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Θέμα: Αναφορά 1022/2012 του Sean, ιρλανδικής ιθαγένειας, σχετικά με εσφαλμένη 
εφαρμογή των όρων και προϋποθέσεων για τα συστήματα ενιαίας ενίσχυσης 
ανά γεωργική εκμετάλλευση και μειονεκτική περιοχή από τις αρχές του 
Galway στην Ιρλανδία

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων καταγγέλλει ότι το υπουργείο Γεωργίας, Επισιτισμού και Θαλάσσης της 
Ιρλανδίας έχει εφαρμόσει εσφαλμένα τους όρους και προϋποθέσεις των συστημάτων ενιαίας 
ενίσχυσης ανά γεωργική εκμετάλλευση και μειονεκτική περιοχή, όσον αφορά την έκταση 
Keelderry στο Peterswell, στην κομητεία Galway. Ο αναφέρων εξηγεί ότι τα εν λόγω εδάφη 
έχουν επωφεληθεί επί σειρά ετών από δικαιώματα και καταβολές πληρωμών στο πλαίσιο των 
προαναφερθέντων συστημάτων, δεδομένης της κτηνοτροφικής αναφοράς τους που ανέρχεται 
στο 99%.  Τον Οκτώβριο του 2010 και τον Φεβρουάριο του 2011, ωστόσο, αξιωματούχοι του 
υπουργείου έδωσαν στα ίδια εδάφη κτηνοτροφικές αναφορές 0% και 10%, αντίστοιχα. Ο 
αναφέρων αμφισβητεί τα αποτελέσματα αυτών των ελέγχων, και επισημαίνει παλαιότερη 
επιθεώρηση που πραγματοποιήθηκε την περίοδο Ιουλίου-Αυγούστου του 2010, που έδωσε 
κτηνοτροφική αναφορά 90% αλλά κηρύχθηκε «αυθαίρετη». Παρά τη φαινομενική 
αναγνώριση εκ μέρους του γραφείου του υπουργείου στο Galway ότι οι όροι και οι 
προϋποθέσεις των συστημάτων εφαρμόζονταν πλημμελώς, ο αναφέρων δηλώνει ότι το
υπουργείο δεν κατόρθωσε, αρνήθηκε ή αμέλησε να διορθώσει τα πορίσματά του. Ο 
αναφέρων υπαινίσσεται ότι υπήρξαν παρατυπίες στη διαδικασία επιθεώρησης, καθώς και στη 
διαδικασία δίκαιης προσφυγής που αφορά την εκ νέου επιθεώρηση των εδαφών.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 3 Δεκεμβρίου 2012. Η Επιτροπή εκλήθη να παράσχει 
πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού.
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3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Ιανουαρίου 2013.

Όσον αφορά το καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης, ο αναφέρων έλαβε δικαιώματα ενίσχυσης 
σύμφωνα με το ιστορικό μοντέλο που εφαρμοζόταν στην Ιρλανδία όταν το σύστημα ενιαίας 
ενίσχυσης καθιερώθηκε το 2005. Η χορήγηση αυτή πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 
43 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 του Συμβουλίου1, που ίσχυε εκείνη την περίοδο. 
Εκτός από τα δικαιώματα ενίσχυσης, ένας δικαιούχος θα πρέπει να διαθέτει επίσης επιλέξιμα 
εκτάρια προκειμένου να λάβει τις ενισχύσεις στο πλαίσιο του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης. 
Σύμφωνα με το άρθρο 43 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003, ο 
αριθμός των επιλέξιμων εκταρίων περιλαμβάνει όλες τις κτηνοτροφικές εκτάσεις κατά την 
περίοδο αναφοράς (τα έτη 2000, 2001 και 2002), όπως ορίζεται στο άρθρο 43 παράγραφος 3 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003.

Κάθε χρόνο, τα δικαιώματα ενίσχυσης πρέπει να ενεργοποιούνται με τον καθορισμό των 
επιλέξιμων εκταρίων για τη χορήγηση πληρωμών. Τα επιλέξιμα εκτάρια ορίζονται επί του 
παρόντος με το άρθρο 34 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του 
Συμβουλίου2.

