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Temats: Lūgumraksts Nr. 0816/2007, ko iesniedza Grieķijas valstspiederīgais 
Constantinos Koutsogiannis, par Kopienas lauksaimniecības subsīdiju 
izmaksāšanas procedūru

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka ražotāji nelikumīgi saņem avansa maksājumus 
10% apmērā no Kopienas lauksaimniecības subsīdijām nākamajam gadam.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 31. janvārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2008. gada 10. jūnijā

„Komisijas dienesti ņēma vērā sniegto informāciju un prasīs Grieķijas iestādēm sniegt 
vajadzīgos paskaidrojumus, lai varētu paust savu nostāju lūgumrakstā minētajā jautājumā.”

4. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2009. gada 20. martā

„Lūgumraksts

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku viņam 
izmaksātais atbalsta maksājums nav pilnīgs un ka no maksājumiem, kas viņam pienākas, tiek 
ieturēta summa, un ka šī summa tiek ieturēta jau ilgāku laiku.

Komisijas komentāri par lūgumrakstu.

Pēdējos gados veiktās kopējās lauksaimniecības politikas reformas ir nomainījušas regulēto cenu 
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sistēmu uz tādu, kurā lauksaimnieki saņem tiešu palīdzību, kas kļūst aizvien mazāk un mazāk 
piesaistīta faktiskajam saražotā daudzumam. Tas ļauj lauksaimniekiem labāk reaģēt uz tirgus 
signāliem un, pateicoties tiešo maksājumu sistēmās piemērotajām „savstarpējās atbilstības 
prasībām”, reaģēt arī uz tādām sabiedriskās politikas prioritātēm kā dabas aizsardzība un laba 
lopkopības prakse. Arī daži lauku attīstības budžeti daļēji tiek finansēti ar pārskaitījumiem no 
tiešo maksājumu budžetiem, kuru pazīst kā „modulāciju”. Tā kā modulācija tieši ietekmē 
lauksaimniekiem izmaksājamo summu apmērus, Parlaments savā nesenajā atzinumā par kopējās 
lauksaimniecības politikas „veselības pārbaudi” veltīja lielu uzmanību šim jautājumam. Tādēļ 
attiecībā uz precīziem aprēķiniem maksājumiem tādiem lauksaimniekiem kā lūgumraksta 
iesniedzējs ir jāņem vērā atšķirīgi elementi.

Ir ieviesti aizsardzības pasākumi, lai novērstu tādas kļūdas, kuras savā lūgumrakstā min 
lūgumraksta iesniedzējs. Regulas Nr. 1290/2005 par kopējās lauksaimniecības politikas 
finansēšanu 6. pants1 paredz, ka attiecīgām valsts varas iestādēm ir aizliegts deleģēt Kopienas 
atbalsta izmaksāšanu, bet tās var deleģēt citu uzdevumu veikšanu. Turklāt šīs pašas Regulas 
11. pantā ir skaidri noteikts, ka lauksaimnieki saņem pilna apjoma maksājumus.

Komisijas dienesti regulāri sazinās ar Grieķijas maksājumu aģentūru OPEKEPE un ir 
pieprasījusi tai sniegt paskaidrojumus šī jautājuma sakarā. Jāatzīmē, ka nav konstatētas pazīmes 
tam, ka maksājumu aģentūra no lauksaimniekiem saskaņā ar Regulas Nr.°1783/2003 par vienoto 
maksājuma sistēmu izmaksājamām subsīdijām veiktu ieturējumus. Tādēļ uzskatāms, ka Grieķija 
rīkojas atbilstīgi tiesību normām, kas nosaka, ka lauksaimniekiem jāsaņem pilna apjoma 
maksājumi. Iepriekš ir bijušas problēmas ar citiem maksātājiem, piemēram, par kavētiem 
maksājumiem, bet šobrīd Komisija ir apmierināta ar Grieķijas OPEKEPE darbu, kas rīkojas 
atbilstīgi Regulas 1290/2005 11. pantam.

Secinājums

Komisija tāpat kā Parlaments ļoti uzmanīgi seko līdzi jautājumam par tiešās palīdzības 
maksājumu pareizību un uzskata, ka šo procedūru būtu iespējams padarīt vēl vienkāršāku.
Tomēr šajā gadījumā netika atklāts neviens trūkums Grieķijas maksājumu aģentūras darbā.”

                                               
1 OV L 209, 11.8.2005., 1. lpp.
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