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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1064/2012, ko iesniedza Īrijas valstspiederīgais Don Heenan, 
par saskaņā ar mazāk labvēlīgo apgabalu shēmu paredzēto subsīdiju piešķiršanas 
nosacījumu izmaiņām ar atpakaļejošu datumu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs ir mazais lauksaimnieks Īrijā un viņam ir tiesības saņemt subsīdijas 
saskaņā ar mazāk labvēlīgo apgabalu shēmu. Subsīdijām piemēro konkrētus nosacījumus, kas 
saistīti ar dzīvnieku skaitu, kurus var turēt atbilstoši lauksaimniecības zemes platībai (mājlopu 
vienības uz hektāru). Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka kompetentās Īrijas iestādes ir 
mainījušas šos nosacījumus ar atpakaļejošu datumu. 2012. gadā tika paziņots par izmaiņām, 
kuras ir saistītas ar mājlopu vienībām uz hektāru iepriekšējā gadā. Lūgumraksta iesniedzējs 
zaudējis savas subsīdijas tādēļ, ka šie nosacījumi tika izvirzīti ar atpakaļejošo datumu, par ko 
viņš nezināja un tādēļ nevarēja tos ievērot. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka ir netaisnīgi 
ar atpakaļejošu datumu mainīt nosacījumus, kuri ir piemērojami iepriekšējam gadam.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 7. decembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

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

Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas par izmaiņām nosacījumos attiecībā uz subsīdiju piešķiršanu 
saskaņā ar mazāk labvēlīgo apgabalu (MLA) shēmu (maksājumi par nelabvēlīgiem dabas 
apstākļiem lauksaimniekiem teritorijās, izņemot kalnu apgabalus), kas Īrijas Lauku attīstības 
programmā (LAP) 2007.–2013. gadam tika ieviestas ar tās septīto grozījumu. Grozītie 
nosacījumi 2012. gada maksājumu saņemšanai tostarp paredz, ka nepieciešamais minimālais 
lauksaimniecības dzīvnieku blīvums 2011. gadā ir 0,3 liellopu vienības uz hektāru. 
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Lūgumraksta iesniedzējs 2012. gadā subsīdijas vairs nesaņēma, jo viņa saimniecība 
2011. gadā neatbilda prasībai par minimālo lauksaimniecības dzīvnieku blīvumu. 
Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka ir netaisnīgi ar atpakaļejošu datumu mainīt nosacījumus, 
kuri ir piemērojami iepriekšējam gadam. 

Komisija neuzskata, ka izmaiņas nosacījumos attiecībā uz maksājumiem lauksaimniekiem 
teritorijās ar nelabvēlīgiem dabas apstākļiem, izņemot kalnu apgabalus, būtu notikušas ar 
atpakaļejošu spēku. 

Maksājumi lauksaimniekiem teritorijās ar nelabvēlīgiem dabas apstākļiem, izņemot kalnu 
apgabalus, tiek piešķirti uz gadu. 

Tas, ka lauksaimnieks kādu gadu ir atbildis zināmiem nosacījumiem un saņēmis šos 
maksājumus vēl nenozīmē, ka viņam būtu tiesības saņemt tos arī nākamajā gadā saskaņā ar 
tādiem pašiem nosacījumiem. Iedibinātā judikatūra kopējās lauksaimniecības politikas jomā 
apstiprina, ka uzņēmējiem nav pamata tiesiski paļauties, ka tiks saglabāta pašreizējā situācija, 
kas var tikt grozīta, Kopienu iestādēm īstenojot savu rīcības brīvību1.

Izmaiņas nosacījumos par maksājumiem lauksaimniekiem teritorijās ar nelabvēlīgiem dabas 
apstākļiem, izņemot kalnu apgabalus, nav pretrunā ar tiesiskās paļāvības un juridiskās 
noteiktības principu, ja par tām paziņo jau pirms pieteikšanās perioda sākuma. 

Pienācīgi pamatojot, vadošā iestāde teorētiski varētu vispār pārtraukt maksājumus 
lauksaimniekiem mazāk labvēlīgos apgabalos. ES tiesību akti neuzliek dalībvalstīm 
pienākumu veikt maksājumus lauksaimniekiem apgabalos ar nelabvēlīgiem dabas 
apstākļiem, izņemot kalnu apgabalus, un dažas ES dalībvalstis atbilstoši savai LAP šos 
maksājumus lauksaimniekiem mazāk labvēlīgos apgabalos arī nepiešķir.

Komisija neuzskata, ka izmaiņas nosacījumos attiecībā uz maksājumiem lauksaimniekiem 
mazāk labvēlīgos apgabalos būtu notikušas ar atpakaļejošu spēku, jo pārskatītie nosacījumi
par 2012. gada maksājumiem saskaņā ar šo shēmu tika izziņoti pirms pieteikšanās perioda 
sākuma. 

Prasība 2012. gada maksājumus saistīt ar minimālo lauksaimniecības dzīvnieku blīvumu 
2011. gadā, proti, 0,3 liellopu vienībām uz hektāru, nebūt nenozīmē, ka nosacījumi 
maksājumu saņemšanai grozīti ar atpakaļejošu spēku2.

Secinājums

Komisija neuzskata, ka izmaiņas nosacījumos attiecībā uz maksājumiem lauksaimniekiem 
teritorijās ar nelabvēlīgiem dabas apstākļiem, izņemot kalnu apgabalus, būtu notikušas ar 

                                               
1 EST 2009. gada 22. oktobra spriedums lietā C-449/08, Elbertsen, 45. punkts; 2009. gada 
4. jūnija spriedums lietā C-241/07, Otsa Talu, 51. punkts.
2 Skatīt lietu C-241/07, Otsa Talu, kurā nosacījumi agrovides atbalsta saņemšanai 2005. gadā 
tika mainīti 2005. gada sākumā, lai sašaurinātu atbalsta saņēmēju kategoriju, tajā iekļaujot tikai tos, 
attiecībā uz kuriem jau ir pieņemts lēmums piešķirt šādu atbalstu iepriekšējā finanšu gadā. Tiesa 
nosprieda, ka dalībvalstīm nav liegts šādā veidā ierobežot lauku attīstības atbalsta saņēmēju kategoriju.



CM\925938LV.doc 3/3 PE504.303v01-00

LV

atpakaļejošu spēku. Komisija arī neuzskata, ka, apstiprinot priekšlikumu septītajam 
grozījumam Īrijas Lauku attīstības programmā 2007.–2013. gadam, tā būtu pārkāpusi tiesiskās 
paļāvības un juridiskās noteiktības principu.


