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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1064/2012 dėl išmokoms pagal mažiau palankių ūkininkauti 
vietovių programą keliamų reikalavimų pakeitimų, įsigaliojusių atgaline 
data, kurią pateikė Airijos pilietis Don Heenan

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas yra smulkus Airijos ūkininkas, turintis teisę gauti išmoką pagal mažiau 
palankių ūkininkauti vietovių programą (angl. Disadvantaged Areas Scheme). Išmokai gauti 
keliami tam tikri reikalavimai, susiję su gyvulių, kuriuos leidžiama laikyti ūkiui 
priklausančiame žemės plote, skaičiumi (sutartinio galvijo vienetas viename hektare). 
Peticijos pateikėjo teigimu, kompetentingos Airijos valdžios institucijos šiuos reikalavimus 
pakeitė atgaline data. 2012 m. buvo paskelbtas pakeitimas, susijęs su praėjusiais metais 
taikytu tam tikro sutartinio galvijo vieneto viename hektare reikalavimu. Kadangi 
reikalavimai buvo taikomi atgaline data ir peticijos pateikėjas negalėjo apie juos iš anksto 
žinoti (taigi ir jų įvykdyti), jis neteko teisės į išmoką. Peticijos pateikėjas mano, kad neteisėta 
atgaline data keisti ankstesniems metams taikomus reikalavimus.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. gruodžio 7 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

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

„Peticijos pateikėjas skundžiasi, kad atlikus 7-ąją Airijos 2007–2013 m. kaimo plėtros 
programos (KPP) pertvarką pakeistos sąlygos gauti Kompensacinių išmokų programos 
(Išmokos ūkininkams vietovėse, kuriose yra kliūčių, išskyrus kalnuotas vietoves) išmokas 
mažiau palankioms ūkininkauti vietovėms (MPŪV). Visų pirma pagal iš dalies pakeistas 
sąlygas, taikomas išmokoms 2012 m. gauti, reikalaujama, kad 2011 m. mažiausias gyvulių 
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tankumas būtų 0,3 sutartinio galvijo viename hektare. Peticijos pateikėjas neteko teisės gauti 
išmoką 2012 m., nes jo ūkis nebeatitinka šio peržiūrėto mažiausio gyvulių tankumo 2011 m. 
reikalavimo. Peticijos pateikėjas mano, kad neteisėta atgaline data keisti ankstesniems 
metams taikomus reikalavimus.

Komisija nemano, kad išmokų reikalavimų ūkininkams vietovėse, kuriose yra kliūčių, 
išskyrus kalnuotas vietoves, pakeitimai buvo padaryti atgaline data.

Išmokos ūkininkams vietovėse, kuriose yra kliūčių, išskyrus kalnuotas vietoves, skiriamos 
kasmet.

Tai, kad ūkininkai vienais metais tam tikromis sąlygomis gavo šias išmokas, dar nereiškia, 
kad jie turi teisę gauti šias išmokas tokiomis pačiomis sąlygomis ir kitais metais. Pagal 
nusistovėjusią teismų praktiką bendros žemės ūkio politikos srityje ūkio subjektai negali 
turėti teisėtų lūkesčių, kad, kompetentingoms valdžios institucijoms naudojantis savo 
diskrecija, esama situacija išliks nepakitusi1.

Išmokų ūkininkams vietovėse, kuriose yra kliūčių, išskyrus kalnuotas vietoves, skyrimo 
reikalavimų pakeitimai neprieštarauja teisėtų lūkesčių ir teisinio tikrumo principams, jeigu 
apie juos paskelbiama prieš prasidedant paraiškų teikimo laikotarpiui.

Teoriškai vadovaujančioji institucija, pateikusi tinkamai pagrįstus argumentus, galėtų siūlyti 
visiškai nutraukti Kompensacinių išmokų mažiau palankioms ūkininkauti vietovėms 
programą. ES teisės aktais valstybės narės neįpareigojamos skirti išmokas vietovėse, kuriose 
yra gamtinių kliūčių, išskyrus kalnuotas vietoves, veiklą vykdantiems ūkininkams, ir kai 
kurios ES valstybės narės pagal savo kaimo plėtros programas neskiria išmokų mažiau 
palankiose ūkininkauti vietovėse dirbantiems ūkininkams.

Komisija nemano, kad Kompensacinių išmokų mažiau palankioms ūkininkauti vietovėms 
programos reikalavimų pakeitimai yra atgaline data padaryti taisyklių pakeitimai, nes 
persvarstyti reikalavimai, taikomi 2012 m. skiriant išmokas pagal šią programą, paskelbti 
prieš prasidedant paraiškų teikimo laikotarpiui.

Tai, kad 2012 m. išmokos skiriamos tik jeigu 2011 m. mažiausias gyvulių tankumas buvo 
0,3 sutartinio galvijo viename hektare, savaime nėra priežastis manyti, kad šios programos 
reikalavimai buvo pakeisti atgaline data2.

Išvada

Komisija nemano, kad išmokų skyrimo ūkininkams vietovėse, kuriose yra kliūčių, išskyrus 
kalnuotas vietoves, reikalavimų pakeitimai buvo padaryti atgaline data. Komisija taip pat 
                                               
1 2009 m. spalio 22 d. Teisingumo Teismo sprendimo Elbertsen, C-449/08, 45 punktas; 2009 m. birželio 
4 d. sprendimo Otsa Talu, C-241/07, 51 punktas.
2 Plg. sprendimą byloje Otsa Talu, C-241/07, kai 2005 m. pradžioje, siekiant apriboti reikalavimus 
atitinkančių pareiškėjų grupę ir į ją įtraukti tik ūkininkus, kuriems jau buvo taikomas sprendimas skirti tokią 
paramą ankstesniais biudžetiniais metais, buvo pakeisti tinkamumo gauti agrarinės aplinkosaugos paramą 
reikalavimai. Tuomet Teismas nusprendė, kad valstybės narės gali taip apriboti paramos kaimo plėtrai gavėjų 
grupę.



CM\925938LT.doc 3/3 PE504.303v01-00

LT

nemano, kad patvirtindama pasiūlymą atlikti 2007–2013 m. Airijos kaimo plėtros programos 
7-ąją pertvarką ji pažeidė teisėtų lūkesčių ir teisinio tikrumo principus.“


