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EUROPA-PARLAMENTET 2009 - 2014

Udvalget for Andragender

20.11.2009

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0467/2008 af S.A.N., spansk statsborger, om vanskeligheder med at 
opnå EU-landbrugsstøtte under enkeltbetalingsordningen

1. Sammendrag

Andrageren klager over, at bureaukrati på lokalt niveau gør det vanskeligt for landmænd at 
opnå EU-støtte under enkeltbetalingsordningen, og anklager de lokale myndigheder i regionen 
Andalusien i Spanien for ikke at gøre noget for at lette procedurerne til sikring af ejendommes 
berettigelse til denne støtte, og mener, at de bestræbelser, der er gjort for at sammenlægge 
ejendomme, som tilhører forskellige ejere, nu ofte ser ud til at have været forgæves. Der 
opstår nu udyrkede "øer" mellem ejendomme, hvilket har en negativ effekt på 
støtteberettigelsen. Andrageren anmoder Europa-Parlamentet om at støtte en løsning på disse 
problemer, som især rammer små producenter.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 25. september 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 25. november 2008.

"Andragendet vedrører den andalusiske regerings forvaltning af det spanske system til 
identificering af parceller, SigPac.

Andrageren ejer en parcel til dyrkning af oliven i Andalusien. Han klager over forvaltningen 
af SigPac-registret i Andalusien og mere specifikt over, at hans jord, der er blevet kortlagt 
som en enkelt parcel i matrikelbogen, er blevet delt op i seks forskellige parceller i SigPac-
registret med øer, der ikke er berettiget til koblet olivenstøtte, imellem dem.
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Ifølge andrageren gør denne opdeling af parceller det mere vanskeligt for små jordejere at 
indsende deres støtteansøgninger.

Andrageren klager over, at til trods for hans anmodninger om en ændring af SigPac, er der 
ikke foretaget nogen rettelse. Ifølge andrageren skyldes det den måde, som SigPac fungerer 
på, hvor standardisering og rettelser udføres automatisk uden nogen mulighed for, at borgerne 
kan gribe ind.

Andrageren anmoder om, at der lægges pres på den andalusiske regering for at få den til uden 
yderligere forsinkelser at foretage de nødvendige justeringer og rettelser i SigPac.

I medfør af artikel 18 og 20 i forordning (EF) nr. 1782/2003 opretter medlemsstaterne som del 
af det integrerede forvaltnings- og kontrolsystem et system til identificering af 
landbrugsparceller. Medlemsstaterne har ansvaret for at opdatere systemet til identificering af 
jordparceller, som i henhold til artikel 6 i forordning (EF) nr. 796/2004 anvendes for de 
enkelte referenceparceller, såsom en parcel i matriklen eller et antal sammenhængende 
marker. Med henblik på støtteansøgningen udsender medlemsstaterne grafisk materiale til 
landbrugerne med angivelse af referenceparcellens grænser. Det maksimale støtteberettigede 
areal pr. parcel angives også. Til gengæld angiver landbrugeren rettelser vedrørende 
referenceparcellens grænser eller størrelse, når han indsender ansøgningen.

SigPac er baseret på det spanske matrikelsystem, idet parceller i matriklen underopdeles i 
ensartede underparceller. Med hensyn til det generelle synspunkt vedrørende SigPac har 
revisioner udført af Kommissionens tjenestegrene i Spanien af omfanget af proceduren for 
regnskabsafslutning indtil videre ikke afsløret nogen alvorlige mangler ved systemet til 
identificering af jordparceller eller overtrædelser af den retlige ramme.

Kommissionen kan dog ikke vurdere, om indholdet af SigPac (referenceparceller, 
støtteberettiget areal og afgrænsning) altid er korrekt.

Inden for rammerne af den delte forvaltning af direkte betalinger skal eventuelle 
uoverensstemmelser mellem landbrugere og de spanske nationale eller lokale myndigheder 
vedrørende indholdet af SigPac i princippet bilægges på nationalt eller regionalt plan og ikke 
på fællesskabsplan. Landbrugere, som bestrider nøjagtigheden af registrets indhold, bør 
anvende retsmidler og procedurer, der findes i det nationale retssystem.

