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Tárgy: Sean ír állampolgár által benyújtott 1022/2012. számú petíció a 
mezőgazdasági üzemek egységes támogatási rendszere, valamint a hátrányos 
helyzetű térségek támogatási rendszere feltételeinek és követelményeinek az 
írországi Galway megyei hatóságok általi téves alkalmazásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifogásolja, hogy az ír Mezőgazdasági, Élelmiszer- és Tengerügyi 
Minisztérium a Keelderry közbirtokossági földdel kapcsolatban (Peterswell, Galway) tévesen 
alkalmazta a mezőgazdasági üzemek egységes támogatási rendszere és a hátrányos helyzetű 
térségek támogatási rendszere feltételeit és követelményeit. A petíció benyújtója kifejti, hogy 
a szóban forgó földterületek éveken át részesültek a fent említett támogatási rendszerek 
szerinti jogosultságokban és kifizetésekben, tekintettel arra, hogy területük 99%-a 
takarmánytermő föld. 2010 októberében és 2011 februárjában azonban minisztériumi 
tisztviselők ugyanezen földterületek esetében a takarmánytermő föld arányát 0%-ban és 10%-
ban állapították meg. A petíció benyújtója kifogásolja e vizsgálatok eredményeit, és rámutat 
egy korábbi, 2010 júliusában és augusztusában végzett – azonban később „nem 
engedélyezettnek” nyilvánított – vizsgálatra, amely 90%-ban állapította meg a 
takarmánytermő föld arányát. Annak ellenére, hogy a minisztérium Galway megyei irodája 
szemmel láthatóan elismerte a támogatási rendszer feltételeinek és követelményeinek téves 
alkalmazását, a petíció benyújtójának állítása szerint a megye elmulasztotta, visszautasította 
vagy mellőzte a megállapítások kijavítását. A petíció benyújtója felveti, hogy 
szabálytalanságok történtek a vizsgálati eljárással, valamint a földterületek felülvizsgálatát is 
magában foglaló tisztességes fellebbezési eljárás biztosításával kapcsolatban.
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2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. december 3. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. január 30.

Az egységes támogatási rendszerrel kapcsolatosan a petíció benyújtója számára az 
Írországban alkalmazott, múltbeli – az egységes támogatási rendszer bevezetésének évén, 
azaz 2005-ös – adatokon alapuló modell alapján ítélték oda a támogatási jogosultságokat. Az 
odaítélés az akkoriban hatályos 1782/2003/EK tanácsi rendelet1 43. cikke szerint történt. A 
támogatási jogosultságok mellett a kedvezményezettnek támogatható hektárokkal kell 
rendelkeznie ahhoz, hogy igénybe vehesse az egységes támogatási rendszer keretében nyújtott 
támogatásokat. Az 1782/2003/EK tanácsi rendelet 43. cikke (2) bekezdése b) pontja 
értelmében e támogatható hektárszámba beleszámítják valamennyi – a rendelet 43. cikke (3) 
bekezdése szerinti – takarmánytermő területet a bázisidőszak folyamán (2000-ben, 2001-ben 
és 2002-ben).

A támogatási jogosultságokat a támogatható hektárszámok meghatározásával kell aktiválni 
ahhoz, hogy a kifizetéseket megkapják.  A támogatható hektárszámot jelenleg a 73/2009/EK 
tanácsi rendelet2 34. cikkének (2) bekezdése határozza meg.

A támogatható hektárszám meghatározása érdekében az ír hatóságoknak ellenőrzéseket és 
vizsgálatokat kell folytatniuk. A támogathatósági feltételekre vonatkozó hatályos uniós 
rendelkezések az 1122/2009/EK bizottsági rendelet3 II. rész III. cím II. fejezetében találhatók. 
Különösen e rendelet 34. cikke foglalkozik a támogatható terület meghatározásával. 
Ugyanezen rendelet II. rész, IV. cím, II fejezet I. szakasza is tartalmaz rendelkezéseket a 
támogathatóság feltételeivel kapcsolatosan. A petíció benyújtója által rendelkezésre bocsátott 
információk egyike sem enged arra következtetni, hogy ezen általános szabályokat az ír 
Mezőgazdasági Minisztérium a szóban forgó esetben figyelmen kívül hagyta volna. 

Hasonlóképpen, az írországi vidékfejlesztési program részét képező, hátrányos helyzetű 
térségek rendszerét illetően a 65/2011/EU bizottsági rendelet4 I. cím, II. fejezet, I szakasz I. 

