
CM\1206954LV.docx PE653.730v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

Eiropas Parlaments
2019-2024

Lūgumrakstu komiteja

8.6.2020

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1134/2018, ko "Coordinadora Estatal Stop Ganadería 
Industrial" vārdā iesniedza Spānijas valstspiederīgā Rosa Diez Tagarro, par 
iespējamu Spānijas nespēju ievērot ES tiesību aktus par intensīvās lopkopības 
darbību paplašināšanu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja norāda, ka pēdējo gadu laikā Spānijā strauji ir palielinājusies 
intensīvās lopkopības saimniecību plānošana, izraisot negatīvu ietekmi uz sociāli ekonomisko 
attīstību, kā arī vidi, sabiedrības veselību un dzīves kvalitāti lauku teritorijās, kur atrodas šādas 
saimniecības. Viņa norāda, ka buferzonas starp atsevišķām lopkopības saimniecībām un starp 
saimniecībām un pilsētu centriem noteikti nav pietiekami lielas. Viņa uzskata, ka atšķirības 
atsevišķu dalībvalstu tiesību aktos sekmē intensīvās lopkopības saimniecību izaugsmi valstīs, 
kur noteikumi nav pārāk stingri, kā tas ir Spānijā.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2019. gada 5. martā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 227. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2020. gada 8. jūnijā

Dalībvalstu kompetentās iestādes ir atbildīgas par ES tiesību aktu, to īstenošanai pieņemto 
valsts tiesību aktu un citu valsts tiesību aktu ievērošanas uzraudzību. Ja Komisijai kļūst zināms, 
ka netiek pildīti ES tiesību aktos noteiktie pienākumi, tā veic ES līgumos paredzētos 
pasākumus, lai nodrošinātu ES noteikumu pareizu īstenošanu visā Savienībā. Saistībā ar ES 
tiesību aktiem un citiem instrumentiem, uz kuriem atsaucas lūgumraksta iesniedzēja, Komisija 
vēlas izteikt šādus apsvērumus. 

Nitrātu direktīva
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Saistībā ar Nitrātu direktīvu1 Komisija 2018. gada 8. novembrī ir sākusi pārkāpuma procedūru 
pret Spāniju par ūdeņu nepietiekamu aizsardzību pret piesārņojumu, ko rada lauksaimnieciskas 
izcelsmes nitrāti. Komisija uzskata, ka Spānija nav pienācīgi uzraudzījusi savus ūdeņus, un 
norāda, ka tai jānosaka papildu nitrātjutīgas zonas, kurās būtu piemērojami direktīvā paredzētie 
pasākumi, un jāpieņem papildu vai pastiprināti pasākumi.

Ūdens pamatdirektīva

Saistībā ar Ūdens pamatdirektīvu2 Komisija 2019. gadā ir veikusi un publicējusi3 otro upes 
baseina apsaimniekošanas plānu vispārēju novērtējumu saskaņā ar Ūdens pamatdirektīvu. Šajā 
vispārējā novērtējumā attiecībā uz Spāniju4 ir apstiprināts, ka ūdens resursi ir pakļauti vairākām 
noslodzēm, tostarp ar lauksaimniecību saistītam difūzam piesārņojumam, un secināts, ka 
Spānijas iestādēm joprojām ir jāuzlabo vairāku ūdensobjektu stāvoklis un jānovērš pastāvošās 
noslodzes. 

Pamatojoties uz šo novērtējumu, Komisija Spānijas iestādēm ir sniegusi vairākus ieteikumus: 

- skaidri aprakstīt, kā pamata un papildu pasākumi veicinās Ūdens pamatdirektīvas mērķu 
sasniegšanu,

- norādīt šo pasākumu īstenošanai vajadzīgā finansējuma avotus, lai palielinātu 
pārredzamību attiecībā uz vides mērķu sasniegšanas termiņu pagarinājumiem un to 
iemesliem. 

