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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0467/2008, του S.A.N.,  ισπανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
προβλήματα για τη χορήγηση κοινοτικών γεωργικών επιδοτήσεων στο 
πλαίσιο του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης για τη γεωργία

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων διαμαρτύρεται για το γεγονός ότι η γραφειοκρατία σε τοπικό επίπεδο 
δυσχεραίνει τη διεκδίκηση επιδοτήσεων της ΕΕ για τους αγρότες στο πλαίσιο του 
καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης για τη γεωργία, κατηγορώντας τις τοπικές αρχές στην 
περιφέρεια της Ανδαλουσίας στην Ισπανία για μη ανάληψη δράσης προκειμένου για την 
απλούστευση των διαδικασιών επιλογής των γεωργικών εκμεταλλεύσεων που δικαιούνται 
επιδότηση. Διατείνεται δε ότι οι προσπάθειες συγχώνευσης εκμεταλλεύσεων διαφορετικής 
ιδιοκτησίας φαίνεται πλέον ότι έχουν αποβεί μάταιες: προκύπτουν τώρα «θύλακες» 
ακαλλιέργητων εκτάσεων μεταξύ των εκμεταλλεύσεων επηρεάζοντας αρνητικά την 
επιλεξιμότητα. Ο αναφέρων ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συμβάλει στην επίλυση 
αυτών των προβλημάτων, τα οποία πλήττουν ιδιαίτερα τους μικρούς παραγωγούς.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 25 Σεπτεμβρίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 25 Νοεμβρίου 2008.

Η αναφορά σχετίζεται με τη διαχείριση από πλευράς της κυβέρνησης της Ανδαλουσίας του 
ισπανικού συστήματος αναγνώρισης αγροτεμαχίων SigPac.

Ο αναφέρων είναι ιδιοκτήτης ελαιώνα στην Ανδαλουσία. Διαμαρτύρεται για τη διαχείριση 
του μητρώου SigPac στην Ανδαλουσία και ειδικότερα για το γεγονός ότι η έκτασή του, η 
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οποία χαρακτηρίστηκε ενιαίο αγροτεμάχιο στο κτηματολόγιο, διαιρέθηκε σε έξι χωριστά 
αγροτεμάχια στο μητρώο SigPac με θύλακες που δεν δικαιούνται συνδεδεμένη μεταξύ τους 
ενίσχυση για την ελιά.

Σύμφωνα με τον αναφέροντα, η εν λόγω διαίρεση καθιστά δυσχερέστερη την υποβολή 
αιτήσεων για τους μικρούς ιδιοκτήτες γης.

Ο αναφέρων διαμαρτύρεται ότι, παρά τα αιτήματά του για τροποποίηση του SigPac, η 
διόρθωση δεν έγινε. Σύμφωνα με τον αναφέροντα, το γεγονός αυτό οφείλεται στη λειτουργία 
του SigPac, στα πλαίσια του οποίου οι ενοποιήσεις και οι διορθώσεις γίνονται αυτόματα, 
χωρίς δυνατότητα παρέμβασης των πολιτών.

Ο αναφέρων ζητεί να ασκηθούν πιέσεις στην κυβέρνηση της Ανδαλουσίας ώστε να προβεί 
χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις στις αναγκαίες προσαρμογές και διορθώσεις στο SigPac.

Σύμφωνα με τα άρθρα 18 και 20 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 τα κράτη μέλη 
οφείλουν, ως τμήμα του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης και ελέγχου, να 
αναπτύξουν ένα σύστημα αναγνώρισης των αγροτεμαχίων. Τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για 
την ενημέρωση του συστήματος αναγνώρισης αγροτεμαχίων το οποίο, σύμφωνα με το άρθρο 
6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 796/2004, λειτουργεί σε επίπεδο αγροτεμαχίου αναφοράς όπως 
είναι το ενταγμένο στο κτηματολόγιο αγροτεμάχιο ή το γεωτεμάχιο καλλιέργειας. Για τον 
σκοπό της αίτησης ενίσχυσης, τα κράτη μέλη διανέμουν γραφικό υλικό στους γεωργούς όπου 
εμφανίζονται τα όρια του αγροτεμαχίου αναφοράς. Αναφέρεται επίσης και η μέγιστη 
επιλέξιμη έκταση ανά αγροτεμάχιο. Ο γεωργός, κατά την υποβολή της αίτησής του, 
επισημαίνει διορθώσεις σχετικά με τα όρια ή την έκταση του αγροτεμαχίου αναφοράς.  

