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vārdā iesniedza Itālijas valstspiederīgā Marina Berati un kam pievienoti 
1574 paraksti, par ES piešķirto lopkopības un zivsaimniecības subsīdiju atcelšanu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja uzskata, ka saskaņā ar kopējās lauksaimniecības politiku (KLP) un 
kopējās zivsaimniecības politiku (KZP) katru gadu miljardiem eiro tiek subsīdiju veidā 
piešķirti lauksaimniecības un zivsaimniecības nozarei, un norāda, ka augsta dzīvnieku 
izcelsmes pārtikas produktu patēriņa rezultātā ir strauji pieaugusi saslimstība ar tādām „bagāto 
valstu” slimībām kā audzēji un sirds un asinsvadu slimības, patēriņa preču pārmērīga 
izmantošana, pārtikas trūkums trešās pasaules valstīs un tropisko mežu izciršana ar mērķi 
izveidot liellopu ganības vai audzēt lopbarību (piemēram, soju). Enerģijas, ūdens, ķimikāliju, 
medikamentu un mēslojumu izmantošana rada būtisku ekoloģisko kaitējumu gaisa, augsnes, 
jūras un saldūdens resursiem. Turklāt trešo pasaules valstu ražotāji var zaudēt iztikas līdzekļus 
ES subsidēto produktu dempinga cenu dēļ. Lūgumraksta iesniedzēja uzskata, ka Eiropas 
nodokļu maksātāju nauda tiek izmantota saskaņā ar slikti pārdomātiem lēmumiem, kuriem 
tieši vai netieši ir kaitīga ietekme uz veselību, vidi un starptautisko ekonomiku, un tādēļ vēlas, 
lai tiktu pārtraukta lopkopības un zivsaimniecības subsidēšana saskaņā ar KLP un KZP, kā arī 
aicina veikt pasākumus, lai atbalstītu un veicinātu dārzeņu izcelsmes pārtikas produktu 
patēriņu, kas turklāt ļautu visā Eiropā samazināt nodokļus.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2010. gada 11. februārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 22. aprīlī
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„Lūgumraksta iesniedzēja uzskata, ka saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku (KLP) 
ievērojami naudas līdzekļi subsīdiju veidā tiek atvēlēti lopkopības nozarei, šādā veidā veicinot 
dzīvnieku izcelsmes produktu patēriņu. Saskaņā ar lūgumraksta iesniedzējas teikto iepriekš 
minētais negatīvi ietekmē cilvēku veselību, vidi un pasaules ekonomiku.

Lūgumraksta iesniedzēja iebilst pret subsīdiju piešķiršanu lopkopībai un aicina ieviest 
pasākumus dārzeņu izcelsmes produktu patēriņa veicināšanai un atbalstam. Saskaņā ar 
lūgumraksta iesniedzējas teikto iepriekš minētais ļautu pazemināt nodokļus visā Eiropā.

KLP reformu process kopā ar 2003. gada reformu un veselības pārbaužu pārskatu mainīja 
atbalsta piešķiršanas procesu lauksaimniecībā un īpaši lopkopības nozarē. Tas ir ļāvis 
pakāpeniski atteikties no īpaša ar produktu saistīta atbalsta (atbalsta atdalīšana).

Pašreiz maksājumi lopkopības nozarei ir gandrīz pilnībā atdalīti, izņemot īpašas zīdītājgovis, 
aitas un kazas atsevišķās dalībvalstīs, kurās minimālā lauksaimnieciskās ražošanas jauda bija 
svarīga ekonomiskās darbības veicināšanai reģionos ar dažām iespējām veikt citu 
saimniecisko darbību, lai nodrošinātu pienācīgu izejvielu piegādi pārstrādes nozarēm un 
radītu vides priekšrocības.

Maksājumu atdalīšana padarīja ES lauksaimniekus daudz orientētākus uz tirgu, ļaujot viņiem 
izvēlēties, ko ražot, pamatojoties uz tirgus signāliem. Turklāt savstarpējās atbilstības 
noteikumu īstenošana savienoja maksājumu saņemšanu ar vides, pārtikas drošības un 
kvalitātes un dzīvnieku labturības standartu ievērošanu, bet mērķi klimata pārmaiņu jomā tika 
integrēti lauku attīstības politikā.

Sarunu par KLP nākotni kontekstā tiks apspriestas turpmākās iespējas attiecībā uz dažādiem 
politikas instrumentiem.

Aizvien vairāk pierādījumu parādās par zivīs atklāto garo ķēžu taukskābju nozīmi cilvēku 
veselībā. Zivis, kas atbilst ES stingrajām veselības prasībām, var veicināt tā saucamo „bagāto 
pasaules valstu traucējumu” samazinājumu un nevis otrādi. Turklāt ES budžeta īpatsvars, kas 
paredzēts zivsaimniecības nozarei, ir ļoti neliels (EUR 0,9 miljardi 2010. gadā, kas sastāda 
0,64 % no kopējā EUR 141,5 miljardu budžeta).

ES tiesību akti ļauj piešķirt saistīto atbalstu tikai īpašām lopkopības nozarēm. Šī atbalsta 
mērķis ir saglabāt noteiktu labvēlīgu sociālo un vides ietekmi augstas vides vērtības 
novājinātajos reģionos un nevis veicināt dzīvnieku izcelsmes produktu patēriņu kā tādu.”