Konklusion

Andrageren hævder, at de andalusiske myndigheder til trods for hans gentagne anmodninger 
ikke har foretaget ændringen af registreringen for hans jord i SigPac.

Det forekommer derfor nyttigt at bede de spanske myndigheder om at fremsætte deres 
bemærkninger om, hvorvidt disse påstande er korrekte, og hvis disse faktiske omstændigheder 
bekræftes, om de grunde, der giver anledning til disse vanskeligheder.

Kommissionen vil derfor spørge andrageren, om han er indforstået med, at hans identitet 
afsløres for de spanske myndigheder, og vil fremsende andragerens klage til de spanske 
myndigheder for at få deres kommentarer."
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4. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 20. november 2009.

"Kontakt med de spanske myndigheder som opfølgning på andragendet

Efter at have opnået samtykke fra andrageren i januar 2009 om afsløring af identitet og 
fremsendelse af andragerens korrespondance med de spanske myndigheder henviste 
Generaldirektoratet for Landbrug og Udvikling af Landdistrikter den 6. marts 2006 sagen til 
de spanske myndigheder via EU-pilotansøgningen. De spanske myndigheder blev anmodet 
om at fremlægge bemærkninger, særligt om procedurer til rettelse af fejl og opdatering af 
optegnelser i SigPac-systemet.

I svaret af 24. april 2009 oplyste de spanske myndigheder, at det i en forordning af 13. april 
2007 om regler for procedure til vedligeholdelse af SigPac er fastsat, at oplysningerne i 
SigPac om parceller og jordstykker inden for den selvstyrende region Andalusien enten kan 
opdateres automatisk eller på anmodning fra en interessent.

Der foretages automatiske opdateringer som følge af administrative beslutninger, f.eks. 
beslutninger, der træffes på grund af justeringer af matrikelregistret, omfattende bygge- og 
anlægsarbejder, kontrol på stedet eller sammenlægning af parceller.

De spanske myndigheder understregede, at SigPac og matrikelregistret er to vidt forskellige 
systemer, der er fuldstændig uafhængige af hinanden, og som anvender egne 
informationskilder. De spanske myndigheder anførte imidlertid, at det arbejde, der udføres 
med at konvergere SigPac og matrikelregistret, gennem sammenligning og kontrol af, 
hvorvidt begge organers vektordata er i overensstemmelse med de eksisterende ortofotodata,
kan medvirke til at afgøre så objektivt som muligt, om det er bedre at anvende vektordata fra 
det ene eller det andet organ som grundlag.

Opdateringer på anmodning af interessenter kan indføres af en fysisk eller juridisk person, 
ejer eller indehaver af SigPac-parceller, som kan repræsenteres af en retlig repræsentant.

Anmodninger om ændringer skal vedrøre en interessents uenighed i forhold til optegnelser i 
SigPac om aspekter som f.eks. sammenlægningen af tilstødende parceller, der skal anvendes 
til samme formål, og som indgår i en enkelt SigPac-parcel, eller antal af, beliggenhed for og 
typer af olivenlunde.

Ifølge de oplysninger, som de spanske myndigheder har forelagt, er andragerens anmodning
om ændring af formen af parcel 23-1-10-572 accepteret af forvaltningen ved afgørelse af 15. 
september 2006, og ændringen er inkorporeret i SigPac. Andragerens anmodninger om 
ændringer vedrørende andre parceller er imidlertid ikke accepteret.

Den 14. juli 2009 anmodede Kommissionens tjenestegrene de spanske myndigheder om 
yderligere oplysninger om de generelle betingelser, hvorunder landmænd kan anmode om 
ændringer af optegnelser i SigPac, samt om behandlingen af andragerens klager i den 
pågældende sag. Det pågældende spørgsmål omhandlede nemlig den nøjagtige juridiske 
betydning af termen "indehaver" i denne sammenhæng samt årsagerne til afvisningen af 
andragerens øvrige anmodninger.
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Den 21. september fremsendte de spanske myndigheder de yderligere oplysninger, som man 
havde anmodet om. Myndighederne klarlagde, at termen "indehaver" skal opfattes som en 
person, der fremlægger et af følgende dokumenter:
- en anmodning om støtte til områder i forbindelse med det nuværende eller tidligere års 
produktionsår,
- en gyldig jordforpagtningsaftale eller et gyldigt lejemål med henvisning til jordregistret, 
hvoraf der betales skat.