Για τον καθορισμό των επιλέξιμων εκταρίων, οι ιρλανδικές αρχές πρέπει να διενεργούν 
ελέγχους και επιθεωρήσεις. Οι ισχύουσες διατάξεις της ΕΕ σχετικά με τους ελέγχους όσον 
αφορά τα κριτήρια επιλεξιμότητας περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο ΙΙ του τίτλου ΙΙΙ του 
μέρους ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1122/2009 της Επιτροπής3. Ειδικότερα, το άρθρο 34 
του εν λόγω κανονισμού αφορά τον καθορισμό της επιλέξιμης έκτασης. Στον ίδιο κανονισμό 
περιλαμβάνονται επίσης διατάξεις της ΕΕ όσον αφορά τις διαπιστώσεις σε σχέση με τα 
κριτήρια επιλεξιμότητας, στην ενότητα Ι του κεφαλαίου ΙΙ του τίτλου IV του μέρους ΙΙ. 
Κανένα από τα στοιχεία που υποβλήθηκαν από τον αναφέροντα δεν φαίνεται να υποδεικνύει 
ότι στην παρούσα περίπτωση το ιρλανδικό Υπουργείο Γεωργίας δεν τήρησε αυτούς τους 
γενικούς κανόνες. 

Παρομοίως, όσον αφορά το καθεστώς σχετικά με τις μειονεκτικές περιοχές, το οποίο 
αποτελεί μέρος του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης στην Ιρλανδία, ο κανονισμός (ΕΚ) 
                                               
1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 του Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 2003, για τη θέσπιση κοινών 
κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής και για τη θέσπιση 
ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΟΚ) 
αριθ. 2019/93, (ΕΚ) αριθ. 1452/2001, (ΕΚ) αριθ. 1453/2001, (ΕΚ) αριθ. 1454/2001, (ΕΚ) αριθ. 1868/94, (ΕΚ) 
αριθ. 1251/1999, (ΕΚ) αριθ. 1254/1999, (ΕΚ) αριθ. 1673/2000, (ΕΟΚ) αριθ. 2358/71 και (ΕΚ) αριθ. 2529/2001, 
(ΕΕ L 270, 21.10.2003, σ. 1). Πλέον έχει αντικατασταθεί από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του 
Συμβουλίου. 
2 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου, της 19ης Ιανουαρίου 2009, σχετικά με τη θέσπιση κοινών 
κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης για τους γεωργούς στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και 
τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς, για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) 
αριθ. 1290/2005, (ΕΚ) αριθ. 247/2006, (ΕΚ) αριθ. 378/2007 και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1782/2003 (ΕΕ L 30, 31.01.2009, σ. 16).
3 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1122/2009 της Επιτροπής της 30 Νοεμβρίου 2009 σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών 
διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου όσον αφορά την πολλαπλή 
συμμόρφωση, τη διαφοροποίηση και το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, στο πλαίσιο των 
καθεστώτων άμεσης στήριξης για τους γεωργούς που προβλέπονται στον εν λόγω κανονισμό, καθώς και 
λεπτομερών διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά την 
πολλαπλή συμμόρφωση στο πλαίσιο του καθεστώτος στήριξης που προβλέπεται για τον αμπελοοινικό τομέα 
(ΕΕ L 316, 2.12.2009, σ. 65).
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αριθ. 65/2011 της Επιτροπής1 περιλαμβάνει γενικούς κανόνες της ΕΕ σχετικά με τους 
ελέγχους και τις επιτόπιες επιθεωρήσεις από τις εθνικές αρχές, στην υποενότητα Ι της 
ενότητας Ι του κεφαλαίου ΙΙ του τίτλου Ι. Και σε αυτήν την περίπτωση, κανένα από τα 
στοιχεία που υποβλήθηκαν από τον αναφέροντα δεν φαίνεται να υποδεικνύει ότι το ιρλανδικό 
Υπουργείο Γεωργίας δεν τήρησε τις εν λόγω διατάξεις περί αγροτικές ανάπτυξης.   

Σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής 
(ΚΓΠ), από την αρχή της ύπαρξής της [η Ένωση δεν «αναθέτει» την εκτέλεση στα κράτη μέλη, 
πρβλ. άρθρο 291 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ] τα κράτη μέλη έχουν την ευθύνη για την 
εφαρμογή των κανόνων της ΚΓΠ, ιδίως όσον αφορά την καταβολή των ενισχύσεων στους 
δικαιούχους. Ως επακόλουθο της αρμοδιότητάς τους να προστατεύουν τα οικονομικά 
συμφέροντα της ΕΕ σε σχέση με τον προϋπολογισμό, εναπόκειται στα κράτη μέλη να 
λαμβάνουν όλα τα απαιτούμενα μέτρα για να διασφαλίζουν ότι οι ενισχύσεις χορηγούνται 
σωστά, καθώς και για να αποτρέπουν και να διαχειρίζονται τις παρατυπίες2. Η αρχή αυτή 
ισχύει για τις ενισχύσεις που καταβάλλονται τόσο στο πλαίσιο του πυλώνα Ι (καθεστώς 
ενιαίας ενίσχυσης) όσο και στο πλαίσιο του πυλώνα ΙΙ (καθεστώς σχετικά με τις μειονεκτικές 
περιοχές) της ΚΓΠ. 

Κατά συνέπεια, οι διαφορές που αφορούν τη διοικητική διαχείριση μεμονωμένων 
περιπτώσεων, όπως αυτές που σχετίζονται με την αντικειμενική εκτίμηση των 
κτηνοτροφικών εκτάσεων, πρέπει να εξετάζονται από τις εθνικές αρχές.

Δεδομένου ότι η αξιολόγηση των στοιχείων που συγκεντρώνονται κατά τη διάρκεια των 
επιθεωρήσεων από το Υπουργείο Γεωργίας εμπίπτει στην αρμοδιότητα των εθνικών αρχών, η 
Επιτροπή δεν μπορεί να υποκαταστήσει την αξιολόγηση των εθνικών αρχών με τη δική της 
αξιολόγηση και να παρέμβει στις διοικητικές διαδικασίες της παρούσας υπόθεσης.

Συνεπώς, προκύπτει ότι το μέσο για την αντιμετώπιση της κατάστασης που περιγράφει ο 
αναφέρων έγκειται στην προσφυγή κατά της τελευταίας απόφασης του Υπουργείου σε εθνικό 
δικαστήριο, το οποίο είναι σε θέση να εξετάσει τη νομιμότητα της εν λόγω απόφασης.

Τέλος, η αξιολόγηση της ορθότητας των εθνικών διαδικασιών διοικητικής προσφυγής, όπως 
η αξιολόγηση των καταγγελιών του αναφέροντα ότι υπάλληλοι του Υπουργείου 
καθυστέρησαν τη διαδικασία προσφυγής, επίσης δεν εμπίπτει στο πεδίο αρμοδιοτήτων της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εναπόκειται στις αρμόδιες εθνικές αρχές να αξιολογήσουν τη 
νομιμότητα της εν λόγω διαδικασίας προσφυγής.   

Συμπεράσματα

Βάσει των διαθέσιμων επί του παρόντος πληροφοριών, η υπόθεση δεν περιέχει νομικά 
στοιχεία που θα μπορούσαν να δικαιολογήσουν παρέμβαση της Επιτροπής. Ο διοικητικός 
                                               
1 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 65/2011 της Επιτροπής της 27ης Ιανουαρίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών 
κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου όσον αφορά την εφαρμογή 
διαδικασιών ελέγχου καθώς και την πολλαπλή συμμόρφωση σε σχέση με μέτρα στήριξης της αγροτικής 
ανάπτυξης (ΕΕ L 25, 28.1.2011, σ. 8). 
2 Βλ. Άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 του Συμβουλίου, της 21ης Ιουνίου 2005, για τη 
χρηματοδότηση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΕΕ L 209, 11.8.2005, σ. 1). 
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χειρισμός της εν λόγω μεμονωμένης υπόθεσης εμπίπτει στην αρμοδιότητα των εθνικών 
εξωδικαστικών οργάνων επίλυσης διοικητικών διαφορών ή των εθνικών δικαστηρίων.


