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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1022/2012 af Sean, irsk statsborger, om forkert anvendelse af 
vilkårene for enkeltbetalingsordningerne og ordningerne for ugunstigt stillede 
områder fra myndighedernes side i Galway, Irland

1. Sammendrag

Andrageren hævder, at fødevareministeriet i Irland har anvendt vilkårene for 
enkeltbetalingsordningerne og ordningerne for ugunstigt stillede områder forkert i forbindelse 
med Keelderry Commonage, Peterswell, County Galway. Andrageren forklarer, at de 
pågældende arealer i årevis har modtaget støtte under de nævnte ordninger, da de havde en 
referenceværdi for foderarealer på 99 %. I oktober 2010 og februar 2011 tillagde 
embedsmænd fra ministeriet imidlertid de samme arealer referenceværdier på henholdsvis 
0 % og 10 %. Andrageren anfægter resultatet af disse inspektioner og henviser til en tidligere 
inspektion i juli-august 2010, der konstaterede en referenceværdi på 90 %, men som blev 
erklæret "uautoriseret". Selv om ministeriets afdeling i Galway tilsyneladende har erkendt, at 
vilkårene for ordningerne var blevet anvendt forkert, oplyser andrageren, at ministeriet har 
undladt, afvist eller forsømt at rette deres resultater. Andrageren mener, at der har været 
uregelmæssigheder i inspektionsprocessen samt med hensyn til at sørge for en fair 
ankeprocedure med fornyet inspektion af arealerne.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 3. december 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. januar 2013

I overensstemmelse med enkeltbetalingsordningen har andrageren fået tildelt 
betalingsrettigheder i henhold til den historiske model, der blev anvendt i Irland, da 
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enkeltbetalingsordningen blev indført i 2005. Denne tildeling skete i henhold til artikel 43 i 
Rådets forordning (EF) nr. 1782/20031, som var gældende på det tidspunkt. Ud over 
betalingsrettigheder skal en støttemodtager også have et antal støtteberettigede hektar til 
rådighed for at modtage betaling i henhold til enkeltbetalingsordningen. Ifølge artikel 43, stk. 
2, litra b), i forordning (EF) nr. 1782/2003 omfatter antallet af støtteberettigede hektar hele 
foderarealet i referenceperioden (år 2000, 2001 og 2002) som defineret i artikel 43, stk. 3, i 
forordning (EF) nr. 1782/2003.

Hvert år skal betalingsrettighederne aktiveres ved fastsættelse af det antal hektar, der er 
berettiget til at modtage betalinger. Støtteberettiget hektar defineres i øjeblikket i artikel 34, 
stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 73/20092.

For at bestemme antallet af støtteberettigede hektar skal de irske myndigheder gennemføre 
kontrol og inspektionsbesøg. De nuværende EU-bestemmelser om kontrol vedrørende 
støttekriterierne kan findes i del II, afsnit III, kapitel II i Kommissionens forordning (EF) nr. 
1122/20093. Det er især artikel 34 i denne forordning, der drejer sig om bestemmelse af det 
støtteberettigede areal. Der findes også EU-bestemmelser om konstateringer vedrørende 
kriterierne for støtteberettigelse i del II, afsnit IV, kapitel II, afdeling I, i samme forordning. 
Ingen at de oplysninger, som andrageren angiver, synes at tyde på, at det irske 
landbrugsministerium har tilsidesat disse generelle regler. 

På samme måde findes der med hensyn til ordningen for ugunstigt stillede områder, som 
udgør en del af programmet for udvikling af landdistrikter i Irland, generelle EU-regler om 
nationale myndigheders budgetkontrol og kontrol på stedet i afsnit I, kapitel II, afdeling I, 
underafdeling I, i Kommissionens forordning (EU) nr. 65/20114. I forbindelse med disse 
bestemmelser om udvikling af landdistrikter synes der heller ikke at være noget i 
oplysningerne fra andrageren, som tyder på, at de er blevet tilsidesat af det irske 
landbrugsministerium.   

