
CM\925934NL.doc PE504.300v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie verzoekschriften

30.1.2013
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Betreft: Verzoekschrift 1022/2012, ingediend door Sean (Ierse nationaliteit), over het 
onjuist toepassen van de voorwaarden van de regelingen inzake bedrijfstoeslagen 
en achtergebleven gebieden door de autoriteiten in Galway, Ierland

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener beschuldigt het Ministerie van Landbouw, Voedsel en Visserij van Ierland ervan de 
voorwaarden van de regelingen inzake bedrijfstoeslagen en achtergebleven gebieden onjuist 
te hebben toegepast ten aanzien van Keelderry Commonage, Peterswell, Co. Galway. Indiener 
legt uit dat de betreffende gebieden, gezien hun voedergewasbeoordeling van 99%, jarenlang 
voordeel hebben gehad van rechten en betalingen onder de eerdergenoemde regelingen. In 
oktober 2010 en februari 2011 gaven ambtenaren van het ministerie dezelfde gebieden echter 
voedergewasbeoordelingen van respectievelijk nul en tien procent. Indiener betwist de 
resultaten van deze inspecties en verwijst naar een eerdere inspectie die plaatsvond in juli-
augustus 2010 en 90% voedergewassen aangaf, maar die "onrechtmatig" werd verklaard. 
Ondanks een duidelijke erkenning van het kantoor van het ministerie in Galway dat de 
voorwaarden van de regelingen onjuist waren toegepast, stelt indiener dat het ministerie 
gefaald, geweigerd of nagelaten heeft zijn bevindingen te corrigeren. Indiener stelt dat er 
onregelmatigheden hebben plaatsgevonden in het inspectieproces en dat er geen eerlijke 
beroepsprocedure heeft plaatsgevonden met een herinspectie van de gebieden.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 3 december 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 januari 2013
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"Wat de bedrijfstoeslag betreft, geldt dat indiener rechten en betalingen toegewezen heeft 
gekregen overeenkomstig het historische model dat in Ierland van toepassing was op het 
moment dat de bedrijfstoeslagregeling in 2005 werd ingevoerd. De toewijzing gebeurde op 
basis van artikel 43 van Verordening (EG) nr. 1782/20031 van de Raad, die op dat moment 
van toepassing was. Behalve betalingsrechten moet een begunstigde ook in aanmerking 
komende hectaren hebben om de bedrijfstoeslagen te ontvangen. Overeenkomstig artikel 43, 
lid 2, onder b), van Verordening (EG) nr. 1782/2003 omvat het aantal in aanmerking komende 
hectaren alle voederareaal in de referentieperiode (de jaren 2000, 2001 en 2002) zoals bedoeld 
in artikel 43, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1782/2003.

De betalingsrechten moeten elk jaar worden geactiveerd middels de vaststelling van het aantal 
voor betalingen in aanmerking komende hectaren. In aanmerking komende hectaren worden 
op dit moment gedefinieerd in artikel 43, lid 2, van Verordening (EG) nr. 73/20092 van de 
Raad.

Om de in aanmerking komende hectaren vast te stellen, moeten de Ierse autoriteiten controles 
en inspecties uitvoeren. De huidige voorschriften met betrekking tot controles aangaande de 
naleving van de subsidiabiliteitscriteria staan in hoofdstuk II van titel III van deel II van 
Verordening (EG) nr. 1122/20093 van de Commissie, in het bijzonder in artikel 34. In deel I 
van hoofdstuk II van titel IV van deel II van dezelfde verordening wordt ingegaan op de 
bevindingen in verband met de subsidiabiliteitscriteria. Uit de door indiener aangedragen 
informatie blijkt op geen enkele wijze dat deze algemene regels in dit geval door het Ierse 
Ministerie van Landbouw niet in acht zijn genomen.

Wat de regeling voor achtergebleven gebieden betreft, die onderdeel uitmaakt van het 
programma voor plattelandsontwikkeling in Ierland, geldt dat ook hiervoor algemene EU-
regels bestaan betreffende controles en inspecties ter plaatse door nationale autoriteiten (in 
onderafdeling I van afdeling I van hoofdstuk II van titel I van Verordening (EU) 65/20114 van 
de Commissie). Ook wat deze regeling voor plattelandsontwikkeling betreft, blijkt uit de door 