Dzeramā ūdens direktīva

Lai gan saskaņā ar Nitrātu direktīvu veiktajiem pasākumiem būtu jāpalīdz uzlabot parametra 
"nitrāti" vērtību, atbilstoši Padomes Direktīvas 98/83/EK5 (Dzeramā ūdens direktīvas) 
8. pantam dalībvalstij ir nekavējoties jāizmeklē katra neatbilstība parametru vērtībām, lai 
noteiktu tās iemeslu, un pēc iespējas ātrāk jāveic korektīvi pasākumi. Jaunākie Spānijas sniegtie 
dati liecina par augstu atbilstības līmeni Dzeramā ūdens direktīvai. Sīkāka informācija par 
dzeramā ūdens kvalitāti Spānijā ir pieejama valsts datubāzē SINAC6.

Dzīvotņu direktīva

Saskaņā ar Dzīvotņu direktīvas7 4. panta 4. punktu un 6. panta 1. punktu dalībvalstīm 
jāizraugās Natura 2000 teritorijas un jānosaka vajadzīgie aizsardzības mērķi un pasākumi. 

Komisija ir sākusi pārkāpuma procedūru (atsauces Nr. 2015/2003) par to, ka Spānija sistēmiski 

1 Padomes Direktīva 91/676/EEK (1991. gada 12. decembris) attiecībā uz ūdeņu aizsardzību pret piesārņojumu, 
ko rada lauksaimnieciskas izcelsmes nitrāti, OV L 375, 31.12.1991., 1.–8. lpp.
2 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2000/60/EK (2000. gada 23. oktobris), ar ko izveido sistēmu Kopienas 
rīcībai ūdens resursu politikas jomā, OV L 327, 22.12.2000., 1.–73. lpp.
3 https://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/impl_reports.htm
4https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=SWD:2019:42:FIN&qid=1551205988853&from=EN 
5 Padomes Direktīva 98/83/EK (1998. gada 3. novembris) par dzeramā ūdens kvalitāti, OV L 330, 5.12.1998., 32.–
54. lpp.
6 SINAC — Sistema de Información Nacional de Agua de Consumo, http://sinac.msc.es/SinacV2/
7 Padomes Direktīva 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu un savvaļas faunas un floras aizsardzību, OV L 206, 
22.7.1992., 7.–50. lpp.

https://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/impl_reports.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=SWD:2019:42:FIN&qid=1551205988853&from=EN
http://sinac.msc.es/SinacV2/
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nepilda šos pienākumus. 

Dzīvotņu direktīva un Putnu direktīva8 a priori neizslēdz iespēju izvērst intensīvās lopkopības 
projektus Natura 2000 teritorijās vai to tuvumā. Tomēr tajās ir noteikta pakāpeniska procedūra, 
lai nodrošinātu, ka projekti tiek īstenoti tikai ar zināmiem nosacījumiem. 

Saskaņā ar Dzīvotņu direktīvas 6. panta 3. punktu visos plānos vai projektos, kas varētu būtiski 
ietekmēt Natura 2000 teritoriju, attiecīgi izvērtē ietekmi uz šo teritoriju un tos apstiprina tikai 
tad, ja ir gūta pārliecība, ka netiks izjaukta attiecīgās teritorijas viengabalainība, un ja vajadzības 
gadījumā ir noskaidrots plašas sabiedrības viedoklis. 

Turklāt Dzīvotņu direktīvas 6. panta 4. punktā inter alia ir noteikts — ja, neņemot vērā 
negatīvu vērtējumu par ietekmi uz teritoriju, alternatīvu risinājumu trūkuma dēļ plāns vai 
projekts ir jāīsteno sevišķi svarīgu sabiedrības interešu labā, kas ietver arī sociāla un 
ekonomiska rakstura intereses, dalībvalsts veic visus vajadzīgos kompensācijas pasākumus, lai 
nodrošinātu Natura 2000 tīkla kopējās vienotības aizsardzību. 

