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dažām paziņošanas prasībām, kas saistītas ar vienotā platībmaksājuma shēmu 
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B8-0395/2017 

par Komisijas 2017. gada 15. februāra deleģēto regulu, ar kuru Deleģēto regulu (ES) 

Nr. 639/2014 groza attiecībā uz kontroles pasākumiem, kas saistīti ar kaņepju 

audzēšanu, dažiem noteikumiem par zaļo maksājumu, maksājumu gados jauniem 

lauksaimniekiem, kuri kontrolē juridisku personu, brīvprātīga saistītā atbalsta apjoma 

uz vienību aprēķināšanu, maksājumtiesību daļām un dažām paziņošanas prasībām, kas 

saistītas ar vienotā platībmaksājuma shēmu un brīvprātīgu saistīto atbalstu, un groza 

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1307/2013 X pielikumu 

(2017/2571(DEA)) 

 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā Komisijas deleģēto regulu C(2017)0735, 

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu, 

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) 

Nr. 1309/2013, ar ko izveido noteikumus par lauksaimniekiem paredzētiem tiešajiem 

maksājumiem, kurus veic saskaņā ar kopējās lauksaimniecības politikas atbalsta 

shēmām, un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 637/2008 un Padomes Regulu (EK) 

Nr. 73/20091, un jo īpaši tās 35. panta 2. un 3. punktu, 44. panta 5. punkta 

b) apakšpunktu, 46. panta 9. punkta a) un c) apakšpunktu, 50. panta 11. punktu, 

52. panta 9. punkta a) apakšpunktu, 67. panta 1. punktu un 2. punkta a) apakšpunktu un 

70. pantu, 

– ņemot vērā Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas rezolūcijas priekšlikumu, 

– ņemot vērā Reglamenta 105. panta 3. punktu, 

A. tā kā ar šīs deleģētās regulas iesniegšanu Komisija nopietni ierobežo Parlamenta kā 

viena no likumdevējiem prerogatīvas gan attiecībā uz tiesību aktu pieņemšanas 

procedūru, gan to saturu; 

B. tā kā 14 pilnvarojumu savienošana un iesniegšana ar vienu Komisijas deleģēto regulu 

liedz Parlamentam iespēju īstenot savas uzraudzības tiesības un tam nav citu iespēju kā 

vien apstiprināt vai noraidīt visu dokumentu kopumā, līdz ar to nav iespēju paust 

viedokli par katru ierosināto pilnvarojumu atsevišķi; 

C. tā kā Komisijas deleģētā regula paredz daudz vairāk nekā tikai vienkāršošanu un tai būs 

būtiska ietekme uz kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) īstenošanu; 

D. tā kā aizliegums ekoloģiski nozīmīgajās platībās izmantot fitosanitāro aizsardzību 

pākšaugiem apdraud ilgtspējīgu vietējā proteīna ražošanu, kas paredzēta ES stratēģijā 

proteīna jomā, laikā, kad Eiropa jau ir ļoti atkarīga no proteīna importa; 

E. tā kā pākšaugu ekoloģiskā nozīmība augsnes aizsardzībā un slāpekļa piesaistē nav 

apšaubāma un ir daudz augstāka nekā, piemēram, kultūraugiem, ko sēj kā zālāju pasēju, 
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1. izsaka iebildumus pret Komisijas deleģēto regulu; 

2. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Komisijai un paziņot, ka deleģētā regula 

nevar stāties spēkā; 

3. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, kā arī dalībvalstu valdībām un 

parlamentiem. 

 


