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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0168/2013, adresată de Adriano Álvarez Callejo, de cetățenie spaniolă, 
privind frauda legată de subvențiile acordate în cadrul politicii agricole comune

1. Rezumatul petiției

Petiționarul a solicitat o subvenție în cadrul PAC pentru un teren aflat în posesia sa. 
Autoritățile competente l-au informat că, pentru terenul respectiv, în perioada 2000-2010, 
subvențiile au fost plătite unei alte persoane care a utilizat terenul petiționarului în mod ilegal. 
Petiționarul dorește să se cerceteze cum s-a permis o astfel de situație și solicită ca subvențiile 
eliberate în perioada 2000-2010 să le fie plătite lui și surorii lui, ei fiind coproprietari ai 
terenului. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 5 noiembrie 2013. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 28 februarie 2014

Schema de plată unică este acordată agricultorilor, în acest caz agricultorul fiind definit în 
temeiul Regulamentului (CE) nr. 73/2009 drept „o persoană fizică sau juridică sau un grup de
persoane fizice sau juridice a cărei exploatație se află pe teritoriul Comunității și care 
desfășoară o activitate agricolă”. Prin activitate agricolă se înțelege „producția, creșterea sau 
cultivarea de produse agricole, inclusiv recoltarea, mulsul, creșterea și deținerea de animale în 
scopuri agricole sau menținerea terenurilor în bune condiții agricole și de mediu”. 

Totuși, ar trebui să se sublinieze că, pentru a beneficia de schema de plată unică, agricultorii 
trebuie să aibă drepturi de plată și, pentru a le activa, trebuie să dețină și un număr de hectare 



PE529.956v01-00 2/2 CM\1022385RO.doc

RO

eligibile corespunzător drepturilor lor. Drepturile de plată au fost alocate agricultorilor în 
principiu numai în primul an de aplicare a schemei de plată unică, și anume, 2005, în cazul 
Spaniei.

Din documentația atașată la petiție reiese că atribuirea drepturilor de plată pentru parcelele în 
cauză de către administrația spaniolă competentă s-a realizat în conformitate cu informațiile 
din cadastrul spaniol (Catastro) și din LPIS (sistemul de identificare a parcelelor agricole) 
(SIGPAC), potrivit cărora parcelele în cauză sunt la dispoziția petiționarilor numai de la 
30 martie 2010.

Concluzie

Comisia reamintește faptul că, de la începutul acordurilor care guvernează funcționarea 
politicii agricole comune (PAC), statele membre sunt răspunzătoare pentru punerea în 
aplicare a normelor PAC, inclusiv pentru efectuarea plăților către beneficiari. Ca urmare a 
responsabilității acestora de a proteja interesele financiare ale bugetului UE, statele membre 
trebuie să adopte toate măsurile necesare pentru a asigura faptul că subvențiile se acordă în 
mod corect și pentru a preveni și a combate neregulile. În consecință, litigiile referitoare la 
gestionarea administrativă a unui caz individual, precum cel de față, intră în sfera de 
competență a autorităților naționale. Comisia nu poate substitui evaluarea autorităților 
naționale cu privire la o situație individuală cu propria sa evaluare și nu poate interveni în 
procedurile administrative ale cazului.


