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Temats: Lūgumraksts Nr. 0572/2012, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Gredo 
Förster, par ES lauksaimniecības subsīdijām aviokompānijām, lai pasniegtu 
maltītes lidmašīnās

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Saskaņā ar laikrakstu rakstiem un TV programmām lielas Eiropas aviokompānijas saņem 
lauksaimniecības subsīdijas maltīšu pasniegšanai lidmašīnās. Pamatojums tam varētu būt tāds, 
ka ES pirktā produkcija tiek pasniegta kā maltītes ārpus ES robežām un tādējādi klasificējama 
kā eksports. Lūgumraksta iesniedzējs iebilst pret šo praksi un lūdz Parlamentu to izbeigt. 

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 14. septembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu. 

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 27. novembrī

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka aviosabiedrības, lidojot pāri jaunattīstības valstīm, 
pasažieriem pasniedz maltītes, kas ir daļēji subsidētas no ES lauksaimniecības fondiem. 
Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka aviosabiedrības gūst peļņu, kas pārsniedz subsīdiju 
apmēru, tādēļ brīvā tirgus principiem vajadzētu liegt tām saņem ES lauksaimniecības fondu 
finansējumu, kas paredzēts jaunattīstības valstīm. 

Minētie ES lauksaimniecības fondi patiesībā nav paredzēti jaunattīstības valstīm, bet gan 
Savienības lauksaimniecības tirgu stabilizācijai saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku 
(KLP). Saskaņā ar Līguma 38.–44. pantu Padomes Regulā par vienotā tirgus kopīgu 
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organizāciju1 ir paredzētas eksporta kompensācijas, kuras darbojās tādā mērā, kādā 
nepieciešams, lai ļautu eksportēt lauksaimniecības produktus, ņemot vērā kursus vai cenas 
pasaules tirgū. Citiem vārdiem, eksporta kompensācijām būtu jārada līdzvērtīgi konkurences 
apstākļi ES ražotiem un trešās valstīs ražotiem lauksaimniecības produktiem.

Šajā kontekstā Komisijas īstenošanas regulā2 ir paskaidrots, ka maltīšu pasniegšanai 
lidaparātos un uz kuģiem paredzētu lauksaimniecības produktu piegāde lidaparātiem, kas veic 
starptautiskus avioreisus, ir lauksaimniecības produktu eksports, par ko ir tiesības saņemt 
eksporta kompensācijas. Tā iemesls ir fakts, ka attiecīgajām maltītēm domātās pārtikas 
apgādes uzņēmumiem ir izvēles iespējas izmantot vai neizmantot Savienībā ražotus 
lauksaimniecības produktus. Minētie uzņēmumi varētu, piemēram, nolemt iepirkt maltītēm 
domāto pārtiku par pasaules tirgus cenām tajās trešās valstīs, kurās gaisa kuģis nolaižas vai 
paceļas. 

Kopš 2003. gada veiktās reformas un vēlākās norises ekonomikā jau ir praktiski izraisījušas 
eksporta kompensāciju pakāpenisku samazināšanu, tostarp attiecībā uz maltītēm domātās 
pārtikas apgādi. Kad 2009. gadā kā krīzes pārvarēšanas pasākumu uz pagaidu laiku atjaunoja 
kompensācijas piena nozarē, kompensācijas neattiecās uz piena produktu apgādi minēto 
maltīšu vajadzībām. Patlaban sešās no astoņām nozarēm, kurās ir tiesības saņemt 
kompensācijas, nav iespējams saņemt nekādas eksporta kompensācijas; eksporta 
kompensācijas var saņemt tikai par dažiem mājputnu gaļas un olu ražošanas nozares 
produktiem3. 

Secinājums

Pēc KLP eksporta kompensāciju politikas reformas kompensācijas var saņemt tikai par ļoti 
nelielu produktu skaitu. Komisija turpinās kritiski uzraudzīt to, vai eksporta kompensāciju 
instruments kādā no nozarēm vai eksportam uz kādu no galamērķiem, tostarp par maltītēm 
domātiem produktiem, joprojām ir noderīgs kā lauksaimniecības tirgu stabilizācijas līdzeklis. 
Turklāt šīs kompensācijas tiek apspriestas starptautiskās tirdzniecības sarunās, kurās var 
nolemt turpmāk vēl vairāk ierobežot to izmantošanu.

                                               
1 Regulas (EK) Nr. 1234/2007 162. pants, OV L 299, 16.11.2007., 1.lpp.
2 Regulas (EK) Nr. 612/2009 33. panta 1. punkta a) apakö punkts, OV L 186, 17.7.2009., 
1.lpp.
3 Sk., piemēram, Regulu (ES) Nr. 535/2012 vai Regulu (ES) Nr. 341/2012.


