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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1064/2012 af Don Heenan, irsk statsborger, om ændring med 
tilbagevirkende kraft af betingelserne for tilskud i henhold til ordningen for 
ugunstigt stillede områder

1. Sammendrag

Andrageren er som mindre landbruger i Irland tilskudsberettiget i henhold til ordningen for 
ugunstigt stillede områder. Dette tilskud er underlagt visse betingelser med hensyn til, hvor 
mange dyr der må holdes i forhold til landbrugsejendommens areal (dyreenheder pr. hektar). 
Ifølge andrageren har den irske kompetente myndighed ændret disse betingelser med 
tilbagevirkende kraft. I 2012 blev der offentliggjort en ændring vedrørende antal dyreenheder 
pr. hektar i det foregående år. Andrageren mister sit tilskud, fordi der efterfølgende er fastsat 
betingelser, som han ikke kendte til og derfor ikke kunne opfylde. Efter andragerens 
opfattelse er det urimeligt at ændre betingelser for det foregående år med tilbagevirkende 
kraft.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 7. december 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30 januar 2013

Andrageren klager over ændringer i betingelserne for ordningen med udligningsgodtgørelse 
til ugunstigt stillede områder (betalinger til landbrugere i andre områder med ulemper end 
bjergområder), som blev indført i programmet til udvikling af landdistrikter 2007-2013 for 
Irland ved syvende ændring deraf. Især drejer det sig om, at de ændrede betingelser for at 
modtage betalinger for 2012 krævede en minimal besætningstæthed i 2011 på 0,3 
dyreenheder pr. hektar. Andrageren mistede støtten i 2012, fordi hans landbrug ikke længere 
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opfyldte kravet vedrørende den reviderede minimale besætningstæthed i 2011. Efter 
andragerens opfattelse er det uretfærdigt at ændre betingelser baseret på det foregående år 
med tilbagevirkende kraft.

Kommissionen er ikke af den opfattelse, at ændringerne i betingelserne for betalinger til 
landbrugere i andre områder med ulemper end bjergområder var ændringer med 
tilbagevirkende kraft. 

Betalinger til landbrugere i andre områder med ulemper end bjergområder tildeles årligt. 

Det, at en landbruger har nydt godt af disse betalinger på visse betingelser i et år, er ikke 
ensbetydende med, at vedkommende har ret til at modtage disse betalinger på samme 
betingelser i det efterfølgende år. Det er fast retspraksis, at de erhvervsdrivende på området 
for den fælles landbrugspolitik ikke kan have nogen berettiget forventning om opretholdelse 
af en bestående situation, som de kompetente myndigheder kan ændre ved beslutninger 
truffet inden for rammerne af deres skøn1.

Ændringer i betingelserne for betalinger til landbrugere i andre områder med ulemper end 
bjergområder er ikke i strid med princippet om berettigede forventninger og retssikkerhed, 
forudsat de meddeles forud for den periode, de finder anvendelse i. 

Teoretisk kan forvaltningsmyndigheden med en behørig begrundelse foreslå at lade 
ordningen med udligningsgodtgørelse til ugunstigt stillede områder ophøre fuldstændigt. 
Medlemsstaterne er ikke forpligtede under EU-retten til at yde betaling til landbrugere i andre 
områder med naturlige ulemper end bjergområder, og nogle EU-medlemsstater yder ikke 
disse betalinger til landbrugere i ugunstigt stillede områder under deres programmer til 
udvikling af landdistrikter.

Kommissionen mener ikke, at ændringen af betingelserne i ordningen for 
udligningsgodtgørelse til ugunstigt stillede områder udgør en ændring af reglerne med 
tilbagevirkende kraft, eftersom de reviderede betingelser for 2012-betalingerne under den 
pågældende ordning blev meddelt før anvendelsesperiodens start. 

Det, at 2012-betalingerne er betinget af opfyldelse af kravet om en minimal 
besætningstæthed på 0,3 dyreenheder pr. hektar i 2011 er i sig selv ikke en grund til at anse
ændringen af betingelserne i ordningen for at være en ændring med tilbagevirkende kraft2.

Konklusion

Kommissionen er ikke af den opfattelse, at ændringerne i betingelserne for betalinger til 
landbrugere i andre områder med ulemper end bjergområder var ændringer med 
                                               
1 EU-Domstolens dom af 22. oktober 2009, sag C-449/08, Elbertsen, præmis 45 og dom af 4. juni 2009, sag C-
241/07, Otsa Talu, præmis 51.
2 Jf. sag C-241/07, Otsa Talu, hvor betingelserne for at være berettiget til støtte til miljøvenligt landbrug i 2005 
blev ændret i begyndelsen af 2005 for at begrænse kategorien af støtteberettigede ansøgere til landbrugere, som 
allerede var omfattet af en beslutning om tildeling af sådan støtte i det foregående budgetår. Domstolen afgjorde, 
at der ikke er noget til hinder for, at medlemsstaterne begrænser kategorien af modtagere af støtte til udvikling af 
landdistrikterne på denne måde.
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tilbagevirkende kraft. Kommissionen er heller ikke af den opfattelse, at den ved at godkende 
forslaget til syvende ændring af landbrugsstøtteordningen 2007-2013 for Irland overtrådte 
principperne om berettigede forventninger og retssikkerhed. 


