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odaítélési feltételeinek visszamenőleges módosításáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója írországi kistermelő, így a hátrányos helyzetű térségekre vonatkozó 
rendszer szerinti támogatásra jogosult. A támogatást a gazdaság egységnyi területén tartható 
állatok számára (számosállategység/hektár) vonatkozó bizonyos feltételek mellett nyújtják. A 
petíció benyújtója jelzi, hogy az illetékes ír hatóság visszamenőlegesen módosította ezeket a 
feltételeket. A 2012-ben bejelentett módosítás az előző évi hektáronkénti 
számosállategységeket érintette. A petíció benyújtója elveszítette a támogatást, mivel számára 
ismeretlen, visszamenőleges hatályú feltételeket szabtak, ezért ezeknek nem tudott 
megfelelni. A petíció benyújtója úgy véli, hogy az előző évre vonatkozó feltételek 
visszamenőleges módosítása igazságtalan.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. december 7. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

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

A petíció benyújtója sérelmezi a kedvezőtlen adottságú területek (KAT) kompenzációs 
támogatási rendszerének (a hegyvidéki területeken kívüli hátrányos helyzetű területek 
mezőgazdasági termelőinek nyújtott kifizetések) feltételeiben a 2007–2013 közötti időszakra 
szóló írországi vidékfejlesztési program 7. módosítása során bevezetett változtatásokat. 
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Különösen sérelmesnek találja, hogy a 2012. évi kifizetésekre vonatkozó megváltozott 
feltételek 2011-re legalább 0,3 számosállategység/hektár élőállat-sűrűség meglétét írták elő. 
A petíció benyújtója 2012-ben elveszítette a támogatást, mivel gazdasága többé nem felel 
meg ennek a 2011-es élőállat-sűrűségre vonatkozó módosított feltételnek. A petíció 
benyújtója az előző évre vonatkozó feltételek visszamenőleges hatályú módosítását 
méltánytalannak tartja.

A Bizottság véleménye szerint a hegyvidéki területeken kívüli hátrányos helyzetű területek 
mezőgazdasági termelőinek nyújtott kifizetések feltételeinek módosítása nem minősült 
visszamenőleges hatályú változtatásnak. 

A hegyvidéki területeken kívüli hátrányos helyzetű területek mezőgazdasági termelőinek 
nyújtott kifizetések odaítélésére évente kerül sor. 

Az a tény, hogy valamely mezőgazdasági termelő az egyik évben bizonyos feltételek mellett 
részesült e kifizetésekből, nem jelent jogosultságot arra, hogy ezeket a kifizetéseket 
változatlan feltételek mellett a következő évben is megkapja. Az állandó ítélkezési gyakorlat 
szerint a közös agrárpolitika területén a gazdasági szereplők nem számíthatnak indokoltan 
olyan helyzet fennmaradásában, amelyet az illetékes hatóságok mérlegelési jogkörük keretein 
belül módosíthatnak.1

A hegyvidéki területeken kívüli hátrányos helyzetű területek mezőgazdasági termelőinek 
nyújtott kifizetések feltételeinek megváltozása nem ütközik a bizalomvédelem és a 
jogbiztonság elvébe, feltéve, hogy a változásokat az alkalmazási időszak kezdete előtt 
kihirdetik. 

Az irányító hatóság elméletben kellő indokolás mellett a kedvezőtlen adottságú területek 
kompenzációs támogatási rendszerének teljes megszüntetését is javasolhatja. Az uniós jog 
nem kötelezi a tagállamokat arra, hogy támogatást nyújtsanak a hegyvidéki területeken kívüli 
hátrányos helyzetű területek mezőgazdasági termelőinek, és egyes tagállamok 
vidékfejlesztési programjaik keretében nem is nyújtanak ilyen kifizetéseket a hátrányos 
helyzetű térségekben gazdálkodó mezőgazdasági termelőiknek.

A Bizottság véleménye szerint a kedvezőtlen adottságú területek kompenzációs támogatási 
rendszerére vonatkozó feltételek módosítása nem jelentett visszamenőleges hatályú 
szabálymódosítást, mivel a rendszer keretében folyósított 2012. évi kifizetésekre vonatkozó 
módosított feltételeket az alkalmazási időszak kezdete előtt kihirdették. 

Az a tény, hogy legalább 0,3 számosállategység/hektár élőállat-sűrűség 2011-es meglétét 
szabták a 2012. évi kifizetések feltételéül, önmagában nem teszi indokolttá, hogy a rendszer 
feltételeinek megváltozása visszamenőleges hatályú módosításnak minősüljön.2

                                               
1 EB, a C-448/08. sz. Elbertsen-ügyben 2009. október 22-én hozott ítélet 45. pontja; a 
C-241/07. sz. Otsa Talu-ügyben hozott 2009. június 4-i ítélet 51. pontja.
2 Vö.: a C-241/07. sz. Otsa Talu-ügy, ahol a 2005. évi agrár-környezetvédelmi 
támogatás jogosultsági feltételeit 2005 elején módosították annak érdekében, hogy a 
támogatásra jogosultak körét az előző költségvetési évben meghozott odaítélési határozattal 
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Következtetés

A Bizottság véleménye szerint a hegyvidéki területeken kívüli hátrányos helyzetű területek 
mezőgazdasági termelőinek nyújtott kifizetések feltételeinek módosítása nem minősült 
visszamenőleges hatályú változtatásnak. A Bizottság véleménye szerint továbbá a 2007–2013 
közötti időszakra szóló írországi vidékfejlesztési program 7. módosításának jóváhagyásával 
az ország nem sértette meg a bizalomvédelem és a jogbiztonság elvét. 

                                                                                                                                                  
már érintett mezőgazdasági termelőkre szűkítsék. A Bíróság úgy határozott, hogy a 
tagállamok szűkíthetik ilyen módon a vidékfejlesztési támogatásra jogosultak körét.


