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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0168/2013, ko iesniedza Spānijas valstspiederīgais Adriano 
Álvarez Callejo, par krāpšanu saistībā ar subsīdiju piešķiršanu saskaņā ar 
kopējo lauksaimniecības politiku

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs pieteicās subsīdijas saņemšanai saskaņā ar KLP par savā īpašumā 
esošo zemes gabalu. Kompetentās iestādes viņam teikušas, ka subsīdijas par attiecīgo zemes 
gabalu laikposmā no 2000. līdz 2010. gadam tika izmaksātas citai personai, kas nelikumīgi 
izmantojusi lūgumraksta iesniedzēja zemi. Lūgumraksta iesniedzējs vēlas, lai tiktu veikta 
izmeklēšana par to, kā šāda situācija varēja tikt pieļauta, un vēlas, lai subsīdijas par 2000.–
2010. gadu tiktu izmaksātas viņam un viņa māsai, ar kuru kopīgi viņam pieder minētais zemes 
gabals. 

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2013. gada 5. novembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2014. gada 28. februārī

Vienotā maksājuma shēma tiek attiecināta uz lauksaimniekiem, kas saskaņā ar Regulu (EK) 
Nr. 73/2009 ir fiziskas vai juridiskas personas, vai fizisku vai juridisku personu grupa, kuras 
īpašums atrodas ES teritorijā, un kas nodarbojas ar lauksaimniecisko darbību. Ar to saprot 
lauksaimniecības produktu ražošanu, audzēšanu, tostarp ražas novākšanu, slaukšanu, 
dzīvnieku audzēšanu un to turēšanu lauksaimniecības vajadzībām vai zemes uzturēšanu labā 
lauksaimniecības un vides stāvoklī. 
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Tomēr ir jāuzsver, ka, lai saņemtu vienotā maksājuma shēmas atbalstu, lauksaimniekiem ir 
jābūt piešķirtām tiesībām uz maksājumu un, lai šīs tiesības sāktu darboties, viņu rīcībā ir jābūt 
attiecīgam skaitam hektāru. Tiesības uz maksājumu tika piešķirtas lauksaimniekiem tikai 
vienotā maksājuma shēmas pirmajā gadā — Spānijas gadījumā 2005. gadā.

No dokumentiem, kas pievienoti lūgumrakstam, noprotams, ka tiesības uz maksājumu par 
attiecīgajiem zemes gabaliem Spānijas kompetentās iestādes ir piešķīrušas saskaņā ar datiem, 
kas pieejami Spānijas zemes reģistrā (Catastro) un Spānijas LPIS (SIGPAC), kurā uzrādīts, ka 
attiecīgie zemes gabali ir lūgumraksta iesniedzēju rīcībā tikai sākot no 2010.gada 30. marta.

Secinājumi

Komisija atgādina, ka kopš kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) procedūras 
pirmsākumiem dalībvalstis ir bijušas atbildīgas par KLP noteikumu piemērošanu, tostarp par 
maksājumiem saņēmējiem. Ņemot vērā to, ka dalībvalstis ir atbildīgas par ES budžeta 
interešu aizsardzību, to uzdevums ir veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai pārliecinātos, 
ka subsīdijas ir piešķirtas pareizi, un novērstu pārkāpumus, un risinātu ar tiem saistītos 
jautājumus. Tāpēc strīdu risināšana par konkrētu gadījumu administratīvo izpildi, kāds ir arī 
šis gadījums, ir valsts iestāžu kompetencē. Komisija nevar aizstāt valsts iestāžu veikto šīs 
konkrētās situācijas novērtējumu ar savu vērtējumu un nevar iejaukties ar šo lietu saistītajā 
administratīvajā procedūrā.