Komisija nav konstatējusi Dzīvotņu direktīvas 6. panta 3. punkta un 6. panta 4. punkta vai 
Putnu direktīvas prasību pārkāpumus, pamatojoties uz lūgumraksta iesniedzējas sniegto 
informāciju.

Direktīva par dažu gaisu piesārņojošo vielu valstu emisiju samazināšanu

Direktīvā par dažu gaisu piesārņojošo vielu valstu emisiju samazināšanu9 ir noteiktas valstu 
emisiju samazināšanas saistības attiecībā uz pieciem galvenajiem piesārņotājiem, tostarp 
amonjaku un daļiņām. Šīm samazināšanas saistībām ir jābūt izpildītām no 2020. gada (no 
2030. gada piemēro stingrākas samazināšanas saistības). Komisija novērtē atbilstību iepriekš 
minētajiem noteikumiem un cieši seko notikumu attīstībai visās dalībvalstīs attiecībā uz to 
emisiju pārskatiem, emisiju prognozēm un valsts gaisa piesārņojuma ierobežošanas 
programmām, kā prasīts direktīvā.

Pret Spāniju notiek pārkāpuma procedūra saistībā ar Direktīvā par gaisa kvalitāti un tīrāku gaisu 
Eiropai10 noteikto daļiņu (PM10) robežvērtību pastāvīgu pārsniegšanu. Amonjaka emisijas 
veicina sekundāro daļiņu veidošanos un ir viens no avotiem, kas jānovērš, lai nodrošinātu daļiņu 
koncentrācijas samazināšanos gaisā.

Rūpniecisko emisiju direktīva

8 Direktīva 2009/147/EK par savvaļas putnu aizsardzību, OV L 20, 26.1.2010., 7. lpp.
9 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2016/2284 (2016. gada 14. decembris) par dažu gaisu 
piesārņojošo vielu valstu emisiju samazināšanu un ar ko groza Direktīvu 2003/35/EK un atceļ 
Direktīvu 2001/81/EK (Dokuments attiecas uz EEZ), OV L 344, 17.12.2016., 1.–31. lpp.
10 Direktīva 2008/50/EK (2008. gada 21. maijs) par gaisa kvalitāti un tīrāku gaisu Eiropai.
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Spānija ir īstenojusi Rūpniecisko emisiju direktīvu11 (RED) ar trim tiesību aktiem12.

Saskaņā ar Rūpniecisko emisiju direktīvu cūku intensīvās audzēšanas iekārtām ar vairāk nekā 
2000 vietām (mājputnu vai cūku intensīvās audzēšanas iekārtām) ir jādarbojas atbilstoši 
nosacījumiem, kas noteikti vides atļaujā (RED 4. pants), pamatojoties uz RED 11., 14. un 
15. panta prasībām. Šajās iekārtās jāizmanto labākie pieejamie tehniskie paņēmieni (LPTP), 
tām jāatbilst emisiju robežvērtībām attiecībā uz piesārņojošu vielu emisijām gaisā un ūdenī un 
jāīsteno augsnes un gruntsūdeņu aizsardzības pasākumi, kā noteikts atļaujā vai vispārīgajos 
saistošajos noteikumos. Ja atbilstība ES vides kvalitātes standartiem (piemēram, 
Direktīvai 2008/105/EK par vides kvalitātes standartiem ūdens resursu politikas jomā13) 
nozīmē, ka jāparedz stingrāki nosacījumi nekā tie, ko iespējams nodrošināt ar LPTP, atļaujās 
iekļauj papildu nosacījumus (RED 18. pants).

