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Tárgy: Fermin Laguarda Cardona spanyol állampolgár által a SAT 7667 EXFRU-
Explotaciones Frutícolas nevében benyújtott 0699/2011. számú petíció a 
grépfrútra vonatkozó egyszeri közvetlen kifizetések Spanyolország általi 
számításának módjáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója felhívja a Bizottságot, hogy az 1234/2007/EK és az 1782/2003/EK 
rendelet felülvizsgálata keretében vegye figyelembe a valenciai (Spanyolország) 
grépfrúttermelők álláspontját. A hatályos szabályozás láthatóan visszás helyzetet eredményez: 
a valenciai grépfrúttermés nem vonzó a murciai feldolgozó-társaságok számára, ezért az 
komposztálásra kerül.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. október 25. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint).

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. december 16.

A 73/2009/EK tanácsi rendelet1 33. cikke (1) bekezdése b) pontjának iii. alpontja értelmében 
a gyümölcs- és zöldségágazat, az áruburgonya-ágazat és a faiskolák részesülhetnek egységes 
támogatási rendszer szerinti támogatási jogosultságokban, az ugyanezen rendelet IX. 
mellékletében meghatározott szabályok szerint.
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A IX. melléklet A. rész 1. pontjának 2. bekezdése szerint a mezőgazdasági termelők a 2. 
pontban említett referenciaösszeg és a 3. ponttal összhangban kiszámított hektárszám 
hányadosaként kiszámított támogatási jogosultságot szereznek hektáronként.

A 2. pont arról rendelkezik, hogy az egyes mezőgazdasági termelőkre jutó referenciaösszegbe 
beszámítandó összeget a tagállamoknak objektív és megkülönböztetéstől mentes kritériumok 
alapján kell meghatározniuk. 

Példákkal is szolgál az objektív és megkülönböztetéstől mentes kritériumokra: „a 
piactámogatás összege, amelyet a mezőgazdasági termelő a gyümölcs- és zöldségfélék, az 
áruburgonya, valamint a faiskolák vonatkozásában közvetlenül vagy közvetve kapott”.
A kapott összegek olyan reprezentatív időszak figyelembevételével kerülnek megállapításra, 
amely minden egyes terméknél eltérő lehet, és amely egy vagy több gazdasági évből áll, a 
2001-ben végződő gazdasági évtől, vagy – az új tagállamok esetében – a 2004-ben végződő 
gazdasági évtől kezdődik és legfeljebb a 2007-ben végződő gazdasági évig tart.

A 2. pont szintén arról rendelkezik, hogy „Az ebben a pontban szereplő kritériumok 
alkalmazása a különböző gyümölcs- és zöldségtermékeknél, az áruburgonyánál, valamint a 
faiskoláknál eltérő lehet, ha ez objektív alapon megfelelően indokolt.” Ugyanezen az alapon 
az egyes tagállamok úgy dönthetnek, hogy a referenciaösszegbe foglalandó összegeket és az e 
pont szerint felhasználható hektárok számát a 2010. december 31-ével záruló hároméves 
átmeneti időszak vége előtt nem határozzák meg.

A spanyol mezőgazdasági minisztérium a 73/2009/EK tanácsi rendelet IX. mellékletének 
alkalmazásával megállapította, hogy a támogatási jogosultságok odaítélésénél figyelembe 
veendő referenciaösszegeket a citrustermelők számára nyújtott feldolgozási támogatások 
mértéke szerint kell kiszámítani. Ennek megállapítására pedig a gyümölcs- és zöldségágazat 
valamennyi alszektorában tevékenykedő mezőgazdasági termelőnek a 2003–2004-es, a 2004–
2005-ös és a 2005–2006-os betakarítási évek során juttatott feldolgozási támogatás átlaga 
alapján került sor. Ez a IX. melléklet 2. bekezdése a) pontjában kifejezetten tárgyalt, objektív 
és megkülönböztetéstől mentes kritériumnak tekinthető. E kritérium alkalmazásán felül a IX. 
melléklet 2. pontja értelmében megengedett módon arról is döntöttek, hogy különválasztják a 
citrom- és a grépfrútágazatra vonatkozó számítást.

Az egységes támogatási rendszer keretében történő támogatási jogosultságok odaítélésének 
alapjául szolgáló referenciaösszegek kiszámításának spanyol módszere megfelel a 
73/2009/EK tanácsi rendelet IX. mellékletében meghatározott szabályoknak, mivel objektív 
és megkülönböztetéstől mentes kritériumokon alapszik.+

A petíció benyújtójának kérése, miszerint a közösségi mezőgazdasági jogi keret jelenlegi 
felülvizsgálatának ki kellene terjednie a grépfrúttermelők esetében figyelembe vett 
referenciaösszegekre is, nem követi a Bizottság által 2011. október 12-én javasolt közvetlen 
kifizetésekről szóló új rendelet1 logikáját, amely arra törekszik, hogy megteremtse a 
tagállamok között és az egyes tagállamokon belül a támogatási szintek közelítéséhez 
szükséges feltételeket. 2014-től kezdődően az egységes támogatási rendszerről és az egységes 
területalapú támogatási rendszerről egy Unió-szerte egységes rendszerre, az alaptámogatási 
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rendszerre kellene átállni. A rendszer a mezőgazdasági termelők számára az alkalmazás első 
évében támogatható hektárok száma szerint nemzeti vagy regionális szinten megítélt 
támogatási jogosultságok alapján működik. Az egyik fő cél, hogy idővel megvalósuljon a 
hektáronkénti támogatás, aminek révén kiegyenlítődnek a különböző ágazatok és a 
mezőgazdasági termelés közötti különbségek.

Végül a petícióban taglalt környezeti problémákra vonatkozóan hangsúlyozni kell, hogy azok 
az adott terület grépfrútágazatának strukturális és versenyképességi problémáiból erednek, és 
ezeket a problémákat nem lehet közvetlenül, az uniós támogatások keretében biztosított 
közvetlen kifizetések révén megoldani.”


