
CM\1022385HU.doc PE529.956v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 – 2014

Petíciós Bizottság

28.2.2014

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Adriano Álvarez Callejo spanyol állampolgár által benyújtott 0168/2013. 
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kapcsolatos csalásról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója a közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatást igényelt a birtokában 
lévő földterületre. Az illetékes hatóságoktól azt a tájékoztatást kapta, hogy 2000 és 2010 
között a szóban forgó földterületre már kifizettek támogatást egy másik személynek. Ez a 
személy azonban jogellenesen használta a földterületet. A petíció benyújtója nyomozás 
megindítását kéri azzal kapcsolatban, hogy mindez hogyan fordulhatott elő, valamint a 2000 
és 2010 között kifizetett támogatás megfizetését kéri saját maga és a földterületet vele 
közösen birtokló lánytestvére számára. 

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2013. november 5. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2014. február 28.

Az egységes támogatási rendszerből azok a mezőgazdasági termelők kaphatnak támogatást, 
akiket a 73/2009/EK rendelet természetes vagy jogi személyként, illetve természetes vagy 
jogi személyek csoportjaként határoz meg, akiknek tulajdona az Unió területén található, és 
akik mezőgazdasági tevékenységet folytatnak. Mezőgazdasági tevékenységnek minősül a 
mezőgazdasági termékek termelése, tenyésztése vagy művelése, ideértve a betakarítást, a 
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fejést, az állattenyésztést és a mezőgazdasági célból történő állattartást, valamint a 
mezőgazdasági földterületek jó mezőgazdasági és környezeti állapotának fenntartását. 

Hangsúlyozni kell azonban, hogy az egységes támogatási rendszerből való részesedéshez a 
mezőgazdasági termelőknek támogatási jogosultsággal kell rendelkezniük, ennek 
aktiválásához pedig a megfelelő támogatható hektárszámra is szükség van. A mezőgazdasági 
termelők részére a támogatási jogosultságokat elvileg az egységes támogatási rendszer első 
évében, azaz Spanyolország esetében 2005-ben osztották ki.

A petícióhoz mellékelt dokumentációból úgy tűnik, hogy a szóban forgó parcellákhoz 
kapcsolódó támogatási jogosultságot az illetékes spanyol hatóság a spanyol ingatlan-
nyilvántartásban (Catastro) és a spanyol mezőgazdaságiparcella-azonosító rendszerben 
(SIGPAC) szereplő adatoknak megfelelően osztotta ki, amely adatok szerint a szóban forgó 
parcellák csupán 2010. március 30-tól állnak a petíció benyújtójának rendelkezésére.

Összegzés

A Bizottság emlékeztetni kíván arra, hogy a közös agrárpolitika (KAP) működése 
tekintetében irányadó szabályok bevezetése óta a tagállamok felelősségi körébe tartozik a 
KAP szabályainak, többek között a kedvezményezetteknek nyújtott kifizetések végrehajtása. 
Azon feladatuk következtében, hogy védelmezniük kell az uniós költségvetés pénzügyi 
érdekeit, a tagállamoknak meg kell tenniük minden szükséges intézkedést, hogy bizonyosak 
lehessenek abban, hogy a támogatások odaítélése megfelelően történt, és hogy megelőzzék az 
esetleges szabálytalanságokat, illetve fellépjenek ellenük. Ennek következtében az egyedi 
esetek ügyvitelével kapcsolatos vitákat – így az Ön esetét is – a nemzeti hatóságoknak kell 
mérlegelniük. A Bizottság nem helyettesítheti az egyedi eset nemzeti hatóság általi értékelését 
sajátjával, és nem avatkozhat be az ügyben folyó közigazgatási eljárásba.


