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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1022/2012, ko iesniedza Īrijas valstspiederīgais Sean, par valsts 
iestāžu kļūdainu noteikumu un nosacījumu piemērošanu attiecībā uz vienreizējiem 
saimniecības maksājumiem un mazāk attīstītu reģionu shēmām Golvejā, Īrijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas par to, ka Īrijas Lauksaimniecības, pārtikas lietu un jūrlietu 
ministrija ir kļūdaini piemērojusi noteikumus un nosacījumus par vienreizējiem saimniecības 
maksājumiem un mazāk attīstītu reģionu shēmām saistībā ar Keelderry Commonage, 
Peterswell, Co, Golvejā. Lūgumraksta iesniedzējs paskaidro, ka attiecīgie zemes gabali jau 
gadiem ir guvuši labumu no iepriekšminēto shēmu tiesībām un maksājumiem, ņemot vērā, ka 
99 % tajos ir lopbarības ieguvei izmantojama zeme. Taču 2010. gada oktobrī un 2011. gada 
februārī ministrijas amatpersonas šo pašu zemes gabalu lopbarības efektivitāti novērtēja 
attiecīgi ar 0 % un 10 %. Lūgumraksta iesniedzējs apstrīd šo pārbaužu rezultātus un norāda uz 
2010. gada jūlijā un augustā veikto pārbaudi, kurā konstatēja, ka 90 % zemes var tikt 
izmantoti lopbarības ieguvei, taču šī pārbaude tika atzīta par nelikumīgu. Neskatoties uz to, ka 
ministrijas birojs Golvejā atzina, ka shēmu noteikumi un nosacījumi tikuši piemēroti kļūdaini, 
lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka ministrija nav spējusi šo problēmu atrisināt. Lūgumraksta 
iesniedzējs uzskata, ka pārbaudes procesā ir bijuši pārkāpumi, kā arī nav ticis nodrošināts 
taisnīgs apelācijas process ar atkārtotu zemes gabalu pārbaudi.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 3. decembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 30. janvārī

Ņemot vērā vienotā maksājuma shēmu, lūgumraksta iesniedzējam tika piešķirtas tiesības uz 
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maksājumu saskaņā ar vēsturisko modeli, kas Īrijā tika piemērots, pirms 2005. gadā tika 
ieviesta vienotā maksājuma shēma. Šis maksājums tika veikts saskaņā ar Padomes Regulas 
(EK) Nr. 1872/20031 43. pantu, kas bija spēkā attiecīgajā laikā. Lai varētu saņemt maksājumu 
atbilstīgi vienotajai maksājumu shēmai, papildu piešķirtajam maksājumam labuma guvēja 
rīcībā jābūt arī atbalsttiesīgiem hektāriem. Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1782/2003 43. panta 
2. punkta b) apakšpunktu atbalsttiesīgo hektāru skaits ietver visu lopbarības platību pārskata 
periodā (2000., 2001. un 2002. gads), kā noteikts Regulas (EK) Nr. 1782/2003 43. panta 
3. punktā.

Lai maksājumus varētu turpināt saņemt, tiesības uz maksājumu katru gadu jāatjauno, norādot 
atbalsttiesīgos hektārus. Atbalsttiesīgie hektāri ir definēti Padomes Regulas (EK) Nr. 73/20092

34. panta 2. punktā.

Lai noteiktu atbalsttiesīgos hektārus, Īrijas iestādēm jāveic pārbaudes un kontroles pasākumi. 
Pašreizējos ES kontroles noteikumus, ņemot vērā atbilstības kritērijus, var rast Komisijas 
Regulas (EK) Nr. 1122/20093 II daļas III sadaļas II nodaļā. Jo īpaši šīs regulas 34. pantā ir 
definēts, kas ir atbalsttiesīgās platības. Turklāt šīs pašas regulas II daļas IV sadaļas II nodaļas 
I iedaļā minēti arī ES noteikumi par konstatējumiem attiecībā uz līdztiesības kritērijiem. 
Nekas no lūgumrakstā sniegtās informācijas neliecina, ka šajā gadījumā Īrijas 
Lauksaimniecības ministrija šos vispārīgos noteikumus ignorētu. 

Līdzvērtīgi attiecībā uz mazāk labvēlīgu apgabalu shēmu, kas veido daļu no Īrijas Lauku 
attīstības programmas, Komisijas Regulas (ES) Nr. 65/20114 I sadaļas II nodaļas I iedaļas 
I apakšiedaļā izklāstīti vispārīgi ES noteikumi par valsts iestāžu veiktu kontroli un pārbaudēm 
uz vietas. Arī attiecībā uz šiem lauku attīstības noteikumiem šķiet, ka lūgumraksta iesniedzēja 
iesniegtajā informācijā nav nekā, kas liecinātu par to, ka Īrijas Lauksaimniecības ministrija tos 
ignorētu. 

