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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 0816/2007, ingiven av Constantinos Koutsogiannis (grekisk 
medborgare), om förfaranden vid betalning av unionens jordbrukssubventioner 

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren hävdar att det är olagligt att producenter får förskottsbetalningar på 10 procent 
av unionens jordbrukssubventioner för påföljande år.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 31 januari 2008. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 10 juni 2008

Kommissionens avdelningar har noterat de upplysningar som lämnats. För att kunna ta 
ställning till frågan i framställningen kommer kommissionen att begära nödvändiga 
klargöranden från de grekiska myndigheterna.

4. Komissionens kompletterande svar, mottaget den 20 mars 2009.

Framställningen

Framställaren hävdar att utbetalningar som gjorts till honom via den gemensamma 
jordbrukspolitiken inte är fullständiga. En del av de utlovade betalningarna skulle enligt 
framställaren undanhållits honom och detta sedan en längre tid tillbaka.
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Kommissionens kommentarer

De fortlöpande reformerna av den gemensamma jordbrukspolitiken de senaste åren har gått från 
ett system med reglerade priser till ett system där jordbrukare får direktstöd som i allt mindre 
utsträckning är knutna till den faktiska produktionsvolymen. Detta innebär att jordbrukarna 
bättre kan följa marknadens signaler och via den ”korsvisa” efterlevnaden som tillämpas i 
systemet med direktbetalningar även följa offentligpolitiska prioriteringar som miljöskydd och 
god djurhållning. Vissa budgetar för landsbygdens utveckling finansieras dessutom delvis via 
överföringar från budgetarna för direktbetalning, en process kallad ”moduleringar”. Eftersom 
moduleringarna direkt påverkar de belopp som betalas ut till jordbrukarna har parlamentet i sina 
senaste uttalanden om hälsokontrollen av den gemensamma jordbrukspolitiken lagt mycket 
arbete på frågan. Vid en sådan exakt beräkning av utbetalningarna till jordbrukare som 
framställaren krävermåste därför flera olika faktorer beaktas. 

Av det skälet finns det säkerhetskontroller för att förhindra misstag av den typ som framställaren 
hävdar att han utsatts för. I artikel 6 i förordning 1290/2005 om finansieringen av den 
gemensamma jordbrukspolitiken1 anges att behöriga nationella myndigheter inte har tillåtelse 
att delegera arbetet med att göra utbetalningar, trots att de tillåts delegera vissa andra uppgifter. 
I artikel 11 i samma förordning heter det dessutom uttryckligen att utbetalningarna till 
jordbrukarna måste vara fullständiga. 

Kommissionens enheter har regelbunden kontakt med den grekiska utbetalande myndigheten 
OPEKEPE och har begärt nödvändiga klargöranden i ärendet. Det verkar inte finnas några 
tecken på att den utbetalande myndigheten dragit in stöd till jordbrukare i enlighet med 
förordning (EG) nr 1783/2003, systemet med ”samlade gårdsstöd”. Vi konstaterar därmed att 
Grekland agerar i enlighet med de juridiska bestämmelserna om att utbetalningar till jordbrukare 
ska vara fullständiga. Det har tidigare förekommit problem med andra utbetalande myndigheter, 
till exempel med försenade utbetalningar, men kommissionen är för närvarande övertygad om att 
grekiska OPEKEPE följer artikel 11 i förordning (EG) nr 1290/2005.

Slutsats

Kommissionen är i likhet med parlamentet mycket vaksam i fråga om korrekta utbetalningar av 
direktstöd till jordbrukare och anser att det finns utrymme för ytterligare förenklingar. Inga fel 
hos den utbetalande myndigheten i Grekland har dock upptäckts i det här ärendet.

                                               
1 EUT L 209, 11.8.2005, s. 1.
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