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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0168/2013 dėl sukčiavimo gaunant subsidijas pagal bendrą žemės 
ūkio politiką, kurią pateikė Ispanijos pilietis Adriano Álvarez Callejo

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas pateikė prašymą pagal bendrą žemės ūkio politiką (BŽŪP) skiriamai 
subsidijai gauti, kurią naudotų savo žemės valdoje. Kompetentingos valdžios institucijos jam 
pranešė, kad tai žemės valdai skirtos 2000–2010 m. laikotarpio subsidijos išmokėtos kitam 
asmeniui, kuris peticijos pateikėjo žemės valda naudojosi neteisėtai. Peticijos pateikėjas 
norėtų, kad būtų atliktas tyrimas, kaip galėjo susiklostyti tokia padėtis, ir siekia, kad jam bei 
jo seseriai, kuri yra šios žemės valdos bendrasavininkė, būtų grąžintos 2000–2010 m. 
išmokėtos subsidijos. 

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2013 m. lapkričio 5 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2014 m. vasario 28 d.

„Bendrosios išmokos schema taikoma ūkininkams, kurie pagal Reglamentą (EB) Nr. 73/2009 
apibrėžiami kaip fiziniai ar juridiniai asmenys arba fizinių ar juridinių asmenų grupė, kurių 
žemės ūkio valda yra ES teritorijoje ir kurie verčiasi žemės ūkio veikla. „Žemės ūkio veikla“ 
yra apibrėžiama kaip žemės ūkio produktų gamyba, auginimas, įskaitant derliaus nuėmimą, 
melžimas, gyvulių veisimas ir ūkinių gyvulių laikymas, taip pat geros agrarinės ir 
aplinkosaugos žemės būklės išlaikymas. 

Vis dėlto reikėtų pabrėžti, kad norėdami gauti naudos iš bendrosios išmokos schemos 
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ūkininkai privalo turėti teises į išmoką, taip pat atitinkamą skaičių reikalavimus atitinkančių 
hektarų, kad galėtų jomis naudotis. Iš esmės teisės į išmoką buvo suteiktos ūkininkams tik 
pirmaisiais bendrosios išmokos schemos taikymo metais, t. y. 2005 m. Ispanijos atveju.

Pagal kartu su peticija pateiktus dokumentus atrodo, kad kompetentinga Ispanijos 
administracijos įstaiga suteikė teises į išmokas dėl svarstomų žemės sklypų remdamasi 
Ispanijos žemės registre („Catastro“) esančiais duomenimis ir Ispanijos žemės sklypų 
identifikavimo sistema SIGPAC, pagal kurią peticijos pateikėjai laikomi svarstomų žemės 
sklypų savininkais tik nuo 2010 m. kovo 30 d.

Išvada

Komisija primena, kad nuo susitarimų, kuriais paremta bendra žemės ūkio politika (BŽŪP), 
pradžios, už BŽŪP taisyklių, įskaitant išmokas naudos gavėjams, vykdymą atsakingos 
valstybės narės. Būdamos atsakingos už ES biudžeto finansinių interesų apsaugą, valstybės 
narės privalo imtis visų reikalingų priemonių, kad įsitikintų, jog subsidijos skiriamos 
tinkamai, ir kad užkirstų kelią pažeidimams bei juos išnagrinėtų. Todėl už ginčų, susijusių su 
tokių kaip ši individualių bylų administraciniu valdymu, svarstymą atsakingos nacionalinės 
valdžios institucijos. Komisija negali pakeisti savo individualių aplinkybių vertinimo 
nacionalinių valdžios institucijų vertinimu ir negali kištis į šios bylos administracines 
procedūras.“


