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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1022/2012 dėl to, kad valdžios institucijos Golvėjuje, Airijoje, 
netinkamai taiko bendrosios išmokos ir mažiau palankių ūkininkauti vietovių 
schemų sąlygas, kurią pateikė Airijos pilietis Sean

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas kaltina Airijos žemės ūkio, maisto ir jūrininkystės departamentą 
netinkamai taikius bendrosios išmokos ir mažiau palankių ūkininkauti vietovių schemų 
sąlygas Kildero bendrai naudojamose teritorijose, Petersvelyje, Golvėjuje. Peticijos pateikėjas 
aiškina, kad, atsižvelgiant į jų 99 proc. pašarų standartą, šiose teritorijose daug metų pagal 
pirmiau minėtas schemas buvo gaunamos išmokos. Vis dėlto 2010 m. spalio mėn. ir 2011 m. 
vasario mėn. departamento pareigūnai šių teritorijų pašarus priskyrė atitinkamai 0 proc. ir 
10 proc. standartams. Peticijos pateikėjas nesutinka su šių patikrų rezultatais ir atkreipia 
dėmesį į 2010 m. liepos – rugpjūčio mėn. atliktą patikrą, po kurios nustatytas 90 proc. pašarų 
standartas, tačiau ši patikra paskelbta „neleistina“. Nors departamento Golvėjaus skyrius 
akivaizdžiai pripažino, kad schemų sąlygos taikytos netinkamai, peticijos pateikėjas teigia, 
kad departamentas nesugebėjo ištaisyti rezultatų, atsisakė tai padaryti arba jų nepaisė. 
Peticijos pateikėjas teigia, kad atliekant patikras, taip pat vykdant sąžiningą apeliacijos 
procesą, susijusį su pakartotine teritorijų patikra, buvo daug pažeidimų.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. gruodžio 3 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. sausio 30 d.

„Kalbant apie bendrosios išmokos schemą, peticijos pateikėjui buvo nustatyta teisė į išmokas 
pagal istorinį modelį, kuris Airijoje taikomas nuo 2005 m., kai buvo įdiegta bendrosios 
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išmokos schema. Ši išmoka buvo paskirta pagal tuo metu taikyto Tarybos reglamento (EB) 
Nr. 1782/20031 43 straipsnio nuostatas. Be teisės į išmokas paramos gavėjas, norėdamas gauti 
išmoką pagal bendrosios išmokos schemą, taip pat turi turėti atitinkamai reikalavimus 
atitinkančių hektarų. Pagal Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 43 straipsnio 2 dalies b punktą 
reikalavimus atitinkančių hektarų skaičiui priskiriamas visas pašarų plotas ataskaitiniu 
laikotarpiu (2000, 2001 ir 2002 m.), kaip tai apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 
43 straipsnio 3 dalyje.

Kiekvienais metais teisė į išmokas turi būti įgyjama nustatant išmokų gavimo reikalavimus 
atitinkančius hektarus. Šiuo metu paramos skyrimo reikalavimus atitinkantys hektarai 
nustatyti Tarybos reglamento (EB) Nr. 73/20092 34 straipsnio 2 dalyje.

Kad galėtų nustatyti reikalavimus atitinkančius hektarus, Airijos valdžios institucijos turi 
vykdyti kontrolę ir atlikti patikras. Šiuo metu galiojančias ES teisės aktų nuostatas dėl 
tinkamumo kriterijų tikrinimo galima rasti Komisijos reglamento (EB) Nr. 1122/20093 II 
dalies III antraštinės dalies II skyriuje. Visų pirma šio reglamento 34 straipsnyje apibrėžtos 
reikalavimus atitinkančio ploto nustatymo nuostatos. To paties reglamento II dalies IV 
antraštinės dalies II skyriaus I skirsnyje taip pat pateiktos ES teisės aktų nuostatos, susijusios 
su išvadomis dėl tinkamumo kriterijų. Iš peticijos pateikėjo suteiktos informacijos nematyti, 
kad šiuo atveju Airijos žemės ūkio departamentas nepaisė šių bendrųjų taisyklių.

Lygiai taip pat, kalbant apie mažiau palankių ūkininkauti vietovių schemą, kuri Airijoje yra 
kaimo plėtros programos dalis, Komisijos reglamento (ES) Nr. 65/20114 I antraštinės dalies II 
skyriaus I skirsnio I poskirsnyje nustatytos nacionalinės valdžios institucijų atliekamos 
kontrolės ir patikrinimų vietoje bendrosios ES taisyklės. Vėlgi dėl šių kaimo plėtros nuostatų 
peticijos pateikėjo suteiktoje informacijoje, atrodo, nėra duomenų, kuriais remiantis būtų 
galima teigti, jog šiuo atveju Airijos žemės ūkio departamentas jų nepaisė.

