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γεωργικής πολιτικής

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων υπέβαλε αίτηση για να λάβει επιδότηση στο πλαίσιο της ΚΓΠ για γη που έχει 
στην κατοχή του. Οι αρμόδιες αρχές του είπαν ότι καταβλήθηκαν οι επιδοτήσεις σε σχέση με 
την εν λόγω γη μεταξύ 2000 και 2010 σε άλλο πρόσωπο το οποίο είχε χρησιμοποιήσει 
παράνομα τη γη του αναφέροντα. Ο αναφέρων επιθυμεί να διενεργηθεί έρευνα για το πώς 
επιτράπηκε να συμβεί κάτι τέτοιο και ζητεί την καταβολή των χορηγηθέντων μεταξύ 2000 
και 2010 επιδοτήσεων στον ίδιο και την αδελφή του που κατέχουν από κοινού τη γη. 

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 5 Νοεμβρίου 2013. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 28 Φεβρουαρίου 2014

Το καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης χορηγείται στους γεωργούς, που ορίζονται σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 73/2009, ως φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ομάδα φυσικών ή νομικών 
προσώπων, των οποίων η εκμετάλλευση βρίσκεται στην επικράτεια της ΕΕ, και ασκεί 
γεωργική δραστηριότητα. Η γεωργική δραστηριότητα ορίζεται ως η παραγωγή, η εκτροφή ή 
η καλλιέργεια γεωργικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων της συγκομιδής, της άμελξης, 
της αναπαραγωγής και εκτροφής ζώων για γεωργική εκμετάλλευση, ή της διατήρησης της 
γης σε καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση.
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Ωστόσο, πρέπει να υπογραμμιστεί ότι, προκειμένου να επωφεληθούν από το καθεστώς 
ενιαίας ενίσχυσης, οι γεωργοί πρέπει να έχουν δικαιώματα ενίσχυσης και, για να τα 
ενεργοποιήσουν, ένα αντίστοιχο αριθμό επιλέξιμων εκταρίων στη διάθεσή τους. Τα 
δικαιώματα ενίσχυσης παρέχοντο κατ 'αρχήν στους γεωργούς μόνο κατά το πρώτο έτος του 
καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης, δηλαδή το 2005, στην περίπτωση της Ισπανίας.

Από τα έγγραφα που επισυνάπτονται στην αναφορά, φαίνεται ότι η κατανομή των πληρωμών  
στην εν λόγω περιοχή από την ισπανική αρμόδια αρχή έγινε σύμφωνα με τα στοιχεία που 
περιέχονται στο ισπανικό κτηματολόγιο ("Catastro») και την ισπανική LPIS (SIGPAC), που
δείχνουν τα αγροτεμάχια αυτά να είναι στη διάθεση των αναφερόντων από 30/03/2010.

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι από την έναρξη των ρυθμίσεων που διέπουν τη λειτουργία της 
Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ), τα κράτη μέλη έχουν την ευθύνη για την εκτέλεση των 
κανόνων της ΚΓΠ, συμπεριλαμβανομένων των πληρωμών στους δικαιούχους. Ως συνέπεια 
της ευθύνης τους για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων του προϋπολογισμού της 
ΕΕ, εναπόκειται στα κράτη μέλη να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να 
βεβαιώνονται ότι οι επιδοτήσεις χορηγούνται σωστά και να προλαμβάνουν και να διώκουν τις 
παρατυπίες. Ως αποτέλεσμα αυτού, διαφορές που σχετίζονται με τη διοικητική διεκπεραίωση 
μιας μεμονωμένης περίπτωσης, όπως η περίπτωση σας, εμπίπτουν στην εξέταση των εθνικών 
αρχών. Η Επιτροπή δεν μπορεί να υποκαταστήσει με τη δική της εκτίμηση της κατάστασης  
εκείνη των εθνικών αρχών και δεν μπορεί να παρέμβει κατά τη διοικητική διαδικασία στην 
παρούσα υπόθεση.