De spanske myndigheder oplyste i forbindelse med de af andragerens anmodninger, der ikke 
er accepteret, at disse anmodninger ikke var indgivet i overensstemmelse med gældende 
lovgivning (dvs. i overensstemmelse med modellen på landbrugs- og fiskeriministeriets 
webside), og at anmodningerne ikke kunne accepteres af forvaltningen.

Kommissionens evaluering af svaret fra de spanske myndigheder er afsluttet.

Evaluering af svaret fra de spanske myndigheder

Kommissionen vurderer, at de spanske myndigheder har truffet de fornødne foranstaltninger 
for at gøre det muligt at foretage rettelser og opdateringer i SigPac. De angivne nationale 
bestemmelser, dvs. forordning af 13. april 2007 om regler for procedure til opdatering af 
SigPac, er tilsyneladende i overensstemmelse med kravene i forordning 1782/2003 (nu 
73/2009) og forordning 796/2004, da det herved er muligt at opdatere optegnelserne, enten 
efter indehaverens anmodning eller automatisk som følge af en administrativ beslutning.

Selv om Kommissionen på dette tidspunkt ikke kan udtale sig om graden af korrekthed for det
andalusiske SigPac-register helt overordnet, vurderer Kommissionen imidlertid, at de spanske 
myndigheder har fastlagt de nødvendige procedurer for at sikre optegnelsernes korrekthed.

Kommissionen ønsker at minde om, at det i de aftaler, der gælder for gennemførelsen af 
Fællesskabets støtteordninger inden for rammerne af den fælles landbrugspolitik, er 
medlemsstaternes - i dette tilfælde Spaniens - opgave at træffe alle de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at støtten ydes korrekt, og for at hindre og tackle 
uregelmæssigheder. Forvaltningen af de direkte støtteordninger, herunder systemet til 
identificering af parceller, hører under medlemsstaternes kompetenceområde.

Kommissionen opfordrede imidlertid de spanske myndigheder i Andalusien til at træffe alle 
foranstaltninger for at sikre den løbende gennemførelse af konvergens mellem 
matrikelregistret og SigPac med det formål at mindske den administrative byrde eller 
yderligere omkostninger for landmændene.

Hvad angår behandlingen af andragerens sag er hans anmodning om rettelse af optegnelser i 
SigPac i henhold til de oplysninger, som de spanske myndighederne har fremlagt, behandlet 
korrekt af de kompetente spanske myndigheder. Ifølge oplysningerne fra de spanske 
myndigheder accepterede forvaltningen den 15. september 2006 anmodningen om en ændring 
af formen af parcel 23-1-10-572. Denne ændring er inkorporeret i SigPac.

Anmodningen om de øvrige parceller kan imidlertid ikke behandles, da andrageren ifølge de 
spanske myndigheder ikke har indgivet en anmodning i overensstemmelse med den gældende 
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lovgivning.

Kommissionen vurderer, at der på baggrund af de fremlagte oplysninger ikke er grund til at 
sætte spørgsmålstegn ved de spanske myndigheders vurdering, og at enhver tvist om 
vurderingen af faktuelle spørgsmål hører under de relevante nationale myndigheders 
kompetenceområde.

Konklusion

På grundlag af de fremlagte oplysninger mener Kommissionen, at de spanske myndigheders 
svar er acceptabelt.

Kommissionen vil informere andrageren om, at den vurderer, at Spanien har fastlagt de 
nødvendige procedurer for at gøre det muligt at foretage rettelser og opdateringer i SigPac, og 
at andragerens sag derfor er behandlet korrekt af de spanske myndigheder. Andrageren vil 
blive informeret om, at sagen vil blive afsluttet, medmindre andrageren inden for fire uger 
fremlægger nye oplysninger, som kan ændre Kommissionens holdning.

Kommissionens holdning vil blive færdigbehandlet efter udløbet af ovennævnte tidsfrist."