Το SigPac βασίζεται στο ισπανικό κτηματολογικό σύστημα, στο οποίο τα γεωτεμάχια 
κτηματολογίου υποδιαιρούνται σε ομοιόμορφα υπο-γεωτεμάχια. Όσον αφορά τη γενική 
άποψη για το SigPac, οι έλεγχοι που πραγματοποιούνται από τις υπηρεσίες της Επιτροπής 
στην Ισπανία στο πλαίσιο της διαδικασίας εκκαθάρισης των λογαριασμών δεν έχουν 
αποκαλύψει μέχρι στιγμής σοβαρές ελλείψεις ή μη συμμόρφωση του συστήματος 
αναγνώρισης αγροτεμαχίων με το νομοθετικό πλαίσιο.

Η Επιτροπή, ωστόσο, δεν μπορεί να αξιολογήσει εάν το περιεχόμενο του SigPac 
(αγροτεμάχια αναφοράς, επιλέξιμη περιοχή, όρια) είναι πάντα ορθό.

Ωστόσο, στο πλαίσιο της κοινής διαχείρισης των άμεσων πληρωμών, πιθανές διαφωνίες 
μεταξύ γεωργών και των ισπανικών εθνικών ή τοπικών αρχών σχετικά με το περιεχόμενο του 
SigPac πρέπει καταρχήν να διευθετούνται σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο, και όχι σε 
κοινοτικό επίπεδο. Οι γεωργοί που αμφισβητούν την ακρίβεια του περιεχομένου του μητρώου 
πρέπει να καταφεύγουν στα ένδικα μέσα και στις διαδικασίες που προβλέπονται στο πλαίσιο 
του εθνικού νομικού συστήματος.

Συμπεράσματα

Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι, παρά τα επανειλημμένα αιτήματά του, οι αρχές της 
Ανδαλουσίας δεν τροποποίησαν την καταχώριση της γης του στο SigPac.
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Επομένως, θα ήταν ενδεχομένως χρήσιμο να ζητηθεί από τις ισπανικές αρχές να υποβάλουν 
τις παρατηρήσεις τους σχετικά με την ακρίβεια των ισχυρισμών και, εάν επιβεβαιωθούν τα 
γεγονότα αυτά, σχετικά με τους λόγους αυτών των δυσκολιών.

Η Επιτροπή θα ζητήσει επομένως από τον αναφέροντα να συγκατατεθεί για την αποκάλυψη 
της ταυτότητάς του στις ισπανικές αρχές και θα διαβιβάσει την καταγγελία του αναφέροντος 
στις ισπανικές αρχές, προκειμένου οι τελευταίες να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους.

4. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Νοεμβρίου 2009.

Επικοινωνία με τις ισπανικές αρχές ως συνέχεια που δόθηκε στην αναφορά

Αφού δόθηκε τον Ιανουάριο του 2009 η συγκατάθεση του αναφέροντος για την αποκάλυψη 
της ταυτότητάς του και τη διαβίβαση της αλληλογραφίας του στις ισπανικές αρχές, στις 6 
Μαρτίου 2009 η Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης παρέπεμψε την 
υπόθεση στις ισπανικές αρχές μέσω της εφαρμογής του EU-Pilot. Οι ισπανικές αρχές 
κλήθηκαν να υποβάλουν παρατηρήσεις, συγκεκριμένα επισημάνσεις σχετικά με τις 
διαδικασίες που επιτρέπουν τις διορθώσεις και ενημερώσεις στο σύστημα SIGPAC1.

Στην απάντησή τους της 24ης Απριλίου 2009 οι ισπανικές αρχές επεσήμαναν ότι ένα 
διάταγμα της 13ης Απριλίου 2007, το οποίο θεσπίζει τους κανόνες για τη διαδικασία 
διατήρησης του SIGPAC, προβλέπει ότι οι πληροφορίες οι οποίες περιέχονται στο SIGPAC
σχετικά με αγροτεμάχια και εκτάσεις γης που βρίσκονται στην αυτόνομη κοινότητα της 
Ανδαλουσίας μπορούν να ενημερώνονται είτε αυτόματα είτε κατόπιν αιτήματος ενός 
ενδιαφερόμενου μέρους.

Οι αυτόματες ενημερώσεις πραγματοποιούνται κατόπιν διοικητικής απόφασης, όπως αυτές 
που προκύπτουν από προσαρμογές στο κτηματολόγιο, από μεγάλη κλίμακας έργα, από 
επιτόπιους ελέγχους ή ενοποιήσεις αγροτεμαχίων.

