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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0215/2013, ko Vācijas Dabas un bioloģiskās daudzveidības 
aizsardzības savienības (turpmāk — DBDAS) lauksaimniecības kampaņas 
vārdā iesniedza Vācijas valstspiederīgā Melanie Hilkemeier, par 
lauksaimniecību Eiropas nākotnei

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja prasa Parlamentam izmantot jaunās pilnvaras, kuras tam piešķirtas 
saskaņā ar Lisabonas līgumu, lai kopējā lauksaimniecības politika (turpmāk — KLP) kļūtu 
videi labvēlīga un ilgtspējīga. Saskaņā ar lūgumraksta iesniedzējas sniegto informāciju ir 
jānovērš lauksaimniecības turpmāka intensificēšana, ko cenšas panākt dažas lauksaimniecības 
lobistu grupas, jo tā ir ekonomiski un ekoloģiski neefektīva. Lūgumraksta iesniedzēja aicina 
arī noteikt skaidrus un vērienīgus mērķus, lai KLP pirmo pīlāru padarītu ekoloģiski orientētu, 
palielināt līdzfinansējumu ekoloģiskām darbībām lauksaimniecībā no 60 % līdz 80 %, 
nostiprināt otro pīlāru, vismaz 35 % no finansējuma paredzēt videi un ainavām, kā arī 
pārtraukt iespēju finansējumu pārvietot starp pīlāriem. Lūgumraksta iesniedzēja aicina 
Parlamentu stingri atbalstīt videi nekaitīgu Eiropas nākotnes lauksaimniecības politiku. 

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2013. gada 6. novembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2014. gada 31. janvārī

Eiropas Komisija 2011. gada oktobrī publicēja četrus priekšlikumus, izveidojot kopējās 
lauksaimniecības politikas kopumu 2014.–2020. gadam. Kopš tā laika sarunas par šiem 
noteikumiem ir risinājušās gan Ministru padomē, gan Eiropas Parlamentā, un pēc tam sekoja 
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iestāžu sarunas. 

Šā procesa gaitā 2013. gada jūnijā tika sākta politiska vienošanās par jauno KLP. Tā tika 
pabeigta 2013. gada septembrī un ar Eiropas Parlamenta balsojumu plenārsēdē oficiāli 
apstiprināta 2013. gada novembrī. Ministru padome šo vienošanos pieņēma 2013. gada 
decembrī. 

Galīgos noteikumus publicēja Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī1, un jaunā KLP stājās 
spēkā 2014. gada 1. janvārī, izņemot jaunās tiešo maksājumu sistēmas, ko ieviesīs 2015. gada 
1. janvārī pēc tam, kad pārejas periodā būs veikti vajadzīgie pielāgojumi. Attiecībā uz 
lūgumrakstā izvirzītā pieprasījuma saturu Komisija, pamatojoties uz jaunās KLP galīgo 
versiju, vēlas izteikt šādus komentārus.

Pirmkārt, attiecībā uz ekoloģizāciju būtisks panākums ir tas, ka ekoloģizācijas saistības tagad 
ir jaunās tiešo maksājumu sistēmas obligāta prasība. Ja šīs saistības ir būtiski pārkāptas, var 
atņemt „zaļos maksājumus” un piemērot papildsodu 25 % apmērā (sākot no 2018. gada). 
Tādējādi ekoloģizācija ir stingrs pamats, kas nākamajos gados var nodrošināt ilgtspējīgu 
lauksaimniecību Eiropā. 

Šīs ekoloģizācijas saistības veido trīs obligātas prasības.

Pirmkārt, ar jauno KLP ievieš prasību ieviest ekoloģiski nozīmīgas platības (EFA) uz vismaz 
5 % tādu lauksaimniecības uzņēmumu aramzemes, kam pieder vairāk nekā 15 hektāru 
aramzemes. Jāatzīmē, ka ekoloģiski nozīmīgās platībās ir atļauta tikai ilgtspējīga ražošana 
attiecībā uz vidi, sīkāku informāciju un aspektus (tostarp jautājumu par augu aizsardzības 
līdzekļu lietošanu) turpmāk nosakot deleģētajos aktos, ko pašlaik izstrādā. Izvērtēt prasību 
ieviest ekoloģiski nozīmīgas platības ir paredzēts 2017. gadā, un ir iespējams, ka šo EFA
prasību palielinās par 7 % procentiem. 

