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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0503/2013, ko iesniedza Lietuvas valstspiederīgā A. G., par 
atbalsta finansējumu kopējai lauksaimniecības politikai (KLP)

Lūgumraksts Nr. 0800/2013, ko iesniedza Lietuvas valstspiederīgais A. A., 
par atbalstu kopējai lauksaimniecības politikai (KLP)

1. Lūgumraksta Nr. 0503/2013 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja sūdzas par to, kā ES ierēdņi sadala kopējās lauksaimniecības 
politikas subsīdijas. Viņa uzskata, ka amatpersonu rīcība nereti ir patvaļīga un ka savu mērķu 
sasniegšanai viņi izmanto metodes, kas nav balstītas uz objektīviem kritērijiem. Šie lēmumi 
galvenokārt ietekmē Lietuvas piena un gaļas lopkopības nozari. Lūgumraksta iesniedzēja 
apgalvo, ka kopējai lauksaimniecības politikai paredzēto finansējumu patiesībā novirza citiem 
projektiem un lauksaimnieki, kam tie paredzēti, to nesaņem.

Lūgumraksta Nr. 0800/2013 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka atbalsts KLP Lietuvā netiek pareizi apmaksāts — piena 
ražošanas saimniecību un mājlopu audzēšanas saimniecību skaitu nelikumīgi samazina ar 
Komisijas īstenošanas lēmumiem. Viņš apsūdz Komisiju par to, ka tā patvaļīgi piemēro 
Lietuvai ES tiesību aktus un valsts papildu tiešos maksājumus (CNDP).

2. Pieņemamība

Lūgumraksts Nr. 0503/2013: atzīts par pieņemamu 2013. gada 19. novembrī.
Lūgumraksts Nr. 0800/2013: atzīts par pieņemamu 2013. gada 20. decembrī.
Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar Reglamenta 202. panta 6. punktu.
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3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2014. gada 28. februārī

Komisijas lēmumi, ar kuriem tiek pilnvaroti valsts papildu tiešie maksājumi (turpmāk —
CNDP) attiecas tikai uz tām dalībvalstīm, kurām tie ir paredzēti, tādēļ lēmumi netiek publicēti 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Pirms katras Komisijas pilnvaras izsniegšanas 
dalībvalsts ir vēstules veidā nosūtījusi pieprasījumu Komisijai. Šāda vēstule ir pieejama 
dalībvalsts iestādē, šajā gadījumā — Lietuvas Lauksaimniecības ministrijā.

Pēc visu CNDP pilnvarošanas Komisija nosūta visus lēmumus arī Tiešo maksājumu 
pārvaldības komitejas pārstāvjiem. Šī komiteja arī rūpīgi apsprieda darba dokumentu, kurā 
aprakstīta metodika, kas piemērojama CNDP lēmumiem 2012. gadā (DS/2011/14/REV2).

Lūgumraksta iesniedzēja atsaucas arī uz problēmu, ko rada tā dēvētie „dīvāna zemnieki” KLP 
ietvaros. Lai risinātu „dīvāna zemnieku” jautājumu, no 2015. gada 1. janvāra, īstenojot 
Regulu (ES) Nr. 1307/20131, tiks ieviestas aktīvā lauksaimnieka prasības. Saskaņā ar 9. panta 
1. punktu tiešos maksājumus nepiešķir fiziskām vai juridiskām personām vai fizisku vai 
juridisku personu grupām, kuru lauksaimniecības zemes ir galvenokārt tādas zemes, kuras tiek 
dabiski uzturētas kultūraugu audzēšanai vai noganīšanai piemērotā stāvoklī, un kuri šajās 
platībās neveic dalībvalstu noteikto darbību minimumu. Turklāt šīs regulas 9. panta 2. punktā 
uzskaitītajām juridiskajām personām (dzelzceļa pakalpojumi, hidrotehniskās būves, 
nekustamā īpašuma pakalpojumi un pastāvīgi sporta un atpūtas laukumi) nebūs tiesību saņemt 
tiešos maksājumus, ja vien tās nepierādīs, ka ir uzskatāmas par aktīvajiem lauksaimniekiem 
atbilstoši vienam no 9. panta 2. punkta 3. apakšpunktā izklāstītajiem kritērijiem. Papildus tam 
dalībvalstis var piemērot šīs regulas 9. panta 3. punktu, kas paredz iespēju nepiešķirt tiešos 
maksājumus fiziskām vai juridiskām personām, kuru lauksaimnieciskās darbības ir tikai 
nenozīmīga daļa no to kopējās saimnieciskās darbības, un/vai kuru pamatdarbība vai 
uzņēmuma galvenie mērķi nav lauksaimnieciskas darbības veikšana.

Secinājums

Sniegt informāciju par CNDP nosacījumiem un izveidot atbilstošus kontroles pasākumus, lai 
nodrošinātu atbilstību Komisijas izsniegtajai pilnvarai, ir dalībvalsts pienākums. Tādēļ 
Komisija aicina lūgumraksta iesniedzēju sazināties ar Lietuvas Lauksaimniecības ministriju 
vai maksājumu aģentūru, lai saņemtu sīkāku informāciju par CNDP piešķiršanas kārtību 
Lietuvā.

Lūgumraksta iesniedzēja tiek aicināta sazināties ar Lietuvas Lauksaimniecības ministriju vai 
maksājumu aģentūru arī jautājumā par Lietuvas lēmumu attiecībā uz aktīvā lauksaimnieka 
prasību ieviešanu Lietuvā, jo īpaši gadījumā, ja pamatakta 9. panta 3. punktā minētais 
noraidījuma saraksts tiks papildināts.

                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regula (ES) Nr. 1307/2013, ar ko 
izveido noteikumus par lauksaimniekiem paredzētiem tiešajiem maksājumiem, kurus veic 
saskaņā ar kopējās lauksaimniecības politikas atbalsta shēmām, un ar ko atceļ Padomes 
Regulu (EK) Nr. 637/2008 un Padomes Regulu (EK) Nr. 73/2009 (OV L 347, 20.12.2013., 
608.–670. lpp.)