Ja ir pieņemti LPTP secinājumi par konkrētu rūpniecisku darbību (RED 13. panta 5. punkts), 
kompetentajām iestādēm ir jāpārskata atļaujas nosacījumi un jānodrošina, ka attiecīgās esošās 
RED iekārtas četru gadu laikā atbilst atjauninātajai atļaujai (RED 21. panta 3. punkts). LPTP 
secinājumos inter alia nosaka ar LPTP saistītos emisiju līmeņus un ar LPTP saistītos vidiskos 
rādītājus. Tā kā LPTP secinājumus izmanto kā atsauci atļaujas nosacījumu noteikšanai (RED 
14. panta 3. punkts), ar LPTP saistītie emisiju līmeņi attiecīgo RED iekārtu atļaujās ir 
jāpārveido par emisiju robežvērtībām (RED 15. panta 3. punkts) un ir jāņem vērā ar LPTP 
saistītie vidiskie rādītāji. Var arī gadīties, ka atļaujas nosacījumi ir atkārtoti jāizvērtē un 
vajadzības gadījumā jāpārskata, ja RED iekārtas radītais piesārņojums ir tāds, ka jāpārskata 
atļaujā noteiktās esošās emisiju robežvērtības (RED 21. panta 5. punkta a) apakšpunkts), vai ja 
ir jāievēro jauns vai pārskatīts vides kvalitātes standarts saskaņā ar 18. pantu (RED 21. panta 
5. punkta c) apakšpunkts).

Komisija ar Īstenošanas lēmumu (ES) 2017/30214 ir pieņēmusi LPTP secinājumus par 
mājputnu un cūku intensīvās audzēšanas iekārtām. Tajos ir noteikti ar LPTP saistītie emisiju 
līmeņi, lai uzraudzītu slāpekļa un fosfora daudzumu, ko izdala nobarojamās cūkas, un vairāki 
ar LPTP saistīti vidiskie rādītāji, piemēram, attiecībā uz ūdens un enerģijas efektīvu 
izmantošanu, trokšņa un smaku emisijām, kā arī barības vielu apsaimniekošanu. Atļauju 
nosacījumi esošajām mājputnu un cūku intensīvās audzēšanas iekārtām ir jāatjaunina un 
jāīsteno vēlākais līdz 2021. gada 21. februārim. Atļauju nosacījumiem jaunām mājputnu un 

11 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2010/75/ES (2010. gada 24. novembris) par rūpnieciskajām emisijām 
(piesārņojuma integrēta novēršana un kontrole) (Dokuments attiecas uz EEZ), OV L 334, 17.12.2010., 17.–
119. lpp.
12 Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control 
integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados; Real 
Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo 
de la Ley 16/2002; Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación.
13 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2008/105/EK (2008. gada 16. decembris) par vides kvalitātes 
standartiem ūdens resursu politikas jomā un ar ko groza un sekojoši atceļ Padomes Direktīvas 82/176/EEK, 
83/513/EEK, 84/156/EEK, 84/491/EEK, 86/280/EEK, un ar ko groza Direktīvu 2000/60/EK, OV L 348, 
24.12.2008., 84.–97. lpp.
14 Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2017/302 (2017. gada 15. februāris), ar ko saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/75/ES nosaka secinājumus par labākajiem 
pieejamajiem tehniskajiem paņēmieniem (LPTP) attiecībā uz mājputnu vai cūku intensīvo 
audzēšanu, OV L 43, 21.2.2017., 231. lpp.
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cūku intensīvās audzēšanas iekārtām uzreiz ir jāatbilst LPTP secinājumiem. 

Šajā sakarā RED 24. pantā (to lasot kopā ar IV pielikumu) ir paredzēti noteikumi par piekļuvi 
informācijai un sabiedrības iesaistīšanos. Attiecīgajai sabiedrības daļai un nevalstiskām 
organizācijām (NVO) laikus ir jādod reālas iespējas paust viedokļus un atsauksmes RED atļauju 
piešķiršanas vai atjaunināšanas procedūrās. Ja kāds attiecīgās sabiedrības daļas loceklis vai 
kāda NVO uzskata, ka ir pārkāptas to līdzdalības tiesības (piemēram, nav notikusi 
apspriešanās), vai ka konkrētas mājputnu vai cūku intensīvās audzēšanas iekārtas atļauja bija 
jāatjaunina saskaņā ar RED 21. panta 5. punkta a) apakšpunktu, pastāv iespēja pārskatīšanas 
kārtībā ierosināt lietu tiesā vai citā ar valsts tiesību aktiem izveidotā neatkarīgā un objektīvā 
struktūrā, lai apstrīdētu attiecīgo atļauju pēc būtības vai tās procesuālo likumību (RED 
25. pants).

