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ĪSS PAMATOJUMS

Pēdējos gados KLP ir būtiski reformēta. Šim posmam ir bijusi būtiska nozīme Eiropas 
lielākās politikas nākotnes veidošanā, taču diemžēl nav izdevies pienācīgi atrisināt galvenās 
problēmas, kas mūs sagaida. Ar KLP ir jānodrošina sabiedrībai svarīgas lietas: pārtikas 
nodrošinājumu, ilgtspējīgu izaugsmi un konkrētu reakciju uz vides un klimata krīzi. Lai 
garantētu šo mērķu sasniegšanu, ir jāgarantē lauksaimniekiem pienācīgi ienākumi un 
nodarbinātības līmenis lauksaimniecības nozarē, sevišķi lauku apvidos.

Lai to panāktu, ir ārkārtīgi svarīgi nākamajā daudzgadu finanšu shēmā KLP saglabāt tādu 
pašu finansējuma līmeni. Pēc Brexit un pasaules mēroga ārkārtas situācijām, kuru risināšanai 
vajadzīgs lielāks atbalsts no ES budžeta, es saprotu nepieciešamību finansēt jaunas politikas 
jomas, taču tam nevajadzētu kaitēt vienai tradicionālai ES kopējai politikai, kurai pēdējās 
desmitgadēs nācies tikt galā ar jauniem izaicinājumiem un uzdevumiem.

Jaunais Komisijas priekšlikums ievieš jaunu modeli, kura pamatā ir deviņi mērķi un kurā 
uzsvars tiek likts uz mērķiem vides un klimata pārmaiņu jomā. ES ierosinu mainīt divus no 
deviņiem mērķiem, lai tos labāk saskaņotu ar pašreiz spēkā esošajiem tiesību aktiem vides 
jomā. Priekšlikumā ir definēta jauna paradigma, kas dod lielāku elastību dalībvalstīm, 
izmantojot savus stratēģiskos plānus, un priekšlikums iezīmē pāreju uz politiku, kas vairāk 
orientēta uz darbības rādītājiem.

Tomēr, lai gan atzinīgi vērtēju jaunos nosacījumus un obligātās ekoloģiskās shēmas 
potenciālu, kas varētu būt ieguvums tiem lauksaimniekiem, kuri sniedz konkrētu ieguldījumu 
ES klimata un vides mērķu un valsts mērķu sasniegšanā, šajā jaunajā priekšlikumā, manuprāt, 
ir atstāta pārāk liela rīcības brīvība dalībvalstīm līdzekļu izlietojuma jomā un mērķu 
vērienīguma ziņā. Tas diemžēl varētu radīt situāciju, kurā mums ir 27 lauksaimniecības 
politikas un pazūd KLP būtība. Tāpēc es plānoju stiprināt priekšlikuma kopīgos aspektus, 
pievienojot pamataktam dažus elementus un samazinot dalībvalstu rīcības brīvību. Protams, 
es uzskatu, ka zināma elastība ir pozitīva un ka tā atbilst subsidiaritātes principam, bet mums 
nevajadzētu ļaut dalībvalstīm veidot lauksaimniecības nākotni katrai savā virzienā un 
izturēties pret vienādu darbu darošiem lauksaimniekiem pilnīgi atšķirīgi.

Turklāt jaunajai, uz darbības rādītājiem orientētajai KLP ir vajadzīgs spēcīgs satvars, kas ļauj 
pienācīgi novērtēt un uzraudzīt politikas darbību konkrēto mērķu sasniegšanai, kurus 
nospraudušas dalībvalstis. Mums jābūt ļoti uzmanīgiem un jāizvairās no nepilnībām, tādējādi 
garantējot pārskatu pār izdevumiem un sasniegtajiem rezultātiem. 

Turklāt priekšlikums paredz arī zināmu elastību dalībvalstīm attiecībā uz pārvietojumiem 
starp piešķīrumiem (līdz 15 % no tiešajiem maksājumiem var pārvietot uz ELFLA piešķīrumu 
un otrādi; augstāku procentuālo daļu var pārcelt tikai no pirmā pīlāra uz otrā pīlāra 
pasākumiem vides un klimata mērķu sasniegšanai). Es uzskatu, ka lietderīgāk būtu ļaut 
pārskaitījumus veikt tikai no pirmā pīlāra uz otro.

