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Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos ir Lietuvos ūkininkų sąjungos prezidiumų išplėstinio posėdžio 

dalyviai, apsvarstę informaciją apie 2012 m. liepos 2 d. Europos Komisijos sprendimą, leidžiantį Lietuvoje 

išmokėti papildomas nacionalines tiesiogines išmokas už 2012 m. ir LR Vyriausybės 2013 m. sausio 23 d. 

nutarime Nr. 55 pažodžiui pakartotas minėto Europos Komisijos sprendimo 4 p. nustatytas papildomų 

nacionalinių tiesioginių išmokų išmokėjimo abejotino teisėtumo sąlygas, ypač ekonomiškai ir socialiai 

žlugdančias prekinius gyvulininkystės ūkius,  

ko n s t a t u o j a: 

 Lietuvos, kaip ir Latvijos bei Estijos, ūkiams iš Europos Sąjungos biudžeto mokamos tiesioginės išmokos 

2012 metais yra pačios mažiausios, o už gaunamas ES-15 šalių, nors ir moduliuotos 10 proc., yra 

mažesnės daugiau kaip 2 kartus (2004 m. balandžio 30 d. būklei). 

 Papildomos nacionalinės tiesioginės išmokos, kurios gali būti mokamos aktualiausiems sektoriams 

paremti, nuo 451 mln. Lt. 2008 metais sumažintos 2012 metais iki leistinos 117 mln. Lt. ribos, bet LR 

Vyriausybė teskyrė tik 106 mln. Lt. 

 2012 m. liepos 2 d. Europos Komisijos sprendimo 4 p. ir 2013 m. sausio 23 d. LR Vyriausybės nutarimo 

Nr. 55 3 p. nuostatos prieštarauja Lisabonos sutarties 39 str. nustatytiems žemės ūkio tikslams (geriau 

naudoti žemę, išteklius, didinti darbo pajamas ir gyvenimo gerovę).  

 2012 m. liepos 2 d. Europos Komisijos sprendimo 4 p. ir 2013 m. sausio 23 d. LR Vyriausybės nutarimo 

Nr. 55 3 p., nors ir remiamasi 2009 m. sausio 19 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 73/2009 nuostatomis, 

tačiau yra ginčytini dėl: 

 Neįrodyta, kad ES-15 šalių 2004 m. balandžio 30 d. būklei tiesioginių išmokų lygis 2012 m. yra 

90 proc. Kol nėra faktiškai įrodyta, kad ES-15 šalių ir Lietuvos ūkių tiesioginių išmokų lygiai 

susilygino, tol Lietuvos ūkiams išmokos neturi būti moduliuojamos (o papildomos nacionalinės 

tiesioginės išmokos - mažinamos); 

 2012 m. liepos 2 d. Europos Komisijos sprendimas, leidžiantis Lietuvai išmokėti papildomas 

nacionalines tiesiogines išmokas, nėra paskelbtas Oficialiajame leidinyje; 



 Europos Audito rūmai ataskaitoje yra pabrėžę, kad 2003 m. BŽŪP reforma naujose valstybėse 

narėse turi būti taikoma, tačiau „išskyrus moduliacijos elementą, kol naujose valstybėse narėse 

taikomos  tiesioginės išmokos nepasieks ES-15 lygio“; 

 2012 m. liepos 2 d. Europos Komisijos sprendimo 4 p. ir 2013 m. sausio 23 d. LR Vyriausybės nutarimo 

Nr. 55 3 p. nustatytos papildomų nacionalinių tiesioginių išmokų išmokėjimo sąlygos labiausiai 

sumenkino ūkių suinteresuotumą ne tiek plėtoti, kiek palaikyti žymiai sumenkusį Lietuvos 

gyvulininkystės lygį, faktiškai sukompromitavo XVI LR Vyriausybės programos įgyvendinimą bei 

pakirto pasitikėjimą Europos Parlamento ir Europos Komisijos deklaruojamais BŽŪP tikslais. 

Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos ir Lietuvos ūkininkų sąjungos prezidiumų išplėstinio posėdžio 

dalyviai n u t a r i a: 

1. Prašyti LR Vyriausybės sustabdyti 2013 m. sausio 23 d. nutarimo Nr. 55 „Dėl 2012 metų papildomų 

nacionalinių tiesioginių išmokų“ 3 p. vykdymą ir aukščiausiu lygiu tartis su Europos Komisija: 

1.1. dėl svarbiausio klausimo – ar 2012 m. liepos 2 d. Europos Komisijos sprendimas dėl papildomų 

nacionalinių tiesioginių išmokų išmokėjimo Lietuvai atitinka realius parametrus, pagal kuriuos 

išmokų moduliacija taikytina Lietuvos ūkiams; 

1.2. dėl to, ar 2012 m. liepos 2 d. Europos Komisijos sprendimo nuostatos neprieštarauja 2012 m. liepos 

11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 671/2012 nuostatoms, nustatančioms, kad 

ūkiams, gaunantiems išmokas, didesnes nei 5000 EUR 2013 metais, moduliacija yra „0“; 

1.3. dėl to, ar 2012 m. liepos 2 d. Europos Komisijos sprendimo nuostatos neprieštarauja Lisabonos 

sutarties 39 str. nustatytiems tikslams; 

1.4. dėl Europos Komisijos atsakomybės keičiant Tarybos priimtus reglamentus ir leidžiant juos beveik 

laisvai interpretuoti „darbo grupėms“. 

2. Prašyti LR Seimo Kaimo reikalų komiteto sudaryti darbo grupę ir jai pavesti išsiaiškinti, ką darė 

atsakingi Lietuvos atstovai, kai buvo keičiami Europos Parlamento ir Tarybos 2005, 2006, 2007 m. 

reglamentai, 2009 m. reglamentas, panaikinęs 2003 m. reglamentą ir Stojimo į ES sutarties esmines 

nuostatas, 2009 m. reglamento 2009, 2010, 2011, 2012 m. padarytos pataisos. 

3. Palaikyti iniciatyvas ir patiems imtis aktyvesnės veiklos, kad Europos Sąjungos institucijos suteiktų 

didesnį ūkinį savarankiškumą. 

4. Įgalioti prezidiumus LR Vyriausybės neveikimo 1 p. atveju sudaryti darbo grupę dėl teisminių procedūrų 

prieš Europos Komisiją ir Lietuvos valstybės institucijas galimybių (kaštai, trukmė, pasisekimo tikimybė 

ir kt.) išsiaiškinimui. 

5. Šios rezoliucijos realizavimas niekaip neturi paveikti ūkiams priklausančių ES tiesioginių išmokų 

išmokėjimo tempų. 
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