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Pressemeddelelse
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Offentliggøres straks
 Luxembourg, den 9. juli 2014

Kommissionen har ikke ført passende tilsyn med "afkoblingen" af 
EU's landbrugsstøtte, som blev vedtaget med "sundhedstjekket" af 
den fælles landbrugspolitik i 2008, siger EU-revisorerne 
 
En beretning, som Den Europæiske Revisionsret (Revisionsretten) offentliggør i dag, viser, at Kommissionen 
ikke førte tilstrækkeligt tilsyn med medlemsstaternes beregning af betalingsrettigheder i forbindelse med EU's 
landbrugsstøtte under enkeltbetalingsordningen i perioden 2010-2012. Medlemsstaternes fordeling af den 
disponible støtte var ikke altid i overensstemmelse med EU's principper og politikmål, og 
betalingsrettighederne var undertiden beregnet forkert. 
 
"Enkeltbetalingsordningen, som blev indført i 2005, afløste de fleste af de tidligere direkte betalinger, som var knyttet til 
landbrugsproduktion. Efter gennemgangen i 2008 af 2003-reformen af den fælles landbrugspolitik kaldet "sundhedstjekket" 
blev enkeltbetalingsordningen udvidet til også at omfatte sektorer, hvor ordningen hidtil ikke eller kun delvist var blevet 
anvendt. Medlemsstaterne havde en betydelig skønsmargen med hensyn til at fordele og beregne betalingsrettighederne, 
men Kommissionen har stadig det endelige ansvar for betalingen af EU-støtte til landbrugerne. Retten konstaterede, at 
Kommissionen ikke havde vedtaget klare gennemførelsesregler, og at den ikke førte tilstrækkeligt tilsyn med 
medlemsstaterne, når disse fordelte den disponible støtte - ca. 4,2 milliarder euro i perioden 2010-2012 - blandt deres 
landbrugere. Som følge heraf overholdt de kriterier, som medlemsstaterne definerede, undertiden ikke EU-principperne, 
særlig princippet om ligebehandling af landbrugere, proportionalitetsprincippet og princippet om forsvarlig økonomisk 
forvaltning, og landbrugernes betalingsrettigheder var sommetider beregnet forkert", siger Augustyn Kubik, det medlem af 
Revisionsretten, som er ansvarlig for beretningen, "dette vil også kunne få betydelig indvirkning på de nye 
betalingsordninger for landbrugerne fra 2015".  
 
Afkoblingen af den direkte støtte fra produktionen og indførelsen af enkeltbetalingsordningen var de væsentligste 
elementer i reformen af den fælles landbrugspolitik i 2003. Hovedformålet med enkeltbetalingsordningen var at ændre 
politikkens sigte og i stedet for markedsstøtte yde afkoblet indkomststøtte og dermed gøre landbrugerne mere 
markedsorienterede og opnå større decentralisering. Enkeltbetalingsordningen er indtil videre blevet indført i 18 
medlemsstater og tegner sig for 54 % af EU's samlede budget til landbrug og udvikling af landdistrikter. Støtten under 
enkeltbetalingsordningen er uafhængig af ("afkoblet" fra) den konkrete landbrugsproduktion, men landbrugerne skal have 
betalingsrettigheder og jord, som er støtteberettiget, for at kunne modtage enkeltbetalingsstøtte. Enkeltbetalingsordningen 
forbliver i kraft indtil udgangen af 2014. Fra og med 2015 vil den blive erstattet med en ny grundbetalingsordning, som også 
vil være baseret på betalingsrettigheder. Medlemsstaterne kan under visse betingelser overføre betalingsrettighedernes 
værdi til det nye system. Beregningen af enkeltbetalingsrettigheder kan derfor påvirke de fremtidige betalinger til 
landbrugerne frem til 2021. 
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Bemærkninger til redaktører: 
 
Den Europæiske Revisionsrets særberetninger offentliggøres året igennem og præsenterer resultaterne af udvalgte revisioner 
vedrørende specifikke EU-budgetområder eller forvaltningsspørgsmål. 