Antibiotikas

ES ir izveidojusi plašu tiesisko regulējumu, lai aizsargātu iedzīvotāju veselību. Ir pierādījumi, 
ka pārmērīgi plaša antibiotiku lietošana dzīvniekiem palielina rezistences pret antimikrobiāliem 
līdzekļiem (AMR) veidošanās risku. ES bija viens no pirmajiem reģioniem pasaulē, kas 
2006. gadā aizliedza izmantot antibiotikas kā augšanas stimulatorus lauksaimniecības 
dzīvnieku barībā. ES nesen ir veikusi papildu pasākumus ar mērķi mazināt antimikrobiālo 
līdzekļu kā veterināro zāļu pārmērīgu un nepareizu lietošanu, tostarp publicējusi 
pamatnostādnes antimikrobiālo līdzekļu piesardzīgai lietošanai veterinārijā15 un Eiropas "Viena 
veselība" rīcības plānu AMR apkarošanai16. Visbeidzot, ar jauno Regulu (ES) 2019/6 par 
veterinārajām zālēm17 un Regulu (ES) 2019/4 par ārstniecisko dzīvnieku barību18 tiks noteikti 
stingrāki un tālejošāki pasākumi, lai ierobežotu AMR veidošanās risku kopumā, cita starpā 
intensīvajā lopkopībā. Tās sāks piemērot no 2022. gada 28. janvāra.

Dzīvnieku labturība

Spānija ir izstrādājusi rīcības plānu cūku labturībai, lai uzlabotu kontroli attiecībā uz astes 
nokošanas novēršanu un izvairīšanos no astes amputācijas. Jaunākais Spānijas rīcības plāna 
atjauninājums ir publicēts Lauksaimniecības ministrijas tīmekļa vietnē. Rīcības plānā ir iekļauti 
priekšlikumi, lai risinātu jautājumu par apstākļu uzlabošanas materiālu nodrošināšanu cūkām 
un to izmantošanu un ņemtu vērā ganāmpulka blīvumu, novērtējot astes nokošanas riska 
faktorus un izstrādājot saimniecību rīcības plānus uzlabošanas pasākumu ieviešanai. Saskaņā 
ar nesen pieņemtu Spānijas tiesību akta priekšlikumu ir paredzēts noteikt, ka dzīvnieku 
labturības riska faktoru un saimniecību rīcības plānu (ne tikai attiecībā uz astes amputāciju) 
novērtēšana cūku fermās ir obligāta prasība.

Komisija ir novērtējusi Spānijas rīcības plānā iekļautos priekšlikumus kā pietiekamus, bet tie ir 
efektīvi jāīsteno un jāizpilda. Dalībvalstis ir atbildīgas par ikdienas izpildi, izmantojot valsts 

15 Komisijas Paziņojums 2015/C 299/04 "Pamatnostādnes antimikrobiālo līdzekļu piesardzīgai lietošanai 
veterinārijā".
16 Komisijas paziņojums Padomei un Eiropas Parlamentam "Eiropas "Viena veselība" rīcības plāns pret 
antimikrobiālajiem līdzekļiem izveidojušās rezistences (AMR) apkarošanai", COM(2017)0339 final.
17 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2019/6 (2018. gada 11. decembris) par veterinārajām zālēm un ar 
ko atceļ Direktīvu 2001/82/EK (Dokuments attiecas uz EEZ), OV L 4, 7.1.2019., 43.–167. lpp.
18 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2019/4 (2018. gada 11. decembris) par ārstnieciskās barības 
izgatavošanu, laišanu tirgū un lietošanu, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 183/2005 
un atceļ Padomes Direktīvu 90/167/EEK (Dokuments attiecas uz EEZ), OV L 4, 7.1.2019., 1.–23 lpp.
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tiesību aktus un kontroles pasākumus ES noteikumu īstenošanai valsts līmenī. Komisija ir 
atbildīga par to, lai nodrošinātu, ka ES tiesību akti tiek pareizi īstenoti un izpildīti, šai nolūkā 
īpaši izmantojot revīzijas un citas darbības, ko veic Veselības un pārtikas nekaitīguma 
ģenerāldirektorāta Veselības un pārtikas jomas revīziju un analīzes direktorāts, lai pārbaudītu, 
vai dalībvalstu kompetentās iestādes efektīvi un vienveidīgi piemēro ES tiesību aktus. 

