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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0699/2011, ko SAT 7667 EXFRU-Explotaciones Frutícolas
vārdā iesniedza Spānijas valstspiederīgais Fermin Laguarda Cardona, par 
vienreizējo tiešo maksājumu aprēķina metodi Spānijā attiecībā uz greipfrūtu 
audzēšanu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksts ir aicinājums Komisijai ņemt vērā Valensijas (Spānija) greipfrūtu audzētāju 
viedokli, pārskatot Regulu (EK) Nr. 1234/2007/EK — (EK) Nr. 1782/2003. Šķiet, ka 
pašreizējā regula rada absurdu situāciju, kurā Mursijas pārstrādes uzņēmumiem par Valensijas 
greipfrūtu ražu nav intereses, tādēļ augļus nākas kompostēt.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 25. oktobrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 16. decembrī

Padomes Regulas (EK) Nr. 73/20091 33. panta 1. punkta b) apakšpunkta iii) daļā noteikts, ka 
saskaņā ar vienotā maksājuma shēmu tiesības uz maksājumu atbalstu augļu un dārzeņu 
audzēšanai, galda kartupeļu ražošanai un stādaudzētavām piešķir atbilstīgi šīs regulas 
IX pielikumā minētajiem noteikumiem.

Saskaņā ar IX pielikuma A daļas 1. punkta otro daļu lauksaimnieki saņem tiesības uz 
maksājumu par hektāru, ko aprēķina, 2. punktā minēto pamatsummu dalot ar hektāru skaitu, 
kas aprēķināts saskaņā ar 3. punktu.
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2. punktā paredzēts, ka dalībvalstis katra lauksaimnieka pamatsummā iekļaujamo summu 
nosaka, pamatojoties uz objektīviem un nediskriminējošiem kritērijiem. 

Turpat minēti objektīvu un nediskriminējošu kritēriju piemēri, tostarp „a) lauksaimnieka tieši 
vai netieši par augļiem un dārzeņiem, galda kartupeļiem un stādaudzētavām saņemtā tirgus 
atbalsta apjoms”.
Ņem vērā saņemtā atbalsta apjomus viena vai vairāku tirdzniecības gadu atsauces laikposmā, 
kas katram produktam var būt atšķirīgs — sākot ar tirdzniecības gadu, kas beidzas 
2001. gadā; attiecībā uz jaunajām dalībvalstīm — sākot ar tirdzniecības gadu, kas beidzas 
2004. gadā, līdz tirdzniecības gadam, kas beidzas 2007. gadā.

2. punktā paredzēts arī, ka šajā punktā izmantojamie kritēriji dažādiem augļiem un dārzeņiem, 
galda kartupeļiem un dēstu audzētavām var būt atšķirīgi, ja šīm atšķirībām ir pienācīgs 
objektīvs pamatojums. Ņemot vērā šo pašu noteikumu, dalībvalstis var pieņemt lēmumu 
pirms trīs gadu ilgā pārejas perioda beigām, kas beidzas 2010. gada 31. decembrī, nenoteikt 
pamatsummā iekļaujamo summu un hektāru skaitu, kam tā saskaņā ar šo punktu ir 
piemērojama.

Piemērojot Padomes Regulas (EK) Nr. 73/2009 IX pielikuma noteikumus, Spānijas 
Lauksaimniecības ministrija noteica, ka atsauces summas, kuras jāņem vērā, piešķirot 
maksājumu tiesības, jāaprēķina atbilstīgi citrusaugļu audzētājiem izmaksātajām pārstrādei 
paredzētā atbalsta summām. Konkrēti ņem vērā 2003./2004., 2004./2005. un 2005./2006. gada 
ražas pārstrādei piešķirtā atbalsta vidējo apmēru, ko saņēmuši lauksaimnieki visās augļu un 
dārzeņu audzēšanas apakšnozarēs. To var uzskatīt par objektīvu un nediskriminējošu kritēriju, 
kas atbilst IX pielikuma 2. punkta a) apakšpunkta nolūkam. Turklāt, piemērojot šo kritēriju, 
tika nolemts atbalsta apmēru citronu audzēšanas un greipfrūtu audzēšanas nozarei aprēķināt 
atsevišķi, jo to pieļauj IX pielikuma 2. punkts.

Tā kā Spānijas izmatotā atsauces summu aprēķināšanas metode, lai vienotā maksājuma shēmā 
piešķirtu maksājumu tiesības greipfrūtu audzētājiem, ir pamatota ar objektīvu un 
nediskriminējošu kritēriju, tā ir saderīga ar Padomes Regulas (EK) Nr. 73/2009 IX pielikuma 
noteikumiem.
Lūgumraksta iesniedzējs prasa Kopienas tiesiskā regulējuma lauksaimniecības nozarē 
pašreizējās pārskatīšanas gaitā pārskatīt atsauces summas, kuras ņem vērā attiecībā uz 
greipfrūtu audzētājiem un kuras neatbilst 2011. gada 12. oktobrī Komisijas ierosinātajam 
jaunajam tiešā maksājuma regulējumam1, ar ko mēģināts panākt atbalsta apmēra izlīdzināšanu 
dalībvalstīs un dalībvalstu starpā. No 2014. gada vienotā maksājuma shēmu un vienotā 
platībmaksājuma shēmu aizstās viena shēma visai ES, proti, pamatmaksājuma shēma. Shēmas 
darbības pamatā būs maksājumu tiesības, ko valsts vai reģiona līmenī piešķirs visiem 
lauksaimniekiem atkarībā no viņu atbalsttiesīgo hektāru skaita pirmajā piemērošanas gadā. 
Viens no šīs shēmas galvenajiem mērķiem ir ar laiku sasniegt tādu atbalsta apmēru par 
hektāru, kurā būtu izlīdzinātas atšķirības starp dažādām nozarēm un lauksaimnieciskās 
ražošanas veidiem.
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Visbeidzot, attiecībā uz lūgumrakstā aprakstītajām vides problēmām būtu jāuzsver, ka tās 
radījušas strukturālas un ar konkurenci saistītas problēmas greipfrūtu audzēšanas nozarē 
attiecīgajā reģionā, un tās nevar atrisināt tieši ar ES atbalstu, ko piešķir tiešo maksājumu 
veidā.