                                               
1 A közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a 
mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról, továbbá a 2019/93/EGK, 
1452/2001/EK, 1453/2001/EK, 1454/2001/EK, 1868/94/EK, 1251/1999/EK, 1254/1999/EK, 1673/2000/EK, 2358/71/EGK 
és a 2529/2001/EK rendelet módosításáról szóló, 2003. szeptember 29-i 1782/2003/EK tanácsi rendelet, HL L 270., 
2003.10.21., 1. o. Helyébe a 73/2009/EK tanácsi rendelet lépett. 
2 A közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek 
közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott egyes támogatási rendszerek 
létrehozásáról, az 1290/2005/EK, a 247/2006/EK és a 378/2007/EK rendelet módosításáról, valamint az 1782/2003/EK 
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. január 19-i 73/2009/EK tanácsi rendelet, HL L 30., 2009.01.31., 16. o.
3 A 73/2009/EK tanácsi rendeletnek a kölcsönös megfeleltetés, a moduláció és az integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer 
tekintetében, az említett rendeletben létrehozott, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási 
rendszerek keretében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról, valamint az 1234/2007/EK 
tanácsi rendeletnek a kölcsönös megfeleltetés tekintetében, a borágazatban meghatározott támogatási rendszer keretében 
történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 2009. november 30-i 1122/2009/EK bizottsági 
rendelet, L 316, 2009.12.2., 65. 8.
4 A vidékfejlesztési támogatási intézkedésekre vonatkozó ellenőrzési eljárások, valamint a kölcsönös megfeleltetés 
végrehajtása tekintetében az 1698/2005/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról 
szóló, 2011. január 27-i 65/2011/EU bizottsági rendelet, HL L 25., 2011.1.28., 8. o.



CM\925934HU.doc 3/3 PE504.300v01-00

HU

alszakasza rendelkezik a nemzeti hatóságok általi ellenőrzésekre és helyszíni ellenőrzésekre 
vonatkozó általános uniós szabályokról. A vidékfejlesztési rendelkezésekkel kapcsolatosan a 
petíció benyújtója által rendelkezésre bocsátott információk egyike sem utal arra, hogy az ír 
Mezőgazdasági Minisztérium a szóban forgó esetben azokat figyelmen kívül hagyta volna.   

 A közös agrárpolitika (KAP) működése tekintetében irányadó szabályok értelmében már a 
kezdetektől fogva [az Unió nem „ruházza át” a végrehajtást a tagállamokra, vö. az EUMSZ 
291. cikkének (1) bekezdésével] a tagállamok felelőssége volt a KAP szabályainak 
végrehajtása, különös tekintettel a kedvezményezetteknek járó kifizetések teljesítésére. A 
tagállamok azon feladata következtében, hogy védelmezniük kell az uniós költségvetés 
pénzügyi érdekeit, a tagállamoknak meg kell tenniük minden szükséges intézkedést annak 
érdekében, hogy megbizonyosodjanak arról, hogy a támogatások odaítélése megfelelően 
történt, és megakadályozzák, illetve kezeljék az esetleges szabálytalanságokat1. Ez az elv 
érvényes a KAP I. pillére (egységes támogatási rendszer), illetve II. pillére (hátrányos 
helyzetű térségek rendszere) keretében történő kifizetésekre egyaránt. 

Következésképpen egy konkrét ügy adminisztratív kezelésével kapcsolatos vitákat – mint 
amilyen a takarmánytermő területek méretének tényszerű felméréséről folyik – a nemzeti 
hatóságoknak kell mérlegelniük.

Minthogy a Mezőgazdasági Minisztérium által végzett ellenőrzések során szerzett 
információk értékelése a nemzeti hatóságok feladata, a Bizottság nem helyettesítheti a 
nemzeti hatóságok általi értékelést a sajátjával, és nem avatkozhat közbe az ügyben folyó 
közigazgatási eljárásban. 

Ebből az következik, hogy a petíció benyújtója által leírt helyzetre úgy kell megoldást találni, 
hogy valamely nemzeti bíróságnál fellebbezést nyújtanak be a Minisztérium legutóbbi 
döntése ellen, amely bíróság értékelheti e döntés jogszerűségét.

Végezetül, a nemzeti közigazgatási fellebbezési eljárások helyességének értékelése – például 
a petíció benyújtója ama állítását illetően, hogy a minisztériumi tisztviselők késleltették a 
fellebbezési eljárást – szintén az Európai Bizottság illetékességi körén kívül van. Az illetékes 
nemzeti hatóságok feladata, hogy értékelje a kérdéses fellebbezési eljárás jogszerűségét.   

Következtetés

A jelenleg rendelkezésre álló információk alapján az ügy nem tartalmaz olyan jogi elemeket, 
amelyek indokolnák a Bizottság beavatkozását. Az eset kezelése a nemzeti közigazgatási 
bíróságok vagy polgári bíróságok hatáskörébe tartozik.

                                               
1 Lásd a közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló 2005. június 21-i 1290/2005/EK tanácsi rendelet 9. cikkét, HL L 209., 
2005.8.11., 1. o.