Komisija neizslēdz iespēju vajadzības gadījumā veikt turpmākas darbības, lai nodrošinātu, ka 
ar Padomes Direktīvas 2008/120/EK19 noteikumiem saistītās prasības tiek atbilstoši īstenotas 
visā Eiropas Savienībā.

Kopējā lauksaimniecības politika (KLP)

Saskaņā ar KLP otro pīlāru20 lauku attīstības programmās 2014.–2020. gadam ir atļauts piešķirt 
atbalstu lopkopības ēku un iekārtu modernizācijai, lai uzlabotu vidiskos rādītājus un mazinātu 
lopkopības darbību ietekmi.

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1306/201321 savstarpējās atbilstības noteikumiem dalībvalstīm 
valsts vai reģionālā līmenī jānosaka laba lauksaimniecības un vides stāvokļa (LLVS) minimālie 
standarti. Atbilstoši LLVS 1, kas minēts šīs regulas II pielikumā, gar ūdenstecēm ir jāizveido 
buferjoslas un gan to iekšpusē, gan ārpus tām jāievēro nitrātjutīgas zonas kā nosacījums 
mēslojuma iestrādāšanai zemē tuvu ūdenstecēm.

Attiecībā uz LLVS 1 buferjoslu izveidošanu gar ūdenstecēm Spānija ir noteikusi šādas prasības: 
gar ūdenstecēm (upēm, ezeriem un lagūnām), sākot no upes krasta vai ezera/lagūnas krasta 
līnijas, mēslošanas līdzekļus aizliegts izmantot joslā, kuras platums noteikts labas 
lauksaimniecības prakses kodeksā vai citos autonomā apgabala noteikumos.

Autonomie apgabali savā teritorijā var ņemt vērā arī citas ūdensteces vai ūdensobjektus, jo īpaši 
mitrājus, ievērojot to specifiskās lauksaimnieciskās, klimatiskās un augsnes īpatnības. Turklāt 
augu aizsardzības līdzekļus nedrīkst lietot piecus metrus platā joslā, taču uz produkta etiķetes 
var būt norādīti stingrāki ierobežojumi.

Šīm buferjoslām jāatrodas lauksaimniecības zemes gabala iekšpusē vai blakus tam tā, lai to 
garās malas būtu paralēlas ūdensteces vai ūdensobjekta malai, un tās var veidot piekrastes 
veģetācija. Buferjoslās, kur aizliegts izmantot mēslošanas līdzekļus, nedrīkst veikt 
lauksaimniecisko ražošanu, izņemot jau iesakņojušos kokaugu audzēšanu, jo to iznīcināšana 
var samazināt aizsardzību gar joslas malām. Buferjoslās var atļaut sēt savvaļas ziedu 
maisījumus, tās var atļaut noganīt vai appļaut ar nosacījumu, ka buferjosla ir atšķirama no 
blakus esošās lauksaimniecības zemes. Vajadzības gadījumā autonomās kopienas var atļaut 
buferjoslā veikt virsmas uzturēšanas darbības, lai novērstu tādu kaitēkļu un slimību 
izplatīšanos, kas apdraud blakus esošo kultūraugu veselību.

