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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 816/07, ingediend door Constantinos Koutsogiannis (Griekse 
nationaliteit), over procedures voor de betaling van communautaire 
landbouwsubsidies 

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener stelt dat producenten een wederrechtelijk voorschot ontvangen ten bedrage van 10% 
van de communautaire landbouwsubsidies voor het volgende jaar.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 31 januari 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 10 juni 2008

De diensten van de Commissie hebben kennis genomen van de verstrekte informatie en zullen 
de Griekse autoriteiten om de nodige opheldering vragen om een standpunt te kunnen bepalen 
ten aanzien van de kwesties die in het verzoekschrift worden behandeld.

4. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 20 maart 2009

Het verzoekschrift

Indiener beweert dat de betalingen die aan hem zijn gedaan uit hoofde van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid, onvolledig waren, suggererend dat hem een deel van de 
verschuldigde betalingen wordt onthouden en reeds lange tijd wordt onthouden.

Commentaar van de Commissie op het verzoekschrift

De opeenvolgende hervormingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid in de afgelopen 
jaren hebben het van een stelsel van gereguleerde prijzen gemaakt tot een stelsel waarbij boeren 
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rechtstreekse steun ontvangen, die steeds minder gekoppeld is aan de werkelijke omvang van de 
productie. Dit stelt boeren in staat om beter te reageren op signalen van de markt en om, via de 
door de stelsels van rechtstreekse betalingen toegepaste randvoorwaarden (cross-compliance), 
ook te reageren op de prioriteiten van het overheidsbeleid, zoals milieubescherming en goede 
veehouderij. Ook worden enkele budgetten voor plattelandsontwikkeling deels gefinancierd door 
overdrachten vanuit de budgetten voor rechtstreekse betalingen; dit proces wordt "modulering" 
genoemd. Omdat modulering rechtstreeks van invloed is op de bedragen die aan boeren worden 
betaald, heeft het Parlement in zijn recente standpunt over de gezondheidscheck van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid veel aandacht aan deze zaak geschonken. Bij de exacte 
berekeningswijze van de betalingen die aan boeren, zoals indiener, verschuldigd zijn, moet dus 
met uiteenlopende elementen rekening worden gehouden.

Om deze reden zijn er waarborgen ingevoerd om fouten van het type dat volgens indiener zou 
zijn gemaakt, te voorkomen. Artikel 6 van Verordening (EG) nr. 1290/2005 betreffende de 
financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid1 bepaalt dat de bevoegde nationale 
autoriteiten de taak van het verrichten van betalingen niet mogen delegeren, al mogen ze wel 
enkele andere taken delegeren. Voorts wordt in artikel 11 van deze verordening heel duidelijk 
bepaald dat betalingen aan boeren volledig aan de begunstigden moeten worden uitgekeerd.

De diensten van de Commissie hebben regelmatig contact met het Griekse betaalorgaan 
OPEKEPE en hebben verzocht om de nodige opheldering in deze zaak. Het blijkt dat er geen 
aanwijzing is dat subsidies die aan boeren verschuldigd zijn uit hoofde van Verordening (EG) nr. 
1783/2003, het "stelsel van één enkele betaling", door het betaalorgaan worden achtergehouden. 
De Commissie is derhalve van mening dat Griekenland handelt in overeenstemming met de 
wettelijke bepalingen die voorschrijven dat betalingen aan boeren volledig worden uitgekeerd. Er 
zijn in het verleden problemen geweest met andere betaalorganen, bijvoorbeeld voor late 
betalingen, maar de Commissie is er momenteel van overtuigd dat het Griekse OPEKEPE artikel
11 van Verordening (EG) nr. 1290/2005 naleeft.

Conclusie

De Commissie let, net als het Parlement, heel goed op de kwestie van de correcte betaling van 
rechtstreekse steun aan boeren en zij is van mening dat er ruimte is voor verdere 
vereenvoudiging. Er is in dit geval echter geen tekortkoming in het werk van het betaalorgaan in 
Griekenland geconstateerd.

                                               
1 PB L 209 van 11.8.2005, blz. 1.
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