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1. Peticijos santrauka

Laikraščių straipsniuose ir televizijos laidose teigiama, kad didžiosios Europos oro transporto 
bendrovės gauna žemės ūkio subsidijas už lėktuvuose tiekiamą maistą. Motyvuojama tuo, kad 
ES nupirkta produkcija naudojama maistui tiekti už ES ribų ir todėl priskiriama eksportui.
Peticijos pateikėjas protestuoja prieš tokią praktiką ir prašo Parlamento ją sustabdyti.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. rugsėjo 14 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. lapkričio 27 d.

„Peticijos pateikėjas pažymi, kad oro transporto bendrovės už lėktuvuose, skrendančiuose per 
besivystančias šalis, keleiviams tiekiamą maistą gauna dalinių ES žemės ūkio fondų subsidijų.
Jo nuomone, oro transporto bendrovių gaunamas pelnas viršija joms skiriamas subsidijas, 
todėl pagal laisvosios rinkos principus jos neturėtų būti finansuojamos iš besivystančioms 
šalims skirtų ES žemės ūkio fondų.

Pagal bendrą žemės ūkio politiką (BŽŪP) ES žemės ūkio fondai skirti ne besivystančioms 
šalims finansuoti, o Sąjungos žemės ūkio rinkoms stabilizuoti. Pagal Sutarties 38–
44 straipsnius Tarybos reglamente dėl vieno bendro žemės ūkio rinkų organizavimo1

                                               
1 Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 162 straipsnis (OL L 299, 2007 11 16, p. 1).
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numatyta skirti eksporto grąžinamąsias išmokas tiek, kiek būtina siekiant eksportuoti žemės 
ūkio produktus atsižvelgiant į pasaulio rinkos kvotas arba kainas. Kitaip tariant, eksporto 
grąžinamosiomis išmokomis turėtų būti sudaromos vienodos sąlygos eksportuoti ES ir 
trečiosiose šalyse gaminamus žemės ūkio produktus.

Šiuo atžvilgiu Komisijos įgyvendinimo reglamente1 paaiškinta, kad maisto produktai, tiekiami 
tarptautiniais maršrutais skraidantiems lėktuvams, yra eksportuojami žemės ūkio produktai, 
už kuriuos skiriamos grąžinamosios išmokos. Taip yra dėl to, kad maisto produktų tiekimo 
įmonės gali pasirinkti, kaip naudoti Sąjungoje gaminamus žemės ūkio produktus. Pavyzdžiui, 
jos gali nuspręsti pasaulio rinkos kainomis pirkti maisto produktus trečiojoje šalyje, kurioje 
lėktuvas kyla arba leidžiasi.

Dėl nuo 2003 m. vykdytų reformų ir vėliau atsiradusių ekonominių pokyčių jau praktiškai 
naikinamos eksporto grąžinamosios išmokos, taip pat ir išmokos už maisto produktus. Kai 
2009 m. pieno sektoriuje grąžinamosios išmokos buvo vėl laikinai mokamos kaip kovos su 
krize priemonė, grąžinamosios išmokos nebuvo mokamos už vartoti skirtus pieno produktus.
Šiandien eksporto grąžinamosios išmokos neskiriamos šešiuose iš aštuonių kriterijus 
atitinkančių sektorių; naminių paukščių ir kiaušinių sektoriuose eksporto grąžinamosios 
išmokos tebėra skiriamos tik už tam tikrus produktus.2

Išvada

Įgyvendinus BŽŪP eksporto grąžinamųjų išmokų reformą, grąžinamosios išmokos tebėra 
skiriamos tik už keletą produktų. Komisija toliau kritiškai vertins ir stebės, ar sektoriuose arba 
bet kurioje paskirties vietoje mokamos eksporto grąžinamosios išmokos, taip pat išmokos už 
tiekiamus maisto produktus tebėra naudinga priemonė žemės ūkio rinkoms stabilizuoti. Be to, 
tokių grąžinamųjų išmokų klausimas svarstytinas tarptautinėse prekybos derybose, o tai gali 
dar labiau apriboti jų taikymą.“

                                               
1 Reglamento (EB) Nr. 612/2009 33 straipsnio 1 dalies a punktas (OL L 186, 2009 7 17, p. 1).
2 Žr., pvz., Reglamentą (EB) Nr. 535/2012 arba 341/2012.


