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Asia: Vetoomus nro 0816/2007, Constantinos Koutsogiannis, Kreikan kansalainen, 
yhteisön maataloustuen maksamismenettelyistä 

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä väittää, että tuottajat saavat lainvastaisesti ennakkomaksua, joka on 
10 prosenttia yhteisön maataloustuista seuraavalle vuodelle.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 31. tammikuuta 2008. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 10. kesäkuuta 2008.

Komission yksiköt ovat panneet merkille vetoomuksen esittäjän toimittamat tiedot ja aikovat 
pyytää selventäviä tietoja Kreikan viranomaisilta voidakseen ottaa kantaa vetoomuksessa 
esitettyihin seikkoihin.

4. Komission täydentävä vastaus, saatu 20. maaliskuuta 2009.

Vetoomus

Vetoomuksen esittäjä väittää, että hänelle yhteisen maatalouspolitiikan nojalla suoritetut maksut 
eivät ole täysimääräisiä, ja antaa ymmärtää, että hänelle on kieltäydytty maksamasta osaa hänelle 
kuuluvista maksuista, ja siitä on kieltäydytty kauan aikaa.

Komission huomiot vetoomuksesta

Yhteisessä maatalouspolitiikassa viime vuosien aikana toteutetuilla perättäisillä uudistuksilla 
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maatalouspolitiikkaa on muutettu säänneltyjen hintojen järjestelmästä järjestelmään, jossa 
viljelijät saavat suoraa tukea, jotka liittyvät yhä vähemmän tuotannon todelliseen määrään. 
Tämän ansiosta viljelijät voivat vastata paremmin markkinoiden signaaleihin, ja suoraa tulotukea 
koskevassa järjestelmässä sovellettavien "täydentävien ehtojen" avulla he voivat vastata myös 
ympäristönsuojelun ja hyvän kotieläintalouden kaltaisiin yleistä järjestystä koskeviin ensisijaisiin 
tavoitteisiin. Joitakin maaseudun kehityksen talousarvioita myös rahoitetaan osittain suoran tuen 
talousarvioista, mikä tunnetaan "tuen mukauttamista" koskevana prosessina. Koska tuen 
mukauttaminen vaikuttaa suoraan viljelijöille maksettuihin määriin, parlamentti omisti sille 
huomattavasti huomiota äskettäisessä lausunnossaan YMP:n terveystarkastuksesta. Siten 
vetoomuksen esittäjän kaltaisille viljelijöille suoritettavien maksujen tarkka laskeminen 
edellyttää eri osien huomioon ottamista. 

Tämän takia sovelletaan suojalausekkeita, jotta voidaan estää sellaiset virheet, joita vetoomuksen 
esittäjä väittää tapahtuneen. YMP:n rahoituksesta annetun asetuksen 1290/20051 6 artiklassa 
säädetään, että asiaankuuluvat kansalliset viranomaiset eivät saa siirtää yhteisön tukien 
maksamista toiselle, vaikka ne voivat siirtää joitakin muita tehtäviä. Lisäksi saman asetuksen 
11 artiklassa ilmaistaan sangen selkeästi, että määrät on maksettava kokonaisuudessaan 
viljelijöille.

Komission yksiköt ovat säännöllisesti yhteydessä Kreikan maksajavirastoon OPEKEPE:en, ja ne 
pyysivät asiasta tarvittavaa selvennystä. Näyttää siltä, että ei ole mitään osoitusta siitä, että 
maksajavirasto kieltäytyy maksamasta viljelijöille asetuksessa N:o 1783/2003 määritellyn suoraa 
tukea koskevan järjestelmän nojalla kuuluvia maksuja. Siksi se katsoi, että Kreikka on 
noudattanut niitä säädöksiä, joiden mukaan viljelijöiden maksut on suoritettava 
kokonaisuudessaan. Aiemmin on ollut ongelmia muiden maksajavirastojen kanssa esimerkiksi 
myöhästyneiden maksujen osalta, mutta tällä hetkellä komissio on tyytyväinen siihen, että 
Kreikan OPEKEPE noudattaa asetuksen 1290/2005 11 artiklan säännöksiä.

Johtopäätös

Komissio suhtautuu parlamentin tavoin hyvin tarkkaavaisesti viljelijöiden suoran tuen 
asianmukaiseen maksamiseen ja katsoo, että sitä on mahdollista yksinkertaistaa edelleen.
Kreikan maksajaviraston työssä ei kuitenkaan tässä tapauksessa ole havaittu puutteita.
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