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Tárgy: A Constantinos Koutsogiannis, görög állampolgár által benyújtott 0816/2007. 
számú petíció a közösségi agrártámogatások kifizetési eljárásairól

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója szerint a termelők számára jogellenesen biztosítanak 10%-os 
előzetes kifizetést a közösségi agrártámogatásokból az elkövetkező évre.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. január 31. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2008. június 10.

A Bizottság szolgálatai tudomásul vették a benyújtott információkat, és a petícióban szereplő 
kérdésekkel kapcsolatos álláspont kialakításának lehetővé tétele érdekében a görög 
hatóságoktól megkérik a szükséges pontosítást.

4. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz: 2009. március 20.

A petíció

A petíció benyújtója azt állítja, hogy a közös agrárpolitika keretében a részére nyújtott 
kifizetések nem teljes körűek, arra utalva, hogy a számára esedékes kifizetések egy részét 
visszatartják, sőt ez az állapot már jó ideje fennáll.

A Bizottság megjegyzései a petícióval kapcsolatban
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A közös agrárpolitika évek során végrehajtott, egymást követő reformjai a szabályozott árak 
korábbi rendszerét olyan rendszerré alakították, amelynek keretében a mezőgazdasági termelők a 
termelés tényleges volumenéhez egyre kevésbé kapcsolódó, közvetlen támogatásokban 
részesülnek. Ez lehetővé teszi a mezőgazdasági termelők számára, hogy a közvetlen kifizetések 
rendszerén keresztül alkalmazott „kölcsönös megfeleltetés” révén rugalmasabban reagálhassanak 
a piaci jelzésekre, és egyben a közpolitikai prioritásokra is, mint például a környezet védelme és 
a jó állattenyésztés. Ezen felül bizonyos vidékfejlesztési költségvetéseket részben a közvetlen 
kifizetésekre irányuló költségvetésekből történő átcsoportosítás révén finanszíroznak, amely 
folyamat „modulációként” ismeretes. Mivel a moduláció közvetlenül kihat a mezőgazdasági 
termelők részére kifizetett összegekre, a Parlament a KAP állapotfelméréséről szóló 
közelmúltbeli véleményében jelentős figyelmet fordított e kérdésre. Következésképpen a 
mezőgazdasági termelők – mint például a petíció benyújtója – számára esedékes kifizetések 
pontos kiszámítása különféle tényezők figyelembevételét teszi szükségessé. 

Ebből adódóan védintézkedések állnak rendelkezésre a petíció benyújtója által említett hibatípus 
kiküszöbölésére. A közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló 1290/2005/EK rendelet1 6. cikke 
előírja, hogy az illetékes nemzeti hatóságok nem ruházhatják át a kifizetések végrehajtásának 
feladatát, jóllehet bizonyos egyéb feladatok átruházása megengedett. Ezen felül ugyanezen 
rendelet 11. cikke igen világosan kimondja, hogy a mezőgazdasági termelők számára nyújtott 
kifizetéseket teljes kifizetésként kell a rendelkezésükre bocsátani.

A Bizottság szolgálatai rendszeres kapcsolatban állnak az OPEKEPE görög kifizető 
ügynökséggel, és felkérték azt a kérdés szükséges tisztázására. Úgy tűnik, nincs arra utaló jel, 
hogy az 1783/2003/EK rendelet értelmében, azaz az „egységes támogatási rendszer” keretében a 
mezőgazdasági termelők részére nyújtandó támogatásokat a kifizető ügynökség visszatartja. 
Ezért levonható az a következtetés, hogy Görögország azon jogszabályi rendelkezésekkel 
összhangban jár el, amelyek előírják a mezőgazdasági termelők számára nyújtott kifizetések 
teljes kifizetésként történő rendelkezésre bocsátását. A múltban merültek fel problémák más 
kifizető ügynökségekkel, például a késedelmes kifizetésekkel összefüggésben, jelenleg azonban 
a Bizottság megelégedéssel nyugtázza, hogy a görög OPEKEPE az 1290/2005/EK rendelet 11. 
cikkével összhangban jár el.

Következtetés

A Bizottság – csakúgy, mint a Parlament – komoly figyelmet fordít a mezőgazdasági termelők 
számára biztosított közvetlen támogatások kifizetésének megfelelő módjára, és azon a 
véleményen van, hogy a jövőben további egyszerűsítésekre lehet szükség. Mindazonáltal a 
szóban forgó esetben nem találtak a görögországi kifizető ügynökség hibás működésére utaló 
jelet.

                                               
1 Hivatalos Lap L 209., 2005.8.11., 1. o.
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