Οι ισπανικές αρχές επεσήμαναν ότι το SIGPAC και το κτηματολόγιο είναι δύο εντελώς 
διαφορετικά συστήματα, απολύτως ανεξάρτητα το ένα από το άλλο, και βασίζονται στις δικές 
τους πηγές πληροφοριών. Ωστόσο, οι ισπανικές αρχές επισημαίνουν ότι το έργο που 
πραγματοποιείται για τη σύγκλιση του SIGPAC και του κτηματολογίου, με σύγκριση και
έλεγχο του αν τα διανυσματικά δεδομένα αμφότερων των φορέων είναι σύμφωνο με τα 
ορθοφωτογραφικά δεδομένα προκειμένου να προσδιοριστεί όσο το δυνατόν πιο 
αντικειμενικά αν είναι καλύτερα να χρησιμοποιούνται ως βάση τα διανυσματικά δεδομένα 
του ενός ή του άλλου.

Ενημερώσεις κατόπιν αιτήματος ενός ενδιαφερόμενου μέρους μπορούν να εισαχθούν από ένα 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο, έναν ιδιοκτήτη ή κάτοχο εκτάσεων SIGPAC, που μπορεί να 
εκπροσωπείται από νομικό εκπρόσωπο.

Τα αιτήματα για τροποποιήσεις πρέπει να αφορούν διαφωνία του ενδιαφερόμενου μέρους με 
την καταχώριση στο SIGPAC σχετικά με πτυχές όπως ειδικότερα η ενοποίηση παρακείμενων 

                                               
1 Το ισπανικό σύστημα αναγνώρισης αγροτεμαχίων.
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εκτάσεων οι οποίες χρησιμοποιούνται για την ίδια χρήση και ανήκουν σε ένα ενιαίο 
αγροτεμάχιο SIGPAC, ή τον αριθμό, τη θέση και το είδος των ελαιώνων.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που προσκόμισαν οι ισπανικές αρχές, το αίτημα για την 
τροποποίηση του σχήματος του αγροτεμαχίου 23-1-10-572 που κατέθεσε ο αναφέρων έχει 
γίνει δεκτό από τη διοίκηση με την απόφαση της 15ης Σεπτεμβρίου 2006, και η τροποποίηση 
έχει ενσωματωθεί στο SIGPAC. Ωστόσο, δεν έγιναν δεκτά τα αιτήματα τροποποίησης που 
κατέθεσε ο αναφέρων σχετικά με άλλα αγροτεμάχια.

Στις 14 Ιουλίου 2009, οι υπηρεσίες της Επιτροπής ανέλαβαν να ζητήσουν πρόσθετες 
πληροφορίες από τις ισπανικές αρχές σχετικά με τους γενικούς όρους υπό τους οποίους 
μπορούν οι αγρότες να ζητήσουν τροποποιήσεις καταχωρίσεων στο SIGPAC, καθώς και 
σχετικά με την αντιμετώπιση των αξιώσεων που πρόβαλε ο αναφέρων στη συγκεκριμένη 
περίπτωση. Η ερώτηση αφορούσε ειδικότερα την ακριβή νομική έννοια του όρου «κάτοχος» 
στο πλαίσιο αυτό και επίσης τους λόγους για την απόρριψη των άλλων αιτημάτων του 
αναφέροντος.

Στις 21 Σεπτεμβρίου οι ισπανικές αρχές παρείχαν τις ζητηθείσες πρόσθετες πληροφορίες. 
Επεσήμαναν ότι ως «κάτοχος» νοείται το πρόσωπο που υποβάλει ένα από τα ακόλουθα 
έγγραφα:
- αίτημα για ενίσχυση για τις περιοχές που περιλαμβάνονται στο τρέχον ή στο προηγούμενο 
έτος εμπορίας·
- έγκυρη αγροτική μίσθωση ή συμφωνία επίμορτης αγροληψίας με αναφορά στο 
κτηματολόγιο, για την οποία έχουν καταβληθεί οι φόροι.

Όσον αφορά τα αιτήματα του αναφέροντος που δεν έγιναν δεκτά, οι ισπανικές αρχές 
επεσήμαναν ότι τα εν λόγω αιτήματα δεν υποβλήθηκαν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία 
(δηλαδή «σύμφωνα με το πρότυπο που βρίσκεται στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Γεωργίας 
και Αλιείας») και δεν μπορούσαν να γίνουν δεκτά από τη διοίκηση.
Η αξιολόγηση της απάντησης των ισπανικών αρχών από την Επιτροπή έχει πλέον 
ολοκληρωθεί.