Pagal tvarką, kuria reglamentuojamas bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) veikimas, nuo 
pat šios politikos įgyvendinimo pradžios [Sąjunga nepaveda įgyvendinimo valstybėms 
narėms, plg. Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 291 straipsnio 1 dalį] valstybės 

                                               
1 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1782/2003, nustatantis bendrąsias tiesioginės paramos 
schemų pagal bendrą žemės ūkio politiką taisykles ir nustatantis tam tikras paramos schemas ūkininkams bei iš 
dalies keičiantis Reglamentus (EEB) Nr. 2019/93, (EB) Nr. 1452/2001, (EB) Nr. 1453/2001, (EB) 
Nr. 1454/2001, (EB) Nr. 1868/94, (EB) Nr. 1251/1999, (EB) Nr. 1254/1999, (EB) Nr. 1673/2000, (EEB) 
Nr. 2358/71 ir (EB) Nr. 2529/2001, OL L 270, 2003 10 21, p. 1. Šiuo metu pakeistas Tarybos reglamentu (EB) 
Nr. 73/2009.
2 2009 m. sausio 19 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 73/2009, nustatantis bendrąsias tiesioginės paramos 
schemų ūkininkams pagal bendrą žemės ūkio politiką taisykles ir nustatantis tam tikras paramos schemas 
ūkininkams, iš dalies keičiantis Reglamentus (EB) Nr. 1290/2005, (EB) Nr. 247/2006, (EB) Nr. 378/2007 ir 
panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 1782/2003, OL L 30, 2009 1 31, p. 16.
3 2009 m. lapkričio 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1122/2009, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 73/2009 įgyvendinimo taisyklės, susijusios su kompleksiniu paramos susiejimu, 
moduliavimu ir integruota administravimo ir kontrolės sistema pagal tame reglamente numatytas ūkininkams 
skirtas tiesioginės paramos schemas, ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 įgyvendinimo taisyklės, 
susijusios su kompleksiniu paramos susiejimu pagal vyno sektoriui numatytą paramos schemą, OL L 316, 
2009 12 2, p. 65.
4 2011 m. sausio 27 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 65/2011, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento 
(EB) Nr. 1698/2005 kontrolės procedūrų įgyvendinimo ir kompleksinio paramos susiejimo įgyvendinimo 
taisyklės, susijusios su paramos kaimo plėtrai priemonėmis, OL L 25, 2011 1 28, p. 8.
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narės yra atsakingos už BŽŪP taisyklių vykdymą ir visų pirma už išmokų mokėjimą paramos 
gavėjams. 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 išnagrinėtų1. Šis principas taikomas atliekant 
mokėjimus ir pagal I-ąjį (bendrosios išmokos schema), ir pagal II-ąjį (mažiau palankių 
ūkininkauti vietovių schema) bendros žemės ūkio politikos ramsčius.

Todėl ginčus, susijusius su administraciniu konkretaus atvejo tvarkymu, pvz., dėl faktinio 
pašarų ploto dydžio įvertinimo, turi nagrinėti nacionalinės valdžios institucijos.

Kadangi informacijos, gautos žemės ūkio departamentui atlikus patikras, vertinimas 
priskiriamas nacionalinės valdžios institucijų kompetencijos sričiai, Komisija savo vertinimu 
negali pakeisti nacionalinės valdžios institucijų vertinimo ir kištis į šio atvejo administracinę 
procedūrą.

Todėl manytina, kad peticijos pateikėjo aprašytos padėties sprendimas turėtų būti rastas 
teikiant apeliacinį skundą dėl pastarojo departamento sprendimo nacionaliniam teismui, kuris 
gali įvertinti tokio sprendimo teisėtumą.

Galiausiai nacionalinių administracinių skundų teikimo procedūrų teisingumo vertinimas, 
pvz., peticijos pateikėjo teiginių, kad departamento pareigūnai vilkino apeliacijos procesą, 
vertinimas, taip pat nepriskiriamas Europos Komisijos kompetencijos sričiai. Šio apeliacijos 
proceso teisėtumą turėtų įvertinti atitinkamos nacionalinės valdžios institucijos.

Išvada

Remiantis šiuo metu turima informacija, šiuo atveju nėra teisinio pagrindo, kuriuo būtų 
galima pagrįsti Komisijos įsikišimą. Šio konkretaus atvejo administracinis tvarkymas 
priskiriamas nacionalinio administracinio teismo arba bendrosios kompetencijos teismo 
jurisdikcijai.“

                                               
1 Žr. 2005 m. birželio 21 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1290/2005 dėl bendrosios žemės ūkio politikos 
finansavimo 9 straipsnį, OL L 209, 2005 8 11, p. 1.


