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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0168/2013, którą złożył Adriano Álvarez Callejo (Hiszpania), w 
sprawie nadużyć finansowych związanych z dotacjami przyznawanymi w 
ramach wspólnej polityki rolnej

1. Streszczenie petycji

Składający petycję złożył wniosek o przyznanie w ramach WPR dotacji na należące do niego 
grunty. Właściwe organy poinformowały go, że w latach 2000–2010 dotacje na te grunty były 
wypłacane innej osobie, która korzystała z gruntów nielegalnie. Składający petycję pragnie, 
aby wszczęto postępowanie w celu ustalenia, w jaki sposób dopuszczono do zaistnienia takiej 
sytuacji oraz żąda, aby dotacje wypłacone w latach 2000–2010 zostały przekazane jemu i jego 
siostrze, która jest współwłaścicielką gruntów. 

2. Dopuszczalność

Petycja została uznana za dopuszczalną dnia 5 listopada 2013 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 28 lutego 2014 r.

System płatności jednolitych przysługuje rolnikom określonym w rozporządzeniu (WE) nr 
73/2009 jako osoby fizyczne lub prawne lub grupa osób fizycznych lub prawnych, których 
gospodarstwo znajduje się na terytorium UE i którzy prowadzą działalność rolniczą. 
Działalność rolnicza oznacza produkcję, hodowlę lub uprawę produktów rolnych, włączając 
w to zbiory, dojenie, chów zwierząt oraz utrzymywanie zwierząt do celów gospodarskich lub 
utrzymywanie gruntów w dobrej kulturze rolnej zgodnej z ochroną środowiska. 

Należy jednak podkreślić, że aby skorzystać z systemu płatności jednolitych rolnicy muszą 
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posiadać uprawnienia do otrzymania płatności i, aby te uprawnienia aktywować, muszą mieć 
do dyspozycji odpowiednią liczbę kwalifikowalnych hektarów gruntu. Uprawnienia do 
płatności są przyznawane zasadniczo rolnikom tylko w pierwszym roku stosowania systemu 
płatności jednolitych, czyli w przypadku Hiszpanii w 2005 r.

Z dokumentów załączonych do petycji wynika, że właściwy hiszpański organ administracji 
przyznał uprawnienia do płatności zgodnie z danymi zawartymi w hiszpańskim rejestrze 
gruntów („catastro”) i hiszpańskim systemie identyfikacji działek rolnych (SIGPAC), według 
których przedmiotowe grunty są do dyspozycji składających petycję dopiero od dnia 30 
marca 2010 r.

Podsumowanie

Komisja przypomina, że od daty wejścia w życie przepisów regulujących funkcjonowanie 
wspólnej polityki rolnej (WPR), to państwa członkowskie są odpowiedzialne za 
wykonywanie przepisów dotyczących WPR, w tym dotyczących płatności dla beneficjentów. 
Ponieważ państwa członkowskie są odpowiedzialne za ochronę interesów finansowych 
budżetu UE, muszą one podejmować wszelkie niezbędne działania, aby zapewnić prawidłowe 
przyznawanie dotacji zapobiegać nieprawidłowościom i korygować je. W związku z tym 
spory dotyczące załatwiania poszczególnych spraw przez administrację, jak w tym 
przypadku, należą do kompetencji organów krajowych. Komisja nie może zastąpić władz 
krajowych w ocenie konkretnej sytuacji i nie może interweniować w postępowaniach 
administracyjnych w takim przypadku.