Mums vienmēr jāpatur prātā, ka nākotnes uzdevums būs ne tikai saražot lielāku daudzumu 
drošu un kvalitatīvu lauksaimniecības produktu, bet arī ražot pārtiku efektīvāk un ilgtspējīgāk, 
vienlaikus nodrošinot mūsu lauksaimnieku konkurētspēju, līdz ar to nodrošinot viņiem 
taisnīgu kompensāciju par vides pakalpojumiem, ko tie sniedz sabiedrībai. Tāpēc es atzinīgi 
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vērtēju orientāciju uz jauniešiem. Man ir cieša pārliecība, ka pēc 2020. gada jauniešiem jābūt 
KLP centrā. Bez apņēmīgākas rīcības šajā virzienā Eiropas lauksaimniecībai (un ne tikai) nav 
nākotnes.

Noslēgumā es vēlētos uzsvērt, ka mums nākas pieņemt lēmumu laikā, kad šis Parlamenta 
sasaukums tuvojas beigām. Mēs, protams, esam iecerējuši pabeigt izskatāmo likumdošanas 
darbu, tostarp pieņemt šo svarīgo tiesību aktu, neraugoties uz ierobežoto laiku un to, ka trūkst 
informācijas par resursiem, kas būs pieejami KLP jaunajā daudzgadu finanšu shēmā, jo par to 
sarunas turpinās. Nav vienkārši izstrādāt šādu politiku visās detaļās, nezinot precīzu pieejamo 
resursu apjomu. Šo iemeslu dēļ man šķiet lietderīgi atlikt šīs regulas spēkā stāšanās dienu uz 
2023. gadu, lai nodrošinātu netraucētu pāreju no pašreizējās KLP uz jauno nākotnes modeli.

GROZĪJUMI

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 
Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11a) Ir ārkārtīgi svarīgi, lai 2021. —
2027. gada daudzgadu finanšu shēmā 
KLP finansējums tiktu saglabāts tādā 
pašā līmenī, kāds tas ir daudzgadu 
finanšu shēmā 2014. — 2020. gadam.

Or. en

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
13.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13a) Uz darbības iznākumu balstītais 
modelis nedrīkst radīt situāciju, kurā 
mums ir 27 lauksaimniecības politikas, jo 
tas apdraudētu KLP būtību un radītu 
izkropļojumus. Dalībvalstīm būtu jādod 
zināma elastība stingrā kopējā 
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reglamentējošā satvarā.

Or. en

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Saistībā ar lielāku KLP 
orientēšanos uz tirgu, kas iezīmēta 
paziņojumā “Pārtikas un lauksaimniecības 
nākotne”, tirgus riski, klimata pārmaiņas 
un to radīto ekstrēmo laikapstākļu 
notikumu pieaugošais biežums un 
intensitāte, kā arī sanitārās un fitosanitārās 
krīzes var radīt cenu nestabilitātes riskus 
un pastiprināt spiedienu uz ienākumiem. 
Tāpēc, lai arī galīgie atbildīgie par savas 
saimniecības stratēģiju ir paši 
lauksaimnieki, būtu jāizveido stabila 
sistēma, kas nodrošina pienācīgu riska 
pārvaldību. Mērķis ir sagādāt dalībvalstīm 
un lauksaimniekiem iespēju izmantot
Savienības līmeņa platformu, kas iekārtota 
spēju veidošanai riska pārvaldības jomā un 
nodrošina lauksaimniekiem investīciju 
vajadzībām pienācīgus finanšu 
instrumentus, kā arī piekļuvi 
apgrozāmajam kapitālam, apmācībai, 
zināšanu pārnesei un konsultāciju 
pakalpojumiem.