Denne særberetning (nr. 8/2014), som bærer titlen "Har Kommissionen forvaltet indlemmelsen af koblet støtte i 
enkeltbetalingsordningen effektivt?" vurderer, hvordan Kommissionen forvaltede indlemmelsen af den EU-støtte, der var koblet 
til en specifik mængde landbrugsproduktion (f.eks. det dyrkede areal eller antallet af dyr) i enkeltbetalingsordningen efter 
sundhedstjekket af den fælles landbrugspolitik i 2008. Nærmere bestemt undersøgte EU-revisorerne, om Kommissionen 
overvågede og kontrollerede medlemsstaternes beregning af betalingsrettigheder tilfredsstillende, om medlemsstaternes 
lovgivning var i overensstemmelse med de betingelser og principper, der er fastsat i EU-lovgivningen, og om de kompetente 
myndigheder havde etableret effektive kontroller, som sikrede, at betalingsrettighederne blev beregnet og tildelt korrekt. 
 
Revisionsretten konstaterede, at Kommissionen ikke udnyttede sit mandat til at sikre, at de kriterier, der blev anvendt ved 
fordelingen af den disponible støtte, altid var i overensstemmelse med EU's principper, særlig princippet om forbud mod 
forskelsbehandling af landbrugere og proportionalitetsprincippet, og om de fulgte principperne for forsvarlig økonomisk 
forvaltning eller eventuelt påvirkede markedsvilkårene.  
 
Hovedparten af medlemsstaterne havde anvendt landbrugernes referencedata korrekt, men revisorerne konstaterede 
væsentlige svagheder med hensyn til korrekt anvendelse af beregningsregler og principper. I de rammer, Kommissionen har 
fastlagt, præciseres det heller ikke tilstrækkelig klart, hvilke kontroller medlemsstaterne skal udføre for at sikre sig, at 
betalingsrettighederne beregnes korrekt, og medlemsstaternes kontrolsystemer var af svingende kvalitet. Endvidere var der 
svagheder ved den måde, hvorpå Kommissionen overvågede overholdelsen af de gældende lofter, kontrollerede 
medlemsstaternes overholdelse af den gældende EU-lovgivning og sørgede for, at eventuelle fejl blev korrigeret. 
 
EU-revisorerne anbefaler, at Kommissionen: 

• med henblik på de nye direkte betalingsordninger sikrer en ensartet gennemførelse af foranstaltningerne under den 
fælles landbrugspolitik ved fremover på passende niveau at fastsætte klare retningslinjer og pålægge medlemsstaterne 
at dokumentere, at de kriterier, de fastsætter, er objektive og ikke tillader forskelsbehandling, så man undgår markeds- 
eller konkurrenceforvridning 

• overvåger overholdelsen af de gældende lofter effektivt og anlægger en bredere tilgang i forbindelse med de 
inspektioner, der foretages med henblik på den efterprøvende regnskabsafslutning, så der tages hensyn til de særlige 
risici, der er forbundet med en støtteordning, som er baseret på rettigheder, og at den følger hurtigere op på tilfælde af 
manglende overholdelse 

• sørger for, at betalingsrettigheder, hvis værdi ikke er blevet beregnet i overensstemmelse med de gældende regler, 
korrigeres, og at uberettiget tildelte betalingsrettigheder inddrages, og uberettiget udbetalt enkeltbetalingsstøtte 
inddrives, særlig når der er tale om systematiske fejl 

• sørger for, at betalingsorganerne indfører klare procedurer, som sikrer, at det kontrolleres effektivt, om de data, der 
ligger til grund for beregningerne, er pålidelige, og om de betalingsrettigheder, medlemsstaterne har tildelt, er 
nøjagtige. 
 

Et kort videointerview med det medlem af Revisionsretten, som er ansvarlig for beretningen, kan ses på 
https://www.youtube.com/users/EUAuditorsECA 

Se også Revisionsrettens beretning nr. 5/2011 "Enkeltbetalingsordningen (SPS): emner, der bør tages op til behandling, for at 
den økonomiske forvaltning kan blive mere forsvarlig" på: http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR11_05_DA.PDF  