Otrkārt, ir prasība uzturēt ilggadīgo zālāju platības attiecību pret lauksaimniecības 
lietojamplatību. Turklāt ir piemērojams aizliegums par ilggadīgo zālāju uzaršanu noteiktajās 
ekoloģiski jutīgu apgabalu platībās.

Treškārt, kultūru dažādošanai lauksaimniekam ir jāaudzē vismaz divas kultūras, ja viņam 
piederošā aramzeme ir lielāka par 10 hektāriem, un vismaz trīs kultūras, ja viņam piederošā 
aramzeme ir lielāka par 30 hektāriem. Galvenā kultūra var klāt ne vairāk par 75 % aramzemes, 
un divas galvenās kultūras — ne vairāk par 95 % aramzemes.

Attiecībā uz lauku attīstību agrovides un klimata pasākumiem ir iespējams piešķirt 
līdzfinansējuma likmi 75 % apmērā (un to var palielināt līdz 85 % mazāk attīstītajos reģionos, 
attālākajos reģionos un Egejas jūras nelielajās salās). Turklāt 30 % no ES ieguldījuma katrā 
Lauku attīstības programmā ir jānovirza pasākumiem, kas palīdz mazināt klimata pārmaiņas 
un pielāgoties tām, kā arī risināt vides jautājumus. Šiem 30 % ir jābūt saistītiem ar vairākiem 
lauku attīstības pasākumiem, tostarp agrovides un klimata pasākumiem, bioloģisko 
lauksaimniecību, mežsaimniecības pasākumiem, Natura 2000 maksājumiem un ar vidi un 
klimatu saistītiem ieguldījumiem. Tomēr atbildīgās plānošanas iestādes reģionālajā un valsts 
līmenī var pārsniegt šo minimālo procentuālo daudzumu. 
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Lai atbalstītu lauksaimniekus, tiem sastopoties ar satricinājumiem un pieaugošajiem riskiem 
(piemēram, cenu svārstīgumu) konkurētspējīgos un pasaules tirgos, svarīga nozīme ir riska un 
krīžu pārvaldības instrumentiem. Tie piešķir plānošanai lielāku noteiktību, tādējādi palīdzot 
uzturēt dzīvotspējīgu ražošanu un saglabāt lauku saimniecības ES. Šā iemesla dēļ jaunā lauku 
attīstības politika piedāvā atbalstu šādiem pasākumiem līdzfinansējuma veidā. Tomēr tā ir 
„iespēja” valsts un reģionālajām plānošanas iestādēm, tādēļ šī politika ņem vērā 
valsts/reģionālos apstākļos, nevis piedāvā pieeju bez konkrēta mērķa. 

Visbeidzot, attiecībā uz jautājumu par budžeta pārvedumiem no otrā pīlāra uz pirmo pīlāru
jāatgādina, ka dalībvalstu ziņā ir izlemt, vai izmantot šo iespēju skaidri noteiktās robežās (līdz 
15 % vai 25 % atkarībā no dalībvalsts). Tajā pašā laikā KLP arī atļauj budžeta pārvedumus no 
pirmā uz otro pīlāru (līdz 15 %).

Secinājums

Jaunā KLP stājās spēkā 2014. gada 1. janvārī (dažas daļas stāsies spēkā 2015. gada 1. janvārī), 
tādēļ šajā laika posmā nav iespējama turpmāka iejaukšanās. Prasību ieviest ekoloģiski 
nozīmīgas platības (EFA) izvērtēs 2017. gadā, pēc tam, iespējams, tiks ierosināti tiesību akta 
priekšlikumi. Attiecībā uz lūgumraksta iesniedzējas vispārīgo pieprasījumu piešķirt politikai 
videi draudzīgāku virzību jaunā KLP ir stingrs, vienots politisks regulējums, ar ko ievieš 
vairākus instrumentus, lai ES lauksaimniecība kļūtu ilgtspējīgāka. 


