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agrárpolitika) támogatási alapokról

A.A. litván állampolgár által benyújtott 0800/2013 sz. petíció a KAP-támogatásról

1. Az 0503/2013-as petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifogásolja azt, ahogyan az uniós tisztviselők a KAP (közös 
agrárpolitika) keretébe tartozó támogatásokat kiosztják. Úgy véli, gyakran önkényesen járnak 
el és olyan módszerekkel élnek, amelyek nem a célok elérésének objektív kritériumain 
alapulnak. Ezek a döntések különösen a litván tejipari és állattenyésztési ágazatot érintik. A 
petíció benyújtójának állítása szerint a közös agrárpolitikára szánt uniós forrásokat más 
projekteknek juttatják, nem pedig azoknak a gazdálkodóknak, akiknek szánták őket.

A 0800/2013-as petíció összefoglalása

A petíció benyújtója azt állítja, hogy a KAP-támogatást nem szabályszerűen fizették ki 
Litvániában – a Bizottság végrehajtási határozataival jogellenesen leépíti a tejtermelő és 
állattartó gazdaságokat. Azzal vádolja a Bizottságot, hogy önkényesen alkalmazza Litvániára 
az uniós jogot és a kiegészítő nemzeti közvetlen kifizetések rendszerét.

2. Elfogadhatóság

Az 0503/2013-as petíció elfogadhatónak nyilvánítva: 2013. november 19. 
A 0800/2013-as petíció elfogadhatónak nyilvánítva: 2013. december 20. 
Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) 
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megtörtént.

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

A Bizottság kiegészítő nemzeti közvetlen kifizetések engedélyezéséről szóló határozatai csak 
a címzett tagállamokra vonatkoznak, ezért e határozatokat nem teszik közzé az Európai Unió 
Hivatalos Lapjában.  A Bizottság minden egyes engedélyét megelőzi a tagállam levél 
formájában megfogalmazott, Bizottsághoz intézett kérése. Ez a levél a tagállami hatóságnál, 
ebben az esetben a litván Mezőgazdasági Minisztériumnál elérhető.

A Bizottság – azt követően, hogy engedélyezte az összes kiegészítő nemzeti közvetlen 
kifizetést – a határozatokat a Közvetlen Kifizetések Irányítóbizottsága küldötteinek is 
rendelkezésére bocsátja. Ez a bizottság alaposan megvitatta azt a munkadokumentumot is, 
amely ismerteti a kiegészítő nemzeti közvetlen kifizetésekre irányuló határozatok esetében 
2012-ben alkalmazandó módszertant (DS/2011/14/REV2). 

A petíció benyújtója utal a közös agrárpolitikában az úgynevezett „nem valódi gazdák” 
okozta problémára is. A „nem valódi gazdákkal” kapcsolatos problémák orvoslására az 
1307/2013/EU rendelet1 2015. január 1-jétől bevezeti az aktív mezőgazdasági termelőre 
vonatkozó követelményeket.  A 9. cikk (1) bekezdése értelmében nem részesülhet közvetlen 
kifizetésben az a természetes vagy jogi személy, illetve természetes vagy jogi személyek 
olyan csoportjai, akinek vagy amelynek a mezőgazdasági területe főként természetes módon 
legeltetésre vagy növénytermesztésre alkalmas állapotban tartott terület, és aki, illetve amely a 
szóban forgó területen nem végzi el a tagállamok által meghatározandó 
minimumtevékenységeket. Ezen kívül nem részesülhetnek közvetlen kifizetésben e rendelet 9. 
cikkének (2) bekezdésében szereplő listáján szereplő jogalanyok (vasúttársaságok, vízművek, 
ingatlanvállalatok és állandó sport- és rekreációs területek), hacsak nem bizonyítják, hogy a 9. 
cikk (2) bekezdése harmadik albekezdésében szereplő listában felsorolt kritériumok 
egyikének való megfelelés következtében aktív mezőgazdasági termelőknek kell őket 
tekinteni. Emellett a tagállamok alkalmazhatják e rendelet 9. cikkének (3) bekezdését, 
amelyek lehetővé teszik számukra, hogy úgy döntsenek, hogy ne részesítsék közvetlen 
kifizetésben azt a természetes vagy jogi személyt, akinek vagy amelynek esetében a 
mezőgazdasági tevékenység csak elenyésző részét teszi ki gazdasági tevékenysége egészének, 
és/vagy az elsődleges tevékenység vagy üzleti tevékenység nem mezőgazdasági tevékenység. 

Következtetés

A tagállamok felelőssége, hogy információkat szolgáltassanak a kiegészítő nemzeti közvetlen 
kifizetések feltételeiről, és hogy megfelelő ellenőrző intézkedéseket hozzanak létre, hogy 
biztosítsák a Bizottság engedélyének való megfelelést. A Bizottság ezért arra ösztönzi a 
petíció benyújtóját, hogy a Litvániában érvényes, a kiegészítő nemzeti közvetlen kifizetések 
odaítélésére vonatkozó feltételekkel kapcsolatos részletesebb információkért vegye fel a 
kapcsolatot a litván Mezőgazdasági Minisztériummal vagy kifizető ügynökséggel.

                                               
1 Az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 17-i 1307/2013/EU rendelete a közös 
agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők 
részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint a 
637/2008/EK és a 73/2009/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről, HL L 347., 
2013.12.20., 608–670. o.



CM\1022439HU.doc 3/3 PE529.995v01-00

HU

Felkérik a petíció benyújtóját, hogy az aktív mezőgazdasági termelőkre vonatkozó 
követelmények litvániai végrehajtására vonatkozó litván határozattal kapcsolatban is vegye 
fel a kapcsolatot a litván Mezőgazdasági Minisztériummal vagy kifizető ügynökséggel, 
különösen, ha az alap-jogiaktus 9. cikkének (3) bekezdése szerinti negatív listát kiegészítik.


