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Betreft: Verzoekschrift 0503/2013, ingediend door A.G. (Litouwse nationaliteit), over 
GLB-steunfondsen

Verzoekschrift 0800/2013, ingediend door A.A.  (Litouwse nationaliteit), over 
GLB-steun

1. Samenvatting van verzoekschrift 0503/2013

Indienster is het niet eens met de wijze waarop de subsidies in het kader van het
gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) door EU-ambtenaren worden toegewezen. Zij is 
van mening dat hun acties vaak arbitrair zijn en dat er methoden worden gebruikt die niet zijn 
gebaseerd op objectieve criteria die erop gericht zijn het beoogde doel te bereiken. De 
Litouwse zuivel- en veehouderijsector heeft het meest te lijden onder deze beslissingen. . 
Indienster stelt dat EU-middelen voor het GLB feitelijk worden omgeleid naar andere 
projecten en niet ten goede komen aan de boeren voor wie ze bedoeld zijn.

Samenvatting van verzoekschrift 0800/2013
Indiener beweert dat de GLB-steun in Litouwen niet correct wordt uitbetaald. Zuivel- en 
veeteeltbedrijven zouden illegaal worden gekort door de uitvoeringsbesluiten van de 
Commissie. Hij beschuldigt de Commissie ervan de EU-wetgeving en de directe betalingen 
(CNDP's) voor Litouwen willekeurig toe te passen.

2. Ontvankelijkheid

Verzoekschrift 0503/2013: ontvankelijk verklaard op 19 november 2013. 
Verzoekschrift 0800/2013: ontvankelijk verklaard op 20 december 2013. 
De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 202, lid 6, van het Reglement).
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3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 28 februari 2014

De beschikkingen van de Commissie waarbij de aanvullende nationale rechtstreekse 
betalingen (complementary national direct payments, "CNDP's") wordt toegestaan, zijn allen 
van belang voor de lidstaten tot de welke zij gericht zijn en worden daarom niet in het 
Publicatieblad van de Europese Unie gepubliceerd.  Elke toestemming van de Commissie 
wordt voorafgegaan door een verzoek van een lidstaat in de vorm van een brief aan de 
Commissie. Deze brief is verkrijgbaar bij de autoriteit van de lidstaat, in dit geval het 
ministerie voor Landbouw in Litouwen.

Zodra alle CNDP's zijn toegestaan, verspreidt de Commissie ook alle besluiten aan de 
afgevaardigden van het Comité van beheer voor rechtstreekse betalingen. Dit comité heeft 
ook het werkdocument waarin de op CNDP-besluiten in 2012 toe te passen methodologie 
wordt uitgelegd (DS/2011/14/REV2), grondig besproken. 

Indieners verwijzen ook naar het probleem van de zogenoemde "luie stoel"-landbouwers in 
het GLB. Om de kwestie van de "luie stoel"-landbouwers aan te pakken, wordt in 
Verordening (EU) nr. 1307/20131 vanaf 1 januari 2015 de vereiste van de "actieve 
landbouwer" ingevoerd. Volgens artikel 9, lid 1, worden er geen rechtstreekse betalingen 
toegekend aan natuurlijke of rechtspersonen dan wel groepen natuurlijke of rechtspersonen 
wier landbouwarealen hoofdzakelijk bestaan uit grond die in een voor beweiding of teelt 
geschikte natuurlijke staat wordt gehouden en die op deze grond geen minimumactiviteit 
verrichten die de betrokken lidstaat heeft vastgesteld. Bovendien komen de entiteiten in de 
lijst van artikel 9, lid 2, van deze verordening (spoorwegdiensten, waterwerken, 
vastgoeddiensten, en permanente sport- en recreatiegebieden) niet in aanmerking voor 
rechtstreekse betalingen tenzij zij aantonen dat zij als actieve landbouwers moeten worden 
beschouwd door aan één van de in de derde paragraaf van artikel 9, lid 2, opgenoemde criteria 
te voldoen. Bovendien kunnen de lidstaten artikel 9, lid 3, van deze verordening toepassen en 
besluiten dat geen rechtstreekse betalingen worden toegekend aan natuurlijke personen of 
rechtspersonen van wie de landbouwactiviteiten slechts een onaanzienlijk deel uitmaken van 
hun totale economische activiteiten of van wie de voornaamste activiteit of ondernemingsdoel 
niet de uitoefening van een landbouwactiviteit is. 

Conclusie

Het is de verantwoordelijkheid van de lidstaten om informatie te verstrekken over de 
voorwaarden voor CNDP's en gepaste controlemaatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat 
de toestemming van de Commissie wordt nageleefd. De Commissie verzoekt indieners 
daarom contact op te nemen met het Litouws ministerie voor Landbouw of het betaalorgaan 
om meer gedetailleerde informatie te krijgen over de toekenning van CNDP's in Litouwen.

Indieners worden uitgenodigd om contact op te nemen met het Litouws ministerie voor 
Landbouw of het betaalorgaan, ook in verband met het Litouwse besluit over de toepassing 

                                               
1 Verordening (EU) nr. 1307/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 
2013 tot vaststelling van voorschriften voor rechtstreekse betalingen aan landbouwers in het 
kader van de steunregelingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot intrekking 
van Verordening (EG) nr. 637/2008 van de Raad en Verordening (EG) nr. 73/2009 van de 
Raad.
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van de vereisten inzake "actieve landbouwers" in Litouwen, in het bijzonder als de negatieve 
lijst overeenkomstig artikel 9, lid 3, van de basishandeling wordt uitgebreid.


