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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 0168/2013, ktorú predkladá Adriano Álvarez Callejo (španielsky 
štátny občan), o podvode týkajúcom sa dotácií v rámci spoločnej 
poľnohospodárskej politiky

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľ petície žiadal o dotácie v rámci SPP na pôdu, ktorú vlastní. Príslušné orgány mu 
oznámili, že dotácie na danú pôdu boli vyplatené v rokoch 2000 – 2010, a to inej osobe, ktorá 
nezákonne využívala pôdu patriacu predkladateľovi petície. Predkladateľ petície by bol rád, 
keby sa vyšetrilo, ako k tomu mohlo dôjsť a požaduje vyplatenie dotácií uhradených v období 
rokov 2000 – 2010 jemu a jeho sestre, s ktorou danú pôdu vlastní. 

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 5. novembra 2013.  Parlament požiadal Komisiu o 
poskytnutie informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie (doručená 28. februára 2014)

Režim jednotnej platby je určený pre poľnohospodárov vymedzeným podľa nariadenia (ES) 
č. 73/2009 ako „fyzické alebo právnické osoby alebo skupiny fyzických alebo právnických 
osôb, ktorých poľnohospodársky podnik sa nachádza na území EÚ a ktoré vykonávajú 
poľnohospodársku činnosť“.  Poľnohospodárska činnosť je vymedzená ako produkcia, chov 
alebo pestovanie poľnohospodárskych produktov vrátane zberu, dojenia, plemenárskej 
činnosti a chovu zvierat na poľnohospodárske účely alebo udržiavanie pôdy v dobrom 
poľnohospodárskom a ekologickom stave. 

Treba však zdôrazniť, že na to, aby poľnohopodári mohli využívať režim jednotnej platby, 
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musia mať platobné nároky, a na to, aby ich aktivovali, aj zodpovedajúci počet 
nárokovateľných hektárov.  Platobné nároky boli v zásade pridelené poľnohospodárom len v 
prvom roku režimu jednotnej platby, t. j. v prípade Španielska v roku 2005.

Z dokumentov priložených k petícii vyplýva, že prideľovanie platobných nárokov 
zodpovedajúcich predmetným parcelám uskutočnil príslušný španielsky orgán v súlade s 
údajmi uvedenými v španielskom katastri nehnuteľností a LPIS (SIGPAC), podľa ktorých sú 
predmetné parcely vo vlastníctve predkladateľa petície až od 30. marca 2010.

Záver

Komisia pripomína, že od začiatku dohôd upravujúcich fungovanie spoločnej 
poľnohospodárskej politiky (SPP) sú za uplatňovanie pravidiel SPP vrátane platieb príjemcom 
zodpovedné členské štáty. V dôsledku ich zodpovednosti za ochranu finančných záujmov 
rozpočtu EÚ je na členských štátoch, aby prijali všetky potrebné opatrenia tak, aby mohli 
vyjadriť spokojnosť so správnym pridelením dotácií a aby zabránili nezrovnalostiam a riešili 
ich. Z toho vyplýva, že spory týkajúce sa administratívneho riešenia jednotlivých prípadov, 
ako je aj Váš prípad, spadajú do právomocí vnútroštátnych orgánov. Komisia nemôže 
zastúpiť vnútroštátne orgány v posudzovaní jednotlivých prípadov a nemôže zasiahnuť v 
administratívnom konaní v tomto prípade.