Αξιολόγηση της απάντησης των ισπανικών αρχών

Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι ισπανικές αρχές έχουν λάβει τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να 
επιτρέψουν τη διόρθωση και ενημέρωση των καταχωρίσεων στο SIGPAC. Οι 
κοινοποιηθέντες εθνικοί κανόνες, δηλαδή το διάταγμα της 13ης Απριλίου 2007 που ορίζει τη 
διαδικασία διατήρησης του SIGPAC, φαίνεται να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των 
κανονισμών 1782/2003 (τώρα 73/2009) και 796/2004, καθώς παρέχουν τη δυνατότητα 
ενημέρωσης των καταχωρίσεων είτε κατόπιν αιτήματος του κατόχου είτε αυτόματα ως 
αποτέλεσμα σχετικής διοικητικής απόφασης.

Συνεπώς, παρόλο που η Επιτροπή δεν μπορεί επί του παρόντος να προβεί σε δηλώσεις 
σχετικά με το κατά πόσον είναι ορθό στο σύνολό του το SIGPAC της Ανδαλουσίας, 
επισημαίνει ότι οι ισπανικές αρχές έχουν εφαρμόσει τις απαραίτητες διαδικασίες προκειμένου 
να διασφαλισθεί η διόρθωση των καταχωρίσεων.

Υπενθυμίζεται ότι, βάσει των ρυθμίσεων που διέπουν την εφαρμογή των κοινοτικών 
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καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής, εναπόκειται στα κράτη 
μέλη, στην Ισπανία στη συγκεκριμένη περίπτωση, να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα 
προκειμένου να διασφαλίσουν την ορθή χορήγηση των επιδοτήσεων και να αποτρέψουν και 
να αντιμετωπίσουν τυχόν παρατυπίες. Η διαχείριση των καθεστώτων άμεσης στήριξης, 
συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων αναγνώρισης αγροτεμαχίων, αποτελεί αρμοδιότητα 
των κρατών μελών.

Ωστόσο, η Επιτροπή συνέστησε στις ισπανικές αρχές στην Ανδαλουσία να καταβάλουν κάθε 
προσπάθεια προκειμένου να διασφαλισθεί η υπό εξέλιξη σύγκλιση μεταξύ του 
κτηματολογίου και του SIGPAC, με στόχο να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος ή το πρόσθετο 
κόστος για τους αγρότες. 

Όσον αφορά τη μεταχείριση του φακέλου του αναφέροντος, οι πληροφορίες που 
προσκόμισαν οι ισπανικές αρχές φαίνεται να δείχνουν ότι το αίτημά του σχετικά με τη 
διόρθωση των καταχωρίσεων στο SIGPAC έχει διευθετηθεί κατάλληλα από τις αρμόδιες 
ισπανικές αρχές. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που προσκόμισαν οι ισπανικές αρχές, στις 15 
Σεπτεμβρίου 2006 η διοίκηση έκανε δεκτό το αίτημα για την τροποποίηση του σχήματος του 
αγροτεμαχίου 23-1-10-572. Η τροποποίηση αυτή έχει ενσωματωθεί στο SIGPAC.

Ωστόσο, το αίτημα σχετικά με άλλα αγροτεμάχια δεν μπορούσε να διεκπεραιωθεί, επειδή 
σύμφωνα με τις ισπανικές αρχές ο αναφέρων δεν υπέβαλε το αίτημα ακολουθώντας την 
ισχύουσα νομοθεσία.

Η Επιτροπή θεωρεί ότι, βάσει των διαθέσιμων πληροφοριών, δεν έχει λόγο να αμφισβητήσει 
την εκτίμηση των στοιχείων στην οποία προέβησαν οι ισπανικές αρχές, και ότι τυχόν 
διαφωνίες σχετικά με την εκτίμηση των αντικειμενικών στοιχείων εμπίπτουν στην 
αρμοδιότητα των αρμόδιων εθνικών αρχών.

Συμπέρασμα

Βάσει των επί του παρόντος διαθέσιμων πληροφοριών, η Επιτροπή θεωρεί ότι η απάντηση 
των ισπανικών αρχών είναι αποδεκτή.

Η Επιτροπή θα ενημερώσει τον αναφέροντα ότι θεωρεί πως η Ισπανία έχει θεσπίσει τις 
απαραίτητες διαδικασίες προκειμένου να επιτρέψει τις διορθώσεις και τις ενημερώσεις των 
καταχωρίσεων στο SIGPAC και ότι, κατά συνέπεια, οι ισπανικές αρχές έχουν μεταχειρισθεί 
με ορθό τρόπο τον φάκελο του αναφέροντος. Ο αναφέρων θα ενημερωθεί ότι, αν δεν 
προσκομίσει νέες πληροφορίες που θα μπορούσαν να αλλάξουν τη θέση της Επιτροπής εντός 
τεσσάρων εβδομάδων, η εξέταση του φακέλου θα περατωθεί.

Η θέση της Επιτροπής θα οριστικοποιηθεί μετά τη λήξη της προαναφερθείσας προθεσμίας.