Saskaņā ar Spānijas izveidoto kontroles sistēmu tiek veiktas KLP atbalsta saņēmēju pārbaudes 

19 Padomes Direktīva 2008/120/EK (2008. gada 18. decembris), ar kuru nosaka minimālos standartus cūku 
aizsardzībai (Kodificēta versija), OV L 47, 18.2.2009., 5.–13. lpp.
20 Regula (ES) Nr. 1305/2013, OV L 347, 21.11.2013., 487.–548. lpp.
21 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1306/2013 (2013. gada 17. decembris) par kopējās 
lauksaimniecības politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību un Padomes Regulu (EEK) Nr. 352/78, (EK) 
Nr. 165/94, (EK) Nr. 2799/98, (EK) Nr. 814/2000, (EK) Nr. 1290/2005 un (EK) Nr. 485/2008 atcelšanu, 
OV L 347, 20.12.2013., 549.–607. lpp.
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uz vietas, lai cita starpā pārbaudītu atbilstību iepriekš minētajām LLVS 1 prasībām. Ja konstatē 
neatbilstību, atbalsta saņēmējam piemēro sankcijas, ņemot vērā neatbilstības nopietnību, 
apjomu, pastāvīgumu un atkārtošanos. Sankcijas nozīmē, ka tiek samazināts lauksaimniekam 
piešķirtais maksājums.

Parīzes nolīgums un lopkopības radītās siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisijas 

Eiropas Savienībā aptuveni 10 % emisiju rada lauksaimniecība, jo īpaši metāna (CH4) un 
slāpekļa oksīda (N2O) emisijas, ko rada dzīvnieku bioloģiskā fermentācija, atraugāšanās un 
kūtsmēsli. 

Lopkopības sektora SEG emisijas, kas nav CO2 sastāvdaļas, ir iekļautas Kopīgo centienu 
regulā22, kura pieņemta 2018. gadā kā daļa no enerģētikas savienības stratēģijas un ES 
pasākumiem Parīzes nolīguma īstenošanai. 

Saskaņā ar Kopīgo centienu regulu dalībvalstīm ir saistoši valsts emisiju samazinājuma 
mērķrādītāji, kas līdz 2030. gadam jāpanāk nozarēs, uz kurām neattiecas ES emisijas kvotu 
tirdzniecības sistēma. Tas ietver lauksaimniecības nozari.

Lai nodrošinātu atbilstību Kopīgo centienu regulai, Spānijai līdz 2030. gadam SEG emisijas 
jāsamazina par 26 % salīdzinājumā ar 2005. gadu. Spānijas nacionālais enerģētikas un klimata 
plāns (NEKP), kas tika iesniegts 2018. gada decembrī, liecina, ka lopkopības sektora 
ieguldījums šā mērķrādītāja sasniegšanā ir būtisks. Saskaņā ar Spānijas NEKP tiek prognozēts, 
ka lopkopības sektora radīto emisiju samazinājums no 2005. līdz 2030. gadam būs 25 %. Lai 
samazinātu emisijas lopkopības sektorā, NEKP ir paredzēti tādi pasākumi kā cūku un liellopu 
vircas un kūtsmēslu apsaimniekošanas uzlabošana.

Secinājumi 

Komisija turpinās veikt attiecīgus pasākumus saistībā ar pārkāpuma procedūrām, kas pret 
Spāniju sāktas saskaņā ar Nitrātu direktīvu, Dzīvotņu direktīvu un Direktīvu par valstīm 
noteikto maksimāli pieļaujamo emisiju, kā arī saistībā ar citiem tiesību aktiem, kā norādīts 
iepriekš.

22 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/842 (2018. gada 30. maijs) par saistošiem ikgadējiem 
siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājumiem, kas dalībvalstīm jāpanāk no 2021. līdz 2030. gadam un kas dod 
ieguldījumu rīcībā klimata politikas jomā, lai izpildītu Parīzes nolīgumā paredzētās saistības, un ar ko groza 
Regulu (ES) Nr. 525/2013 (Dokuments attiecas uz EEZ), OV L 156, 19.6.2018., 26.–42. lpp.


