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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0503/2013 dėl BŽŪP paramos fondų, kurią pateikė Lietuvos 
pilietė A. G.

Peticija Nr. 0800/2013 dėl BŽŪP paramos, kurią pateikė Lietuvos pilietis 
A. A.

1. Peticijos Nr. 0503/2013 santrauka

Peticijos pateikėja skundžiasi dėl to, kaip ES pareigūnai skirsto BŽŪP subsidijas. Ji mano, 
kad šių pareigūnų veiksmai dažnai yra savavališki, o jų savo tikslui pasiekti taikomi metodai 
nepagrįsti objektyviais kriterijais. Šie sprendimai daugiausia įtakos turi Lietuvos 
pienininkystės ir gyvulininkystės sektoriams. Peticijos pateikėja tvirtina, kad BŽŪP skirtos 
ES lėšos iš tikrųjų atitenka kitiems projektams, o ne ūkininkams, kuriems šios lėšos yra 
skirtos.

Peticijos Nr. 0800/2013 santrauka

Peticijos pateikėjas teigia, kad BŽŪP paramos išmokos Lietuvoje mokamos neteisingai ir kad 
pagal Komisijos įgyvendinimo sprendimus neteisėtai mažinami pieno gamybos ir 
gyvulininkystės ūkiai. Jis tvirtina, kad Komisija pasirinktinai taiko ES teisės aktus ir 
savavališkai nustato papildomas nacionalines tiesiogines išmokas Lietuvoje.

2. Priimtinumas

Peticija Nr. 0503/2013 paskelbta priimtina 2013 m. lapkričio 19 d.
Peticija Nr. 0800/2013 paskelbta priimtina 2013 m. gruodžio 20 d.
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Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 
dalį).

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

„Komisijos sprendimai, kuriais leidžiama mokėti papildomas nacionalines tiesiogines išmokas 
(toliau – PNTI), taikomi tik toms valstybėms narėms, kurioms skirtos šios išmokos, todėl 
neskelbiami Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.  Atitinkama valstybė narė laišku 
pateikia prašymą Komisijai ir ši priima sprendimą leisti mokėti išmokas. Su tokiu laišku 
galima susipažinti atitinkamos valstybės narės valdžios institucijoje, šiuo atveju – Lietuvos 
Respublikos žemės ūkio ministerijoje.

Kai tik priimamas sprendimas leisti mokėti visas PNTI, Komisija visus sprendimus taip pat 
perduoda Tiesioginių išmokų vadybos komiteto atstovams. Komisija kruopščiai išnagrinėjo 
darbo dokumentą, kuriame aiškinama sprendimams dėl PNTI 2012 m. taikyta metodika 
(DS/2011/14/REV2). 

Peticijos pateikėjai taip pat nurodo, kad BŽŪP srityje egzistuoja tariamai žemės ūkio veikla 
užsiimančių asmenų (vadinamųjų sofos ūkininkų) problema. Siekiant spręsti tokių 
vadinamųjų sofos ūkininkų problemą Reglamentu (ES) Nr. 1307/20131 nustatomi nuo 
2015 m. sausio 15 d. taikytini reikalavimai dėl aktyvaus ūkininko. Pagal 9 straipsnio 1 dalį 
jokios tiesioginės išmokos neskiriamos fiziniams ar juridiniams asmenims arba fizinių ar 
juridinių asmenų grupėms, kurių žemės ūkio paskirties žemę sudaro daugiausia kultivuoti ar 
ganyti tinkamos būklės natūraliai laikomi plotai ir kurie tuose plotuose nevykdo minimalios 
valstybių narių apibrėžtos veiklos. Be to, šio reglamento 9 straipsnio 2 dalyje išvardyti 
subjektai (kurie teikia geležinkelio paslaugas, eksploatuoja vandens valymo įrengimus, teikia 
nekilnojamojo turto paslaugas, eksploatuoja nuolatines sporto ir pramogų aikšteles) neatitinka 
tiesioginėms išmokoms gauti keliamų reikalavimų, nebent įrodo, kad dėl to, jog atitinka vieną 
iš 9 straipsnio 2 dalies trečioje pastraipoje nurodytų kriterijų, turėtų būti laikomi aktyviais 
ūkininkais. Valstybės narės taip pat gali taikyti šio reglamento 9 straipsnio 3 dalį, pagal kurią 
numatyta galimybė neskirti tiesioginių išmokų fiziniams ar juridiniams asmenims, kurių 
vykdoma žemės ūkio veikla sudaro tik nedidelę visos jų ekonominės veiklos dalį ir (arba) 
kurių pagrindinė veikla ar įmonės tikslas nėra žemės ūkio veikla. 

Išvada

Valstybė narė privalo teikti informaciją dėl PNTI sąlygų ir nustatyti tinkamas kontrolės 
priemonės, kuriomis būtų užtikrinamas Komisijos leidime nustatytų sąlygų laikymasis. Todėl 
Komisija ragina peticijų pateikėjus susisiekti su Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija 
arba mokėjimo agentūra, jei jie nori gauti daugiau išsamesnės informacijos apie PNTI teikimą 
Lietuvoje.

Peticijos pateikėjai raginami susisiekti su Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija arba 
mokėjimo agentūra taip pat ir dėl Lietuvos sprendimo dėl aktyviems ūkininkams taikomų

                                               
1 2013 m. gruod˛io 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1307/2013, 
kuriuo nustatomos pagal bendros žemės ūkio politikos paramos sistemas ūkininkams skiriamų 
tiesioginių išmokų taisyklės ir panaikinami Tarybos reglamentas (EB) Nr. 637/2008 ir 
Tarybos reglamentas (EB) Nr. 73/2009 (OL L 347, 2013 12 20, p. 608–670).
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reikalavimų laikymosi Lietuvoje, visų pirma tuomet, jei neigiamas sąrašas pagal pagrindinio 
teisės akto 9 straipsnio 3 dalį bus praplėstas“.


