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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0503/2013 af A.G., litauisk statsborger, om støttemidler fra den 
fælles landbrugspolitik

Andragende 0800/2013 af A.A., litauisk statsborger, om støttemidler fra den 
fælles landbrugspolitik

1. Sammendrag af andragende 0503/2013

Andrageren klager over den måde, hvorpå midler fra den fælles landbrugspolitik fordeles af 
EU-tjenestemænd. Hun betragter deres handlinger som arbitrære, idet de anvender metoder, 
som ikke er baseret på objektive kriterier, for at nå deres mål. Den litauiske mejeribranche og 
husdyrsektor er de sektorer, som er hårdest ramt af disse beslutninger. Andrageren påstår, at 
EU-midler tiltænkt den fælles landbrugspolitik i virkeligheden gives til andre projekter og 
ikke til de landbrugere, de var tiltænkt.

Sammendrag af andragende 0800/2013

Andrageren hævder, at støtten inden for rammerne af den fælles landbrugspolitik ikke betales 
korrekt i Litauen, idet malkekvæg- og dyrebrug reduceres ulovligt i kraft af Kommissionens 
gennemførelsesbestemmelser. Han anklager Kommissionen for at anvende EU-lovgivningen 
og de supplerende nationale direkte betalinger til Litauen vilkårligt. 

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragende 0503/2019: Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 
19. november 2013).
Andragende 0800/2013: Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 
20. december 2013).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).
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3. Kommissionens svar, modtaget den 28. februar 2014

"Kommissionens afgørelser om at godkende supplerende nationale direkte betalinger vedrører 
kun de medlemsstater, som de er rettet til, og offentliggøres derfor ikke i Den Europæiske 
Unions Tidende. Inden Kommissionen giver sin godkendelse, er der altid en anmodning fra en 
medlemsstat i form af en skrivelse til Kommissionen. Disse skrivelser er tilgængelige hos 
myndigheden i medlemsstaten, der i dette tilfælde er landbrugsministeriet i Litauen.

Når alle supplerende nationale direkte betalinger er blevet godkendt, videregiver 
Kommissionen ligeledes alle afgørelserne til forvaltningsudvalget for direkte betalinger. Dette 
udvalg drøftede også indgående det arbejdsdokument, som forklarer, hvilken metodik der 
skulle anvendes til afgørelserne om supplerende nationale direkte betalinger i 2012 
(DS/2011/14/REV2). 

Andrageren henviser også til problemet med de såkaldte "sofalandbrugere" i den fælles 
landbrugspolitik. For at løse problemet med "sofalandbrugere" indføres der med forordning 
1307/20131 kravene om aktive landbrugere fra 1. januar 2015. I overensstemmelse med 
artikel 9, stk. 1 ydes der ikke direkte betalinger til fysiske eller juridiske personer eller til 
sammenslutninger af fysiske eller juridiske personer, hvis landbrugsarealer overvejende 
holdes naturligt i en stand, der gør dem egnede til dyrkning eller græsning, og som på disse 
arealer ikke udfører minimumsaktiviteterne fastsat af medlemsstaterne. Desuden vil enheder 
på listen omhandlet i artikel 9, stk. 2, i denne forordning (jernbanedrift, vandværker, 
ejendomsmæglere samt permanente sportsanlæg og rekreative områder) ikke være berettiget 
til direkte betalinger, medmindre de gennem overholdelse af et af kriterierne i tredje afsnit i 
artikel 9, stk. 2, påviser, at de bør betragtes som aktive landbrugere. Desuden kan 
medlemsstaterne anvende artikel 9, stk. 3 i denne forordning, der muliggør, at der ikke ydes 
direkte betalinger til fysiske og juridiske personer, hvis landbrugsaktiviteter kun udgør en 
ubetydelig andel af deres samlede økonomiske aktiviteter, og/eller hvis hovedaktivitet eller 
forretningsmæssige målsætninger ikke består i at udøve en landbrugsaktivitet. 

Konklusion

Det er medlemsstatens ansvar at komme med oplysninger om vilkårene for supplerende 
nationale direkte betalinger og etablere passende foranstaltninger, der kan sikre, at 
Kommissionens godkendelse overholdes. Kommissionen opfordrer derfor andrageren til at 
kontakte det litauiske landbrugsministerium eller betalingsagentur for at få mere detaljerede 
oplysninger om tildeling af supplerende nationale direkte betalinger i Litauen.

Andrageren opfordres ligeledes til at kontakte det litauiske landbrugsministerium eller 
betalingsagentur vedrørende den litauiske beslutning om gennemførelsen af kravene om 
aktive landbrugere i Litauen, navnlig hvis negativlisten i henhold til artikel 9, stk. 3, i 
basisretsakten vil blive udvidet."

                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013 af 17. december 2013 om fastsættelse af regler 
for direkte betalinger til landbrugere under støtteordninger inden for rammerne af den fælles landsbrugspolitik 
og om ophævelse af Rådet forordning (EF) nr. 637/2008 og Rådet forordning (EF) nr. 73/2009, EUT L 347 af 
20.12.2013, s. 608-670.