I forbindelse med ordningerne vedrørende den fælles landbrugspolitiks funktionsmåde har 
medlemsstaterne, så længe denne politik har eksisteret [Unionen ”delegerer” ikke 
gennemførelsen til medlemsstaterne, jf. artikel 291, stk. 1, i EUF-traktaten], haft ansvaret for 
at gennemføre reglerne for den fælles landbrugspolitik og navnlig betalingerne til 
støttemodtagere. Som en konsekvens af, at medlemsstaterne har ansvaret for at beskytte EU-
                                               
1 Rådets forordning (EF) nr. 1782/2003 af 29. september 2003 om fastlæggelse af fælles regler for den fælles 
landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte og om fastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere og om ændring af 
forordning (EØF) nr. 2019/93, (EF) nr. 1452/2001, (EF) nr. 1453/2001, (EF) nr. 1454/2001, (EF) nr. 1868/94, (EF) nr. 
1251/1999, (EF) nr. 1254/1999, (EF) nr. 1673/2000, (EØF) nr. 2358/71 og (EF) nr. 2529/2001 (EUT L 270 af 21.10.2003, s. 
1); nu erstattet af Rådets forordning (EF) nr. 73/2009.
2 Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 af 19. januar 2009 om fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for 
direkte støtte til landbrugere og om fastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere, om ændring af forordning (EF) nr. 
1290/2005, (EF) nr. 247/2006, (EF) nr. 378/2007 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1782/2003 (EUT L 30 af 
31.01.2009, s. 16).
3 Kommissionens forordning (EF) nr. 1122/2009 af 30. november 2009 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets 
forordning (EF) nr. 73/2009 for så vidt angår krydsoverensstemmelse, graduering og det integrerede forvaltnings- og 
kontrolsystem inden for rammerne af de ordninger for direkte støtte til landbrugerne, som er omhandlet i nævnte forordning, 
og om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår krydsoverensstemmelse inden 
for rammerne af støtteordningen for vin (EUT L 316 af 2.12.2009, s. 65).
4 Kommissionens forordning (EF) nr. 65/2011 af 27. januar 2011 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets 
forordning (EF) nr. 1698/2005 for så vidt angår kontrol og krydsoverensstemmelse i forbindelse med 
støtteforanstaltninger til udvikling af landdistrikterne (EUT L 25 af 28.1.2011, s. 8).
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budgettets økonomiske interesser, er det disses opgave at træffe alle nødvendige 
foranstaltninger for at sikre sig, at støtten tildeles korrekt, samt at forebygge og tage sig af 
uregelmæssigheder1. Dette princip gælder for betalinger, der foretages både under søjle I 
(enkeltbetalingsordningen) og søjle II (ordningen for ugunstigt stillede områder) i den fælles 
landbrugspolitik. 

Som følge heraf skal tvister i forbindelse med den administrative behandling af enkeltsager, 
såsom sager vedrørende den faktiske vurdering af størrelsen af foderarealer, behandles af de 
nationale myndigheder.

Eftersom vurderingen af de oplysninger, der indhentes under landbrugsministeriets 
inspektionsbesøg, hører under de nationale myndigheders kompetence, kan Kommissionen 
ikke sætte sin egen vurdering i stedet for de nationale myndigheders og intervenere i den 
administrative forfølgning af denne sag.

Det ser derfor det ud til, at løsningen på den situation, andrageren beskriver, må være at 
indanke landbrugsministeriets seneste afgørelse for en national domstol, som kan vurdere 
lovligheden af denne afgørelse.

Endelig ligger det ligeledes uden for Kommissionen kompetence at vurdere den korrekte 
fremgangsmåde i forbindelse med nationale administrative ankeprocedurer såsom 
vurderingen af andragerens påstande om, at embedsmænd i ministeriet har forsinket en 
ankeproces. Det påhviler de relevante nationale myndigheder at vurdere lovligheden af den 
pågældende ankeprocedure.

Konklusion

I lyset af de oplysninger, der i øjeblikket er til rådighed, indeholder sagen ingen juridiske 
elementer, som kan begrunde en intervention fra Kommissionens side.  Den administrative 
behandling af denne enkeltsag påhviler de nationale forvaltningsdomstole eller ordinære 
domstole.

                                               
1 Artikel 9 i Rådets forordning (EF) nr. 1290/2005 af 21. juni 2005 om finansiering af den fælles 
landbrugspolitik (EUT L 209 af 11.8.2005, s. 1).