Saskaņā ar kārtību, kas nosaka kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) darbību, kopš tās 
pirmsākumiem (Savienība "nedeleģē" īstenošanu dalībvalstīm — sal. ar LESD 291. panta 
1. punktu) dalībvalstis atbild par KLP noteikumu ievērošanu un jo īpaši par maksājumiem 
labuma guvējiem. Ņemot vērā to, ka dalībvalstis ir atbildīgas par ES budžeta interešu 
aizsardzību, to uzdevums ir veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai pārliecinātos, ka 
subsīdijas ir piešķirtas pareizi un novērstu pārkāpumus un risinātu ar tiem saistītos 

                                               
1 Padomes 2003. gada 29. septembra Regula (EK) Nr. 1782/2003, ar ko izveido kopīgus tiešā atbalsta shēmu noteikumus 
saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku un izveido dažas atbalsta shēmas lauksaimniekiem, un groza Regulas (EEK) 
Nr. 2019/93, (EK) Nr. 1452/2001, (EK) Nr. 1453/2001, (EK) Nr. 1454/2001, (EK) Nr. 1868/94, (EK) Nr. 1251/1999, (EK) 
Nr. 1254/1999, (EK) Nr. 1673/2000, (EEK) Nr. 2358/71 un (EK) Nr. 2529/2001, OV, L 270, 21.10.2003, 1. lpp. Aizstāta ar 
Padomes Regulu (EK) Nr. 73/2009. 
2 Padomes 2009. gada 19. janvāra Regula (EK) Nr. 73/2009, ar ko paredz kopējus noteikumus tiešā atbalsta shēmām saskaņā 
ar kopējo lauksaimniecības politiku un izveido dažas atbalsta shēmas lauksaimniekiem, kā arī groza Regulas (EK) 
Nr. 1290/2005, (EK) Nr. 247/2006, (EK) Nr. 378/2007 un atceļ Regulu (EK) Nr. 1782/2003, OV L 30, 31.01.2009, 16. lpp.
3 Komisijas 2009. gada 30. novembra Regula (EK) Nr. 1122/2009, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, lai īstenotu 
Padomes Regulu (EK) Nr. 73/2009 attiecībā uz savstarpēju atbilstību, modulāciju un integrēto administrēšanas un kontroles 
sistēmu saskaņā ar minētajā regulā paredzētajām tiešā atbalsta shēmām lauksaimniekiem, kā arī, lai īstenotu Padomes Regulu 
(EK) Nr. 1234/2007 attiecībā uz savstarpēju atbilstību saskaņā ar vīna nozarē paredzēto atbalsta shēmu, OV L 316, 
2.12.2009, 65. lpp.
4 Komisijas 2011. gada 27. janvāra Regula (ES) Nr. 65/20011, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 65/2011, ar ko nosaka sīki 
izstrādātus noteikumus, lai īstenotu Padomes Regulu (EK) Nr. 1698/2005 attiecībā uz pārbaudes kārtību, kā arī savstarpējo 
atbilstību saistībā ar lauku attīstības atbalsta pasākumiem, OV L 25, 28.1.2011., 8. lpp. 
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jautājumus1. Šis princips attiecas uz maksājumiem, kas veikti gan saskaņā ar KLP I pīlāru 
(vienotā maksājuma shēma), gan ar II pīlāru (mazāk labvēlīgu apgabalu shēma). 

Tādējādi domstarpības attiecībā uz administratīvajām darbībām tādos konkrētos gadījumos 
kā, piemēram, lopbarības platības lieluma faktiskais novērtējums jārisina valsts iestādēm.

Tā kā Lauksaimniecības ministrijas pārbaudes laikā saņemtās informācijas novērtēšana 
ietilpst valsts iestāžu kompetencē, Komisija nevar aizstāt valsts iestāžu veikto novērtējumu ar 
savējo un iejaukties šīs lietas administratīvajā procesā.

Tādējādi šķiet, ka lūgumraksta iesniedzēja raksturotās situācijas noskaidrošanai jāiesniedz 
apelācija dalībvalsts tiesā par ministrijas lēmumu, un šī tiesa tad var lemt par šā lēmuma 
likumību.

Visbeidzot, Komisija nav kompetenta veikt tādu dalībvalsts administratīvo apelāciju 
procedūru pareizības novērtējumu kā, piemēram, lūgumraksta iesniedzēja apgalvojuma par to, 
ka ministrija ir vilcinājusi apelācijas procesu, novērtējumu. Minētā apelācijas procesa 
likumības novērtējums būtu attiecīgās valsts varas iestāžu kompetencē. 

Secinājums

Pamatojoties uz pašreiz pieejamo informāciju, šajā lietā nav nekādu likumīgu norāžu, kas 
attaisnotu Komisijas iejaukšanos. Administratīvās darbības šajā konkrētajā lietā ir valsts 
administratīvo vai valsts tiesu kompetencē.

                                               
1 Skat. Padomes 2005. gada 21. jūnija Regulu (EK) Nr. 1290/2005 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, OV 
L 209, 11.08.2005, 1. lpp. 


