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Lūgumrakstu komiteja

28.02.2007

PAZIŅOJUMS DEPUTĀTIEM

Lūgumraksts Nr. 1007/2005,ko iesniedza Spānijas valstspiederīgais José Vicente Ferrer 
Remón, par iespējamiem nelikumīgiem lauksaimniecības subsīdiju maksājumiem 

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka Katalonijas pašvaldība ir apzināti rīkojusies nepareizi, 
izmaksājot lauksaimniecības subsīdijas saimniecībai Ampostā (Taragonas provincē) un 
pieprasa tās atmaksāt.

2. Pieņemamība

Paziņots par pieņemamu 2006. gada 20. martā. Komisijai prasīja sniegt informāciju 
(Reglamenta 192. panta 4. punkts).

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2006. gada 3. jūlijā

Pamats 

Komisijas Regulas (EK) Nr. 796/2004 73. pants ir tiesību norma, kas piemērojama, lai atgūtu 
nepamatotus maksājumus, kas izmaksāti saskaņā ar tiešā atbalsta shēmām atbilstoši kopējai 
lauksaimniecības politikai (KLP), ko ieviesa ar Regulu (EK) Nr. 1728/2003.

Komisijas Regulas (EK) Nr. 817/2004 71. panta 2. punkts tiesību norma, kas piemērojama, lai 
atgūtu nepamatotus maksājumus, kas izmaksāti saskaņā ar ELVGF garantiju fonda 
līdzfinansētajiem lauksaimniecības attīstības pasākumiem.

Sūdzība

Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka Katalonijas pašvaldība ir apzināti rīkojusies nepareizi, 
izmaksājot lauksaimniecības subsīdijas saimniecībai Ampostā (Taragonas provincē) un 
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pieprasa tās atmaksāt.

Komisijas komentāri par lūgumraksta iesniedzēja argumentiem

Saskaņā ar noteikumiem, kas attiecas uz Kopienas atbalsta shēmu īstenošanu atbilstoši 
kopējai lauksaimniecības politikai (KLP) dalībvalstīm ir jāveic visi nepieciešamie pasākumi, 
lai panāktu subsīdiju pareizu piešķiršanu, kā arī novērstu un izskatītu pārkāpumus. Pašreiz 
Komisijai nav pamata secināt, ka Spānijas varas iestādes šīs saistības nav ievērojušas.

4. Komitejas papildu atbilde, kas saņemta 2007. gada 28. februārī

Attiecībā uz argumentiem, – saskaņā ar dalītas pārvaldības principiem vispirms pašas 
dalībvalstis ir atbildīgas par to, lai nodrošinātu, ka maksājumi tiek veikti atbilstoši spēkā 
esošajiem tiesību aktiem un saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku. Tāpēc Komisijas 
dienestu kompetencē nav iejaukties katrā konkrētā situācijā, kā šajā gadījumā, jo tas ir pašas 
valsts kompetencē.

Tomēr, lai sniegtu pozitīvu atbildi uz lūgumraksta iesniedzēja prasību, Komisijas dienesti 
pieprasīs un/vai savāks informāciju no Spānijas varas iestādēm par lūgumrakstā izteiktajiem 
jautājumiem. Ja tiks atklātas nelikumības vai pārkāpumi, kas varētu apdraudēt Kopienas 
intereses, tad lietu nosūtīs OLAF birojam tālākai izmeklēšanai.
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