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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0699/2011 dėl Ispanijoje naudojamo tiesioginių bendrųjų išmokų 
greipfrutų augintojams skaičiavimo būdo, kurią pateikė Ispanijos pilietis 
Fermin Laguarda Cardona organizacijos „SAT 7667 EXFRU-Explotaciones 
Frutícolas“ vardu

1. Peticijos santrauka

Tai kreipimasis į Komisiją, kuriame raginama peržiūrint reglamentus 1234/2007/EB ir 
1782/2003/EB atsižvelgti į Valensijos (Ispanija) greipfrutų augintojų interesus. Atrodo, kad 
dėl galiojančių nuostatų susidarė nepalanki padėtis, t. y. Valensijos augintojų surinktas 
greipfrutų derlius tapo nepatrauklus Mursijos perdirbimo įmonėms, todėl vaisius teko 
kompostuoti.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. spalio 25 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. gruodžio 16 d.

„Pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 73/20091 33 straipsnio 1 dalies b punkto iii papunktį 
teisės į paramos išmoką pagal bendrosios išmokos sistemą suteikiamos vaisių, daržovių, 
maistinių bulvių ir daigynų sektoriams, laikantis to paties reglamento IX priede nustatytų 
taisyklių.

Pagal IX priedo A dalies 1 punkto antrąją pastraipą minėtų sektorių ūkininkai gauna teisę į 
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išmokas už hektarą, kurios apskaičiuojamos 2 punkte nurodytą orientacinę sumą padalijus iš 
hektarų skaičiaus, apskaičiuoto pagal 3 punktą.

2 punkte nustatyta, kad valstybės narės nustato sumą, kuri turi būti įtraukta į kiekvienam 
ūkininkui skirtą orientacinę sumą remiantis objektyviais ir nediskriminaciniais kriterijais. 

Pateikiama objektyvių ir nediskriminacinių kriterijų pavyzdžių, įskaitant „a) tiesiogiai arba 
netiesiogiai ūkininko vaisiams, daržovėms, maistinėms bulvėms ir daigynams gautos paramos 
rinkai sumą“.
Gautos sumos nustatomos tipiniam laikotarpiui, kuris kiekvienam produktui gali būti kitoks: 
vieni arba daugiau prekybos metų, skaičiuojant nuo 2001 m. pasibaigusių prekybos metų, o 
naujosioms valstybėms narėms – nuo 2004 m. pasibaigusių prekybos metų iki 2007 m. 
pasibaigusių prekybos metų.

2 punkte taip pat numatyta, kad objektyviai pagrįstais atvejais šiame punkte nurodyti kriterijai 
skirtingiems vaisių bei daržovių produktams, maistinėms bulvėms ir daigynams gali būti 
taikomi skirtingai. Remdamosi tuo pačiu pagrindu valstybės narės gali nuspręsti nenustatyti 
pagal šią dalį į orientacinę sumą įtrauktinų sumų ir atitinkamų hektarų skaičiaus iki trejų metų 
pereinamojo laikotarpio, kuris baigiasi 2010 m. gruodžio 31 d., pabaigos.

Pradėjus taikyti Tarybos reglamento (EB) Nr. 73/2009 IX priedą, Ispanijos žemės ūkio 
ministerija nustatė, kad suteikiant teises į išmokas orientacinės sumos apskaičiuojamos pagal 
citrusinių vaisių sektoriaus ūkininkų gautos paramos perdirbimui dydį. Konkrečiai 
orientacinės sumos buvo grindžiamos 2003–2004, 2004–2005 ir 2005–2006 derliaus metais 
kiekviename vaisių ir daržovių pošakyje ūkininkų gautos paramos perdirbimui vidutiniu 
dydžiu. Tai galima laikyti objektyviu ir nediskriminaciniu kriterijumi, aptartu IX priedo 
2 punkto a papunktyje. Be šio kriterijaus taikymo, taip pat nuspręsta atliekant skaičiavimus 
citrinų sektorių atskirti nuo greipfrutų sektoriaus – tokia galimybė numatyta IX priedo 
2 punkte.

Ispanijos pasirinktas orientacinių sumų apskaičiavimo būdas, taikomas greipfrutų augintojams 
suteikiant teises į išmokas pagal bendrosios išmokos schemą, atitinka Tarybos reglamento 
(EB) Nr. 73/2009 IX priede nustatytas taisykles, nes šis būdas pagrįstas objektyviais ir 
nediskriminaciniais kriterijais.

Peticijos pateikėjo prašymas atliekant dabartinę Bendrijos žemės ūkio teisinės sistemos 
peržiūrą persvarstyti orientacines sumas, pagal kurias greipfrutų augintojams suteikiamos 
teisės į išmokas, nesuderinamas su naujuoju tiesioginių išmokų reglamentu1, kurio pasiūlymą 
Komisija pateikė 2011 m. spalio 12 d., kad būtų pasirengta vienodinti paramos dydį toje 
pačioje valstybėje narėje ir skirtingose valstybėse narėse. Nuo 2014 m. visai ES turėtų būti 
taikoma bendra schema – bazinės išmokos schema – pakeisianti bendrosios išmokos schemą 
ir vienkartinės išmokos už plotus schemą. Schema turėtų būti įgyvendinama remiantis visiems 
ūkininkams nacionaliniu arba regionų lygmeniu suteikiamomis teisėmis į išmokas, 
atsižvelgiant į jiems priklausančius reikalavimus atitinkančius hektarus pirmaisiais paraiškos 
teikimo metais. Vienas pagrindinių tikslų – ilgainiui užtikrinti tokį paramos vienam hektarui 
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dydį, kad įvairių sektorių ir žemės ūkio gamybos sričių skirtumai būtų panaikinti.

Galiausiai vertėtų pabrėžti, kad peticijoje aptartas aplinkos apsaugos problemas nurodytoje 
vietovėje lemia su struktūra ir konkurencija susijusios greipfrutų sektoriaus problemos ir kaip 
tiesioginės išmokos teikiama ES parama nėra tiesioginis būdas šioms problemoms spręsti.“


