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Pressemeddelelse 
Luxembourg, den 4. juli 2022 

EU bør mere proaktivt bekæmpe svig i 
forbindelse med landbrugsudgifterne  
Nogle af udgiftsordningerne under den fælles landbrugspolitik - EU-budgettets største 
udgiftsområde - er særlig udsat for risici for svig. Det siger Den Europæiske Revisionsret i en 
beretning, der offentliggøres i dag. Beretningen gennemgår risiciene for svig vedrørende 
landbrugspolitikken og vurderer Europa-Kommissionens reaktion på svig i forbindelse med 
landbrugsudgifterne. Revisorerne konkluderer, at Kommissionen har reageret på tilfælde af svig 
i forbindelse med landbrugsudgifterne, men at den bør adressere bestemte risici for svig mere 
proaktivt, f.eks. ulovlig "land grabbing". Svindlere kan udnytte svagheder i medlemsstaternes 
kontrol, så revisorerne anbefaler også, at Kommissionen overvåger de nationale 
svigbekæmpelsesforanstaltninger bedre, giver mere konkret vejledning og fremmer brugen af 
nye teknologier til forebyggelse og afsløring af svig. 

Revisorernes undersøgelse af svigmønstre i landbrugspolitikkens betalingsordninger fokuserede 
på de foranstaltninger, der blev finansieret af den fælles landbrugspolitik under delt forvaltning 
(direkte betalinger, markedsforanstaltninger og udvikling af landdistrikter) i programperioderne 
2007-2013 og 2014-2020. Revisorerne konstaterede, at de største risici er forbundet med 
støttemodtagere, der skjuler manglende opfyldelse af støtteberettigelsesbetingelser, med de 
finansierede foranstaltningers kompleksitet og med ulovlige former for "land grabbing".  
 
"Svig skader EU's finansielle interesser og forhindrer, at EU-midler bruges til at opfylde 
politikmålene," siger Nikolaos Milionis, det medlem af Revisionsretten, der ledte revisionsarbejdet. 
"Efter vores mening bør EU gøre mere for at adressere risikoen for svig i forbindelse med 
landbrugsudgifterne. Vi forventer, at vores beretning vil være nyttig for Kommissionen og 
medlemsstaterne i forbindelse med udviklingen af deres kapacitet til bekæmpelse af svig under den 
nye fælles landbrugspolitik i perioden 2023-2027." 
 
Risikoen for svig er størst på områder med komplekse regler - f.eks. vedrørende 
investeringsforanstaltninger til udvikling af landdistrikter - og nogle af de betalingsordninger under 
den fælles landbrugspolitik, der skal støtte specifikke kategorier af støttemodtagere, er udsat for 
svig, hvor ansøgere undlader at give relevante oplysninger eller kunstigt skaber betingelserne for 
at opfylde støttekriterierne og dermed modtager støtte uberettiget. Der kan være tale om, at 
landbrugsvirksomheder udgiver sig for at være SMV'er uden at oplyse om deres forbindelser til 
andre virksomheder, eller at støttemodtagere uden støtteberettigelse ansøger om betalinger som 
"unge landbrugere".  
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"Land grabbing" kan involvere svigagtige praksis såsom forfalskning af dokumenter, tvang, 
udøvelse af politisk indflydelse, brug af insideroplysninger, manipulation af procedurer eller 
betaling af bestikkelse. Undersøgelser foretaget af EU's kontor for bekæmpelse af svig (OLAF) og 
nationale myndigheder har vist, at de landbrugsarealer, der er mest udsat for denne type svigagtige 
aktiviteter, er offentligt ejet jord og privat jord med uklare ejerforhold. Svindlere kan også forsøge 
at erhverve jord - lovligt eller ej - med det ene formål at få udbetalt direkte betalinger uden at 
udøve landbrugsaktiviteter. Risikoen for dette er størst med hensyn til græsningsarealer og 
bjergområder, hvor det er forholdsvis vanskeligt for betalingsorganerne at kontrollere, at den 
krævede landbrugsaktivitet, f.eks. græsning, faktisk finder sted.  
 
Kommissionens seneste analyse af risikoen for svig i forbindelse med den fælles landbrugspolitik 
er fra 2016. Revisorerne anbefaler derfor, at Kommissionen ajourfører sin vurdering af, hvor stor 
risikoen for svig er i de forskellige udgiftsordninger, og hvor gode medlemsstaternes 
svigbekæmpelsesforanstaltninger er til at afsløre, forebygge og korrigere svig.  
Revisorerne anbefaler også, at Kommissionen træffer de nødvendige foranstaltninger til at 
mindske væsentlige risici for svig, samt at den fremmer brugen af teknologi - f.eks. datamining, 
maskinindlæring, satellitbilleder og billedtolkning - til svigbekæmpelse og tilskynder 
medlemsstaterne til at gå i denne retning.  
  
Baggrundsoplysninger  
Den fælles landbrugspolitik har altid haft Revisionsrettens særlige opmærksomhed, især når det 
gælder kontrol af landbrugsudgifternes lovlighed og formelle rigtighed. I vores revisioner med 
henblik på revisionserklæringerne for 2018-2020 reviderede vi 698 betalinger under den fælles 
landbrugspolitik og kvantificerede fejl i 101 tilfælde. I 17 af dem havde vi mistanke om, at fejlen 
kunne være forbundet med svig. Revisionsretten har ikke beføjelser til at undersøge svig, men når 
vores revisorer får mistanke om svig, videresender de sagerne til OLAF eller Den Europæiske 
Anklagemyndighed (EPPO) med henblik på nærmere undersøgelse. 
 
Særberetning 14/2022 "Kommissionens reaktion på svig i forbindelse med den fælles 
landbrugspolitik - Det er på tide at grave dybere", kan fås på Revisionsrettens websted. 
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