordning 1290/2005.

Konklusion

Kommissionen og Parlamentet er meget opmærksomme på spørgsmålet om korrekt udbetaling 
af direkte støtte til landmænd og mener, at den kan forenkles yderligere. Der er imidlertid ikke 
fundet fejl i det græske betalingsorgans arbejde i dette tilfælde."

                                               
1 EUT L 209 af 11.8.2005, side 1.
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