(15) Saistībā ar lielāku KLP 
orientēšanos uz tirgu, kas iezīmēta 
paziņojumā “Pārtikas un lauksaimniecības 
nākotne”, tirgus riski, tirdzniecības 
nolīgumi ar trešām valstīm, klimata 
pārmaiņas un to radīto ekstrēmo 
laikapstākļu notikumu pieaugošais biežums 
un intensitāte, kā arī sanitārās un 
fitosanitārās krīzes var radīt cenu 
nestabilitātes riskus un pastiprināt 
spiedienu uz ienākumiem. Tāpēc, lai arī 
galīgie atbildīgie par savas saimniecības 
stratēģiju ir paši lauksaimnieki, būtu 
jāizveido stabila sistēma, kas nodrošina 
pienācīgu riska pārvaldību. Mērķis ir 
sagādāt dalībvalstīm un lauksaimniekiem 
iespēju izmantot Savienības līmeņa 
platformu, kas iekārtota spēju veidošanai 
riska pārvaldības jomā un nodrošina 
lauksaimniekiem investīciju vajadzībām 
pienācīgus finanšu instrumentus, kā arī 
piekļuvi apgrozāmajam kapitālam, 
apmācībai, zināšanu pārnesei un 
konsultāciju pakalpojumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
31. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(31) KLP būtu jāgādā, lai sava 
klimatiskā pienesuma vērtību dalībvalstis 
palielinātu, cienot vietējās vajadzības un 
lauksaimnieku faktiskos apstākļus. KLP 
stratēģiskajos plānos tiešo maksājumu 
sadaļā dalībvalstīm būtu jāparedz 
lauksaimniekiem brīvprātīgas ekoshēmas, 
kurām vajadzētu būt pilnībā saskaņotām ar 
citām attiecīgajām intervencēm. 
Dalībvalstīm šīs shēmas būtu jādefinē vai 
nu kā maksājums, ko piešķir, lai stimulētu 
un atlīdzinātu par sabiedriskā labuma 
radīšanu ar videi un klimatam labvēlīgas 
lauksaimnieciskās prakses starpniecību, vai 
kā kompensācija par šādas prakses 
uzsākšanu. Abos gadījumos mērķim 
vajadzētu būt uzlabot KLP vidisko un 
klimatisko veikumu, un attiecīgi šīs shēmas 
būtu jāveido tā, lai pārsniegtu obligātās 
prasības, kas jau ir paredzētas ar 
nosacījumu sistēmu. Dalībvalstis var 
izvēlēties veidot tādu lauksaimniecības 
prakšu ekoshēmas kā, piemēram, 
izvērstāka pastāvīgo ganību un ainavas 
iezīmju pārvaldība un bioloģiskā 
lauksaimniecība. Šādās shēmās var 
paredzēt arī sākuma līmeni, kurš 
jāsasniedz, pirms notiek tālejošāku 
saistību uzņemšanās lauku attīstības 
jomā.

(31) KLP būtu jāgādā, lai sava 
klimatiskā pienesuma vērtību dalībvalstis 
palielinātu, cienot vietējās vajadzības un 
lauksaimnieku faktiskos apstākļus. KLP 
stratēģiskajos plānos tiešo maksājumu 
sadaļā dalībvalstīm būtu jāparedz 
lauksaimniekiem brīvprātīgas ekoshēmas, 
kurām vajadzētu būt pilnībā saskaņotām ar 
citām attiecīgajām intervencēm. 
Dalībvalstīm šīs shēmas būtu jādefinē vai 
nu kā maksājums, ko piešķir, lai stimulētu 
un atlīdzinātu par sabiedriskā labuma 
radīšanu ar videi un klimatam labvēlīgas 
lauksaimnieciskās prakses starpniecību, vai 
kā kompensācija par šādas prakses 
uzsākšanu. Abos gadījumos mērķim 
vajadzētu būt uzlabot KLP vidisko un 
klimatisko veikumu, un attiecīgi šīs shēmas 
būtu jāveido tā, lai pārsniegtu obligātās 
prasības, kas jau ir paredzētas ar 
nosacījumu sistēmu. Dalībvalstis var 
izvēlēties veidot tādu lauksaimniecības 
prakšu ekoshēmas kā, piemēram, 
izvērstāka pastāvīgo ganību un ainavas 
iezīmju pārvaldība, un būtu jāveicina 
bioloģiskā lauksaimniecība ar ekoloģisko 
shēmu palīdzību, kuras balstās Komisijas 
izveidotu uz tādu lauksaimniecības 
metožu sarakstu, kas ir labvēlīgas 
klimatam un videi.

Or. en

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
39. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(39) Mežsaimniecības pasākumiem būtu 
jāveicina Savienības meža stratēģijas 
īstenošana, un tiem būtu jābalstās uz 
dalībvalstu nacionālā vai vietējā mēroga 

(39) Mežsaimniecības pasākumiem būtu 
jāveicina Savienības meža stratēģijas 
īstenošana, un tiem būtu jābalstās uz 
dalībvalstu nacionālā vai vietējā mēroga 
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meža programmām vai līdzvērtīgiem 
instrumentiem, kas jāveido, pamatojoties 
uz saistībām, kuras izriet no regulas par 
zemes izmantošanā, zemes izmantošanas 
maiņā un mežsaimniecībā radušos 
siltumnīcefekta gāzu emisiju un 
piesaistījumu iekļaušanu klimata un 
enerģētikas politikas satvarā laikposmam 
līdz 2030. gadam (“LULUCF regula”) un 
kuru uzņemšanās notikusi ministru 
konferencē par Eiropas mežu aizsardzību. 
Intervences būtu jābalsta uz meža 
apsaimniekošanas plāniem vai 
līdzvērtīgiem instrumentiem, un tās var 
ietvert meža platību paplašināšanu un meža 
ilgtspējīgu apsaimniekošanu, tostarp 
apmežojot zemi un ierīkojot
agromežsaimniecības sistēmas; meža 
resursu aizsargāšanu, atjaunošanu un 
uzlabošanu, ņemot vērā adaptācijas 
vajadzības; investīcijas, ar kurām garantē 
un veicina mežu saglabāšanu un 
izturētspēju, un meža ekosistēmas un 
klimatisko pakalpojumu sniegšanu, un 
pasākumus un investīcijas par labu 
atjaunojamai enerģijai un bioekonomikai.

meža programmām vai līdzvērtīgiem 
instrumentiem, kas jāveido, pamatojoties 
uz saistībām, kuras izriet no regulas par 
zemes izmantošanā, zemes izmantošanas 
maiņā un mežsaimniecībā radušos 
siltumnīcefekta gāzu emisiju un 
piesaistījumu iekļaušanu klimata un 
enerģētikas politikas satvarā laikposmam 
līdz 2030. gadam (“LULUCF regula”) un 
kuru uzņemšanās notikusi ministru 
konferencē par Eiropas mežu aizsardzību. 
Intervences būtu jābalsta uz meža 
apsaimniekošanas plāniem vai 
līdzvērtīgiem instrumentiem, un tās var 
ietvert meža platību paplašināšanu un meža 
ilgtspējīgu apsaimniekošanu, tostarp 
apmežojot zemi, nepieļaujot savvaļas 
ugunsgrēkus un ierīkojot 
agromežsaimniecības sistēmas; meža 
resursu aizsargāšanu, atjaunošanu un 
uzlabošanu, ņemot vērā adaptācijas 
vajadzības; investīcijas, ar kurām garantē 
un veicina mežu saglabāšanu un 
izturētspēju, un meža ekosistēmas un 
klimatisko pakalpojumu sniegšanu, un 
pasākumus un investīcijas par labu 
atjaunojamai enerģijai un bioekonomikai.

Or. en

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
47. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(47) No ELGF būtu jāturpina finansēt 
tiešo maksājumu intervences un nozariskās 
intervences, bet no ELFLA būtu jāturpina 
finansēt lauku attīstības intervences, kas 
aprakstītas šajā regulā. KLP finanšu 
pārvaldības noteikumi būtu jānosaka 
atsevišķi katram no šiem abiem fondiem un 
to atbalstītajām aktivitātēm, ņemot vērā to, 
ka attiecībā uz mērķu sasniegšanu jaunais 
īstenošanas modelis dalībvalstīm nodrošina 

(47) No ELGF būtu jāturpina finansēt 
tiešo maksājumu intervences un nozariskās 
intervences, bet no ELFLA būtu jāturpina 
finansēt lauku attīstības intervences, kas 
aprakstītas šajā regulā. KLP finanšu 
pārvaldības noteikumi būtu jānosaka 
atsevišķi katram no šiem abiem fondiem un 
to atbalstītajām aktivitātēm, ņemot vērā to, 
ka attiecībā uz mērķu sasniegšanu jaunais 
īstenošanas modelis dalībvalstīm nodrošina 
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lielāku elastību un subsidiaritāti. Šīs 
regulas paredzētajām intervencēm būtu 
jāaptver laikposms no 2021. gada 
1. janvāra līdz 2027. gada 31. decembrim.

lielāku elastību un subsidiaritāti. Šīs 
regulas paredzētajām intervencēm būtu 
jāaptver laikposms no 2023. gada 
1. janvāra līdz 2027. gada 31. decembrim.

Or. en

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
69. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(69) Par katra KLP stratēģiskā plāna 
pārvaldību un īstenošanu būtu jāatbild 
vadošajai iestādei. Tās pienākumi būtu 
jānorāda šajā regulā. Vadošajai iestādei 
būtu jādod iespēja daļu savu pienākumu 
deleģēt, vienlaikus saglabājot atbildību par 
pārvaldības efektivitāti un pareizību. 
Dalībvalstīm būtu jānodrošina, lai KLP 
stratēģisko plānu pārvaldībā un īstenošanā 
Savienības finansiālās intereses tiktu 
aizsargātas saskaņā ar Eiropas Parlamenta 
un Padomes Regulu (ES, Euratom) [jaunā 
Finanšu regula] un Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulu (ES) [jaunā Horizontālā 
regula].

(69) Par katra KLP stratēģiskā plāna 
pārvaldību un īstenošanu būtu jāatbild 
vadošajai iestādei. Tomēr, ja elementi, kas 
saistīti ar lauku attīstības politiku, ir 
reģionāli, dalībvalstīm vajadzētu būt 
iespējai izveidot reģionālās pārvaldības 
iestādes. To pienākumi būtu jānorāda šajā 
regulā. Vadošajai iestādei būtu jādod 
iespēja daļu savu pienākumu deleģēt, 
vienlaikus saglabājot atbildību par 
pārvaldības efektivitāti un pareizību. 
Dalībvalstīm būtu jānodrošina, lai KLP 
stratēģisko plānu pārvaldībā un īstenošanā 
Savienības finansiālās intereses tiktu 
aizsargātas saskaņā ar Eiropas Parlamenta 
un Padomes Regulu (ES, Euratom) [jaunā 
Finanšu regula] un Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulu (ES) [jaunā Horizontālā 
regula].

Or. en

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
83. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(83) Lai nodrošinātu juridisko 
noteiktību, aizsargātu lauksaimnieku 

(83) Lai nodrošinātu juridisko 
noteiktību, aizsargātu lauksaimnieku 
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tiesības un garantētu to, ka tiešo 
maksājumu intervences noris gludi, 
saskanīgi un iedarbīgi, būtu jādeleģē 
Komisijai pilnvaras pieņemt noteiktus 
aktus, ar kuriem par maksājumu 
piešķiršanas priekšnoteikumu nosaka to, ka 
jāizmanto sertificētas konkrētu kaņepju 
šķirņu sēklas, kā arī paredz kaņepju šķirņu 
noteikšanas kārtību un šo šķirņu 
tetrahidrokanabinola satura verifikācijas 
kārtību; pieņem laba lauksaimnieciskā un 
vidiskā stāvokļa noteikumus un nosaka 
dažus ar tiem saistītus elementus attiecībā 
uz atbalsttiesīguma prasībām un 
noteikumus par deklarāciju saturu un 
maksājumtiesību aktivizēšanas prasībām; 
sīkākus noteikumus par ekoshēmām;
pasākumus, kuru mērķis ir panākt, lai 
saistītā ienākumu atbalsta saņēmēji 
neciestu no strukturāliem nozares tirgus 
traucējumiem, tostarp lēmumu par to, ka 
šāda atbalsta izmaksāšanu, pamatojoties uz 
ražošanas vienībām, par kurām tas bijis 
piešķirts iepriekšējā atsauces laikposmā, 
drīkst turpināt līdz 2027. gadam; 
noteikumus un nosacījumus par konkrētas 
zemes un šķirņu izmantošanas atļaušanu 
saistībā ar kultūratkarīgo maksājumu par 
kokvilnu un noteikumus par tā piešķiršanas 
nosacījumiem.

tiesības un garantētu to, ka tiešo 
maksājumu intervences noris gludi, 
saskanīgi un iedarbīgi, būtu jādeleģē 
Komisijai pilnvaras pieņemt noteiktus 
aktus, ar kuriem par maksājumu 
piešķiršanas priekšnoteikumu nosaka to, ka 
jāizmanto sertificētas konkrētu kaņepju 
šķirņu sēklas, kā arī paredz kaņepju šķirņu 
noteikšanas kārtību un šo šķirņu 
tetrahidrokanabinola satura verifikācijas 
kārtību; pieņem laba lauksaimnieciskā un 
vidiskā stāvokļa noteikumus un nosaka 
dažus ar tiem saistītus elementus attiecībā 
uz atbalsttiesīguma prasībām un 
noteikumus par deklarāciju saturu un 
maksājumtiesību aktivizēšanas prasībām; 
sīkākus noteikumus par ekoshēmām, 
tostarp tādu lauksaimniecības paņēmienu 
saraksta izveidi, kas ir labvēlīgu klimatam 
un videi, pasākumus, kuru mērķis ir 
panākt, lai saistītā ienākumu atbalsta 
saņēmēji neciestu no strukturāliem nozares 
tirgus traucējumiem, tostarp lēmumu par 
to, ka šāda atbalsta izmaksāšanu, 
pamatojoties uz ražošanas vienībām, par 
kurām tas bijis piešķirts iepriekšējā 
atsauces laikposmā, drīkst turpināt līdz 
2027. gadam; noteikumus un nosacījumus 
par konkrētas zemes un šķirņu 
izmantošanas atļaušanu saistībā ar 
kultūratkarīgo maksājumu par