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EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Lūgumrakstu komiteja

19.2.2010

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1150/2009, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Thomas 
Garner, par tiesībām uz ES lauku attīstības subsīdijām jauktu augļu dārziem

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Dažādu augļu dārzi ir raksturīgi Vācijas dienvidu reģioniem un tiek uzskatīti par īpaši 
interesantiem no bioloģiskās daudzveidības, dabas aizsardzības un pievilcīgu ainavu viedokļa. 
Lūgumraksta iesniedzējam pieder šāds augļu dārzs un viņš uzskata, ka būtu tiesīgs pretendēt 
uz ES subsīdijām saskaņā ar lauku attīstības programmu. Vēršoties viņa reģiona iestādēs, viņš 
tika atraidīts. Viņš lūdz skaidrojumu šajā lietā.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 25. novembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 19. februārī

„Lūgumraksta iesniedzējam pieder neliels dažādu augļu dārzs, un viņš no Vācijas federālās 
zemes Bavārijas lauku attīstības programmas vēlētos saņemt finansiālu atbalstu. Bavārijas 
varas iestādes noraidīja lūgumraksta iesniedzēja prasību, jo viņa lauksaimniecībā 
izmantojamās zemes platība ir mazāka par 3 hektāriem.

Turklāt lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka Bavārijas pašvaldībām un dalībnieku apvienībām 
(Teilnehmergemeinschaften) augļu dārzu ierīkošanai un apsaimniekošanai pirmajos desmit 
gados kopumā esot piešķirti EUR 1000, taču atbalsta maksājums lauksaimniekiem ir pieejams 
tikai EUR 15 apmērā.

Atkarībā no konkrētās lietas apstākļiem un saņēmēja veida Padomes Regulā (EK) 
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Nr. 1698/2005 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
augļu dārzu atbalstam kopumā paredzēti dažādi noteikumi un iekļauti dažādi pasākumi, 
piemēram, lauku zemju paplašināšana (125. kods), agrovide (AEM 214. kods), kā arī ciematu 
atjaunošana un lauku mantojuma uzlabošana un saglabāšana (322. un 323. kods).

Ņemot vērā piemērotu atbalsta pasākumu plašās iespējas, dalībvalstis (Vācijā  federālās 
zemes) izlemj, kuri no šiem pasākumiem iekļaujami reģiona lauku attīstības programmā 
(RDP), kā arī atbilstīgi Eiropas tiesību aktos noteiktajām prasībām izstrādā konkrētus 
noteikumus finansiālā atbalsta saņemšanai.

Bavārijas reģiona lauku attīstības programmā (RDP) 2007.–2013. gadam ir noteikts, ka 
lauksaimniekiem ir tiesības saņemt šādu finansiālu atbalstu:

a) Kultūras un ainavas programmā (AEM 214) augļu dārzu saglabāšanas pasākumiem 
piešķir EUR 5 par katru augļu koku, nepārsniedzot EUR 500 par hektāru.
Piešķiršanas nosacījumi: lauksaimniecībā izmantojamās zemes platība nav mazāka par 
3 hektāriem;

b) Dabas aizsardzības programmā (AEM 214) augļu dārzu, pļavu un ganību 
saglabāšanas pasākumiem piešķir EUR 6 par katru augļu koku, nepārsniedzot EUR 600 
par hektāru.
Piešķiršanas nosacījumi: īpašā biotopa platība nav mazāka par 3 hektāriem;

c) lauku mantojuma uzlabošanai un saglabāšanai (323) — īpašiem pasākumiem 
bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai atlīdzina 100 % no privāto projektu izmaksām.

Piešķiršanas nosacījumi: īpašas zonas, piemēram, augstvērtīgas dabas zonas un 
apdraudētu augu biotopi.

Bavārijas RDP 2007.–2013. gadam ir noteikts, ka pašvaldībām, dalībnieku apvienībām 
(Teilnehmergemeinschaften) un citām sabiedriskām organizācijām ir tiesības saņemt šādu 
finansiālu atbalstu:

a) lauku zemju paplašināšanas (125. kods) programmā saglabāšanas pasākumiem, kā 
arī augļu dārzu ierīkošanas pasākumiem visaptveroša projekta ietvaros atbilstīgi Vācijas 
likumam „Flurbereinigungsgesetz” atbalsta apjoms nepārsniedz 75 % no 
attiecināmajiem izdevumiem;
b) ciematu atjaunošanas (322. kods) programmā ekoloģiskās vides saglabāšanas un 
uzlabošanas pasākumiem atlīdzina 100 % no attaisnotajiem izdevumiem;
c) lauku mantojuma uzlabošanai un saglabāšanai (323. kods) — īpašiem pasākumiem 
bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai atlīdzina 50 % no sabiedrisko projektu 
attiecināmajiem izdevumiem.

Saskaņā ar Komisijai sniegto informāciju un, ņemot vērā to, ka lūgumraksta iesniedzēja 
lauksaimniecībā izmantojamā zeme nav augstvērtīga dabas zona, piemēram, biotops, šķiet, ka 
lūgumraksta iesniedzējs finansiālu atbalstu var saņemt vienīgi saistībā ar agrovides pasākumu 
214 KULAP, taču viņa lauksaimniecībā izmantojamās zemes platība ir mazāka par 
3 hektāriem, kas savukārt neatbilst Bavārijas varas iestāžu izstrādātajiem Bavārijas RDP 
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finansiālā atbalsta piešķiršanas nosacījumiem.

Attiecībā uz otru sūdzību par finansiālo atbalstu pašvaldībām un dalībnieku apvienībām 
(Teilnehmergemeinschaften) Komisija nevar saskatīt loģisku saikni ne ar ES tiesību aktiem, ne 
arī ar Bavārijas RDP.

Sīkāku paskaidrojumu saņemšanai lūgumraksta iesniedzējs var vērsties par Bavārijas RDP
atbildīgajā pārvaldes iestādē Bavārijas Pārtikas, lauksaimniecības un mežsaimniecības valsts 
ministrijā, Ludwigstraße 2, 80539 Minhenē, tel. 0049 89 2182 0.”


