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"SAT 7667 EXFRU-Explotaciones Frutícolas", om udregningsmetoden for 
Spaniens direkte enkelte betalinger for grapefrugt

1. Sammendrag

Dette er en appel til Kommissionen om at tage hensyn til de valencianske grapefrugtavleres 
synspunkter inden for rammerne af revisionen af forordning (EF) nr. 1234/2007 - 1782/2003. 
Det synes, som om den nuværende forordning fører til en urimelig situation, hvor 
grapefrugthøsten fra Valencia ikke er attraktiv for forarbejdningsvirksomheder i Murcia og 
derfor må komposteres. Indstillinger

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 25. oktober 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 16. december 2011

Ifølge artikel 33, stk. 1, litra b), nr. (iii) i Rådets forordning (EF) nr. 73/20091 gives der 
betalingsrettigheder efter systemet med enkeltbetaling for sektorerne frugt og grøntsager 
spisekartofler og planteskoler i overensstemmelse med bestemmelserne i denne forordnings 
bilag IX.

Ifølge del A, punkt 1, andet afsnit i bilag IX modtager landbrugerne inden for disse sektorer 
en betalingsrettighed pr. hektar, der beregnes ved, at referencebeløbet i punkt 2 divideres med 
antallet af hektar, beregnet i henhold til punkt 3.
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Punkt 2 fastsætter, at medlemsstaterne fastsætter det beløb, der skal medtages i 
referencebeløbet for hver landbruger, på grundlag af objektive og ikke-diskriminerende 
kriterier. 

Der gives eksempler på objektive og ikke-diskriminerende kriterier, bl.a. ”a) den 
markedsstøtte, som landbrugeren direkte eller indirekte har modtaget for frugt og grøntsager, 
spisekartofler og planteskoler”.
De modtagne beløb formodes at være for en repræsentativ periode, der kan være forskellig for 
hvert produkt, og som består af et eller flere produktionsår regnet fra det produktionsår, som 
sluttede i 2001, og for de nye medlemsstater regnet fra det produktionsår, der sluttede i 2004, 
frem til det produktionsår, som sluttede i 2007.

I punkt 2 forudsættes det, at kriterierne i dette punkt kan anvendes forskelligt for de 
forskellige frugter og grøntsager, spisekartofler og planteskoler, hvis det er behørigt og 
objektivt begrundet. Medlemsstaterne kan på samme grundlag beslutte først at fastsætte de 
beløb, der skal medregnes i referencebeløbet, og det antal hektar, der skal tages i betragtning 
under dette punkt, efter en overgangsperiode på tre år, der slutter den 31. december 2010.

På grundlag af bilag IX i Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 fastsatte det spanske 
landbrugsministerium, at referencebeløbene for betalingsrettighederne ville blive beregnet på 
samme måde som den støtte til forarbejdning, landbrugerne i citrussektoren modtog. Helt 
specifikt blev de baseret på gennemsnittet af den støtte til forarbejdning, landbrugerne modtog 
i høstårene 2003-2004, 2004-2005 og 2005-2006 i hver enkelt undersektor inden for frugt og 
grøntsager. Dette kan betragtes som et objektivt og ikke-diskriminerende kriterium, der 
specifikt behandles i litra a) i punkt 2 i bilag IX. Ud over at anvende dette kriterium blev det 
også besluttet at adskille beregningen inden for citronsektoren fra grapefrugtsektoren, som 
tilladt i punkt 2 i bilag IX.

Den spanske metode til at beregne referencebeløbene for tildeling af betalingsrettigheder efter 
systemet med enkeltbetaling for grapefrugtproducenter er i overensstemmelse med 
bestemmelserne i bilag IX i Rådets forordning (EF) nr. 73/2009, da den er baseret på 
objektive og ikke-diskriminerende kriterier.
Andragerens anmodning om, at den igangværende ændring af Fællesskabets 
landbrugspolitiske ramme bør ændre de referencebeløb, der anvendes for 
grapefrugtproducenter, er ikke i overensstemmelse med logikken i den nye forordning om 
direkte betalinger1, som Kommissionen forelagde den 12. oktober 2011, og som søger at bane 
vejen for konvergens, hvad angår støtten inden for og mellem medlemsstaterne. En fælles 
ordning i hele EU, grundbetalingsordningen, skal erstatte enkeltbetalingsordningen og den 
generelle arealbetalingsordning fra 2014. Ordningen skal fungere på grundlag af 
betalingsrettigheder tildelt på nationalt eller regionalt plan til alle landbrugere på grundlag af 
deres støtteberettigede antal hektar det første anvendelsesår. Et af hovedformålene er med 
tiden at opnå et støtteniveau pr. hektar, hvor forskellene mellem de forskellige sektorer og 
landbrugsprodukter udjævnes.
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Endelig skal det, for så vidt angår de miljøproblemer, der beskrives i andragendet, 
understreges, at disse skyldes strukturelle og konkurrencemæssige problemer inden for 
grapefrugtsektoren i det berørte område, og ikke kan henføres direkte til den EU-støtte, der 
ydes i form af direkte betalinger.”