                                               
1 Verordening (EG) nr. 1782/2003 van 29 september 2003 tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften 
voor regelingen inzake rechtstreekse steunverlening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en 
tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers en houdende wijziging van de Verordeningen 
(EEG) nr. 2019/93, (EG) nr. 1452/2001, (EG) nr. 1453/2001, (EG) nr. 1454/2001, (EG) nr. 1868/94, (EG) nr. 
1251/1999, (EG) nr. 1254/1999, (EG) nr. 1673/2000, (EEG) nr. 2358/71 en (EG) nr. 2529/2001 (PB L 270 van 
21.10.2003, blz. 1). Nu vervangen door Verordening (EG) nr. 73/2009.
2 Verordening (EG) nr. 73/2009 van de Raad van 19 januari 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke 
voorschriften voor regelingen inzake rechtstreekse steunverlening aan landbouwers in het kader van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers, tot 
wijziging van Verordeningen (EG) nr. 1290/2005, (EG) nr. 247/2006, (EG) nr. 378/2007 en tot intrekking van 
Verordening (EG) nr. 1782/2003 (PB L 30 van 31.01.2009, blz. 16).
3 Verordening (EG) nr. 1122/2009 van de Commissie van 30 november 2009 tot vaststelling van bepalingen ter 
uitvoering van Verordening (EG) nr. 73/2009 van de Raad wat betreft de randvoorwaarden, de modulatie en het 
geïntegreerd beheers- en controlesysteem in het kader van de bij die verordening ingestelde regelingen inzake 
rechtstreekse steunverlening aan landbouwers en ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de 
Raad wat betreft de randvoorwaarden in het kader van de steunregeling voor de wijnsector (PB L 316 van 
2.12.2009, blz. 65).
4 Verordening (EU) nr. 65/2011 van de Commissie van 27 januari 2011 houdende uitvoeringsbepalingen van 
Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad met betrekking tot de toepassing van controleprocedures en van de 
randvoorwaarden in het kader van de steunmaatregelen voor plattelandsontwikkeling (PB L 25 van 28.1.2011, 
blz. 8).
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indiener aangedragen informatie op geen enkele wijze dat deze algemene regels in dit geval 
door het Ierse Ministerie van Landbouw niet in acht zijn genomen.

Uit hoofde van de regels betreffende de werking van het gemeenschappelijk landbouwbeleid 
(GLB) is het zo dat vanaf het begin [de Unie "delegeert" de uitvoering niet aan de lidstaten", 
zie artikel 291, lid 1, van het VWEU] de lidstaten de verantwoordelijkheid dragen voor de 
uitvoering van de regels van het GLB, en in het bijzonder voor de betalingen aan 
begunstigden. In het kader van de op hen rustende plicht tot het beschermen van de financiële 
belangen van de EU-begroting moeten de lidstaten alle noodzakelijke maatregelen nemen om 
zich ervan te vergewissen dat subsidies op correcte wijze worden toegekend, en om 
onregelmatigheden te voorkomen en aan te pakken1. Dit beginsel geldt voor betalingen onder 
zowel pijler I (bedrijfstoeslagregeling), als pijler II (regeling achtergebleven gebieden) van 
het GLB.

Geschillen over de administratieve aspecten van een afzonderlijk geval, zoals de beoordeling 
van de omvang van het voederareaal, moeten dus met de nationale autoriteiten worden 
opgenomen.

Aangezien de beoordeling van de informatie die tijdens de inspecties door het Ministerie van 
Landbouw is vergaard onder de bevoegdheid van de nationale autoriteiten valt, komt de 
Commissie hier geen enkele rol toe.

De oplossing zal erin moeten bestaan dat indiener bij een nationale rechtbank een klacht 
indient tegen het laatste besluit van het Ministerie van Landbouw, en dat die rechtbank zich 
vervolgens over de rechtmatigheid van het besluit uitspreekt.

De beoordeling van de vraag of de nationale beroepsprocedures goed werken, bijvoorbeeld 
wat betreft de bewering van indiener dat ambtenaren van het Ministerie van Landbouw zijn 
klachten met zeer grote vertraging behandelen, is evenmin een zaak voor de Commissie. Het 
zijn de nationale autoriteiten die bevoegd zijn voor het beoordelen van de wettigheid van de 
desbetreffende klachtenprocedure.

Conclusie

In het licht van de informatie die op dit moment beschikbaar is, moet worden geconcludeerd
dat het dossier geen juridisch informatie bevat die een interventie door de Commissie 
rechtvaardigt. De administratieve afhandeling van dit individuele geval is een zaak voor de 
nationale autoriteiten of de nationale rechtbanken."

                                               
1 Zie artikel 9 van verordening (EG) nr. 1290/2005 van de Raad van 21 juni 2005 betreffende financiering van 
het gemeenschappelijk landbouwbeleid (PB L 209 van 11.8.2005, blz. 1).


