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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0168/2013 af Adriano Álvarez Callejo, spansk statsborger, om 
bedrageri vedrørende tilskud i henhold til den fælles landbrugspolitik

1. Sammendrag

Andrageren ansøgte om tilskud i overensstemmelse med den fælles landbrugspolitik til en 
jordejendom, som han er i besiddelse af. De kompetente myndigheder meddelte ham, at 
tilskuddet til den pågældende jordejendom blev udbetalt mellem 2000 og 2010 til en anden 
person, som havde brugt andragerens jordejendom ulovligt. Andrageren anmoder om, at der 
indledes en undersøgelse af, hvordan denne situation har fået lov til at opstå, og kræver, at de 
tilskud, der blev givet mellem 2000 og 2010, udbetales til ham og hans søster, som sammen 
ejer jordejendommen. 

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 5.november.2013). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 28. februar 2014

”Enkeltbetalingsordningen gives til landmænd, der er defineret i henhold til forordning (EF) 
nr. 73/2009 som fysisk eller juridisk person eller en sammenslutning af fysiske eller juridiske 
personer, hvis bedrift er beliggende inden for EU's territorium, og som udøver en 
landbrugsaktivitet. En landbrugsaktivitet defineres som produktion, avl eller dyrkning af 
landbrugsprodukter, herunder høst, malkning, opdræt af husdyr og hold af husdyr til 
landbrugsformål, eller bevarelse af jorden i god landbrugs- og miljømæssig stand. 

Det skal dog understreges, at for at nyde godt af enkeltbetalingsordningen skal landmændene 
have betalingsrettigheder, og for at aktivere dem, også et tilsvarende antal støtteberettigede 
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hektar til deres rådighed. Betalingsrettigheder blev i princippet kun tildelt landbrugere i 
enkeltbetalingsordningens første år, dvs. i 2005 for Spaniens vedkommende.

På baggrund af den dokumentation, der er knyttet til andragendet, ser det ud til, at den 
kompetente spanske administrations tildeling af betalingsrettigheder til de pågældende 
jordejendomme blev udført i overensstemmelse med de data, der findes i det spanske register 
over landområder ("Catastro") og det spanske markidentifikationssystem (SIGPAC), hvoraf 
det fremgår, at de pågældende jordejendomme først var til rådighed for andragerne pr. 30. 
marts 2010.

Konklusion

Kommissionen minder om, at siden starten af ordningerne under den fælles landbrugspolitik 
har medlemsstaterne været ansvarlig for udførelsen af reglerne i den fælles landbrugspolitik, 
herunder betalingerne til modtagerne. Som en konsekvens af, at medlemsstaterne har ansvaret 
for at beskytte EU-budgettets økonomiske interesser, er det disses opgave at træffe alle 
nødvendige foranstaltninger for at sikre sig, at støtten tildeles korrekt, samt at forebygge og 
tage sig af uregelmæssigheder. Som et resultat af dette falder tvister vedrørende den 
administrative behandling af en enkelt sag som denne ind under de nationale myndigheders 
beføjelse. Kommissionen kan ikke sætte sin egen vurdering af en individuel situation foran de 
nationale myndigheders vurdering, og kan ikke gribe ind i den administrative procedure i 
denne sag.”


