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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0699/2011, ingediend door Fermin Laguarda Cardona (Spaanse 
nationaliteit), (namens SAT 7667 EXFRU-Explotaciones Frutícolas,) over de 
berekeningsmethode voor directe bedrijfstoeslagen door Spanje inzake grapefruits

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Dit is een verzoek aan de Commissie om rekening te houden met het standpunt van 
grapefruitkwekers in Valencia, Spanje, in het kader van de herziening van Verordening 
1234/2007/EG - 1782/2003. Het lijkt erop dat de bestaande verordening tot een 
tegennatuurlijke situatie leidt, waarbij de grapefruitoogst uit Valencia niet aantrekkelijk is 
voor verwerkingsbedrijven in Murcia en daarom moest worden gecomposteerd.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 25 oktober 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 16 december 2011

Volgens Artikel 33, lid 1, onder b, onder iii, van Verordening van de Raad (EG) nr. 73/20091

worden toeslagrechten voor steun in het kader van de bedrijfstoeslagregeling verleend voor de 
sectoren groenten en fruit, consumptieaardappelen en kwekerijproducten overeenkomstig de 
regels vastgelegd in bijlage IX van diezelfde verordening.

Volgens deel A, punt 1, tweede paragraaf van bijlage IX ontvangen landbouwers in de 
genoemde sectoren een toeslagrecht per hectare dat berekend wordt door het referentiebedrag 
in punt 2 te delen door het aantal hectare zoals berekend in overeenstemming met punt 3.
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Punt 2 bepaalt dat lidstaten het in het referentiebedrag van elke landbouwer op te nemen 
bedrag vaststellen op basis van objectieve en niet-discriminerende criteria.

Voorbeelden van objectieve en niet-discrimerende criteria worden gegeven, zoals: “(a) het 
bedrag van de marktsteun die de landbouwer direct of indirect heeft gekregen voor groenten 
en fruit, consumptieaardappelen en kwekerijproducten”.
De ontvangen bedragen worden bekeken in het kader van een representatieve periode, die per 
product kan verschillen, van één of meer verkoopseizoenen vanaf het verkoopseizoen dat 
eindigt in 2001 en, voor de nieuwe lidstaten, vanaf het verkoopseizoen dat eindigt in 2004, tot 
het verkoopseizoen dat eindigt in 2007.

Punt 2 bepaalt ook dat de toepassing van de in dit punt aangehaalde criteria kan verschillen 
afhankelijk van de verschillende fruit- en groenteproducten, consumptieaardappelen en 
kwekerijproducten, indien dit naar behoren op een objectieve basis wordt gemotiveerd. Op 
dezelfde basis kunnen lidstaten besluiten de in het referentiebedrag op te nemen bedragen en 
de in aanmerking komende hectaren uit hoofde van dit punt pas na een op 31 december 2010 
eindigende overgangsperiode van drie jaar vast te stellen.

Voor de toepassing van bijlage IX van Verordening van de Raad (EG) Nr. 73/2009 heeft het 
Spaanse Ministerie van Landbouw vastgesteld dat de referentiebedragen die in aanmerking 
dienen te worden genomen voor het toestaan van toeslagrechten zouden worden berekend op 
basis van de steunbedragen voor verwerking die door de landbouwers in de citrussector 
werden ontvangen. Ze waren specifiek gebaseerd op het gemiddelde van de steunbedragen 
voor de verwerking, die gedurende de oogstjaren 2003/2004, 2004/2005 en 2005/2006 door 
de landbouwers in iedere subsector van fruit en groenten werden ontvangen. Dit kan worden 
beschouwd als een objectief en niet-discriminerend criterium, specifiek bekeken in litera a), 
punt 2 van bijlage IX. Als aanvulling op de toepassing van dit criterium, werd er ook besloten 
om de berekening in de citroensector van de grapefruitsector te scheiden, zoals toegestaan is 
krachtens punt 2 van bijlage IX.

De Spaanse methode voor de berekening van de referentiebedragen voor de toekenning van 
toeslagrechten binnen de bedrijfstoeslagregeling voor grapefruitproducenten komt overeen 
met de regels vervat in bijlage IX van Verordening van de Raad (EG) Nr. 73/2009 omdat die 
gebaseerd is op objectieve en niet-discriminerende criteria.
Het verzoek van de indiener dat de referentiebedragen waarmee voor grapefruitproducenten 
rekening wordt gehouden in het kader van de huidige herziening van het rechtskader voor 
landbouw van de Gemeenschap herbekeken zouden moeten worden, stemt niet overeen met 
de redenering achter de nieuwe verordening voor directe betalingenfn zoals voorgesteld door 
de Commissie op 12 oktober 2011, waarmee geprobeerd wordt om de weg vrij te maken voor 
convergentie van het niveau van ondersteuning binnen en tussen lidstaten. Een enkele 
regeling in de EU, de basisbetalingsregeling, zou de bedrijfstoeslagregeling en de regeling 
inzake een enkele areaalbetaling vanaf 2014 moeten vervangen. De regeling dient te 
functioneren op basis van de aan alle landbouwers toegewezen toeslagrechten op nationaal of 
regionaal niveau op basis van hun subsidiabele hectaren in het eerste jaar van toepassing. Een 
van de voornaamste doelen is om na verloop van tijd een hulpniveau per hectare te bereiken 
waarbij de verschillen tussen de verschillende sectoren en landbouwproducties weggewerkt 



CM\887652NL.doc 3/3 PE478.601v02-00

NL

zijn.

Ten laatste moet onderstreept worden dat problemen aangaande het milieu, zoals beschreven 
in het verzoekschrift, worden veroorzaakt door de structurele en concurrentieproblemen in 
grapefruitsector in het betreffende gebied en dat ze niet direct door de EU-steun aangepakt 
kunnen worden in de vorm van rechtstreekse betalingen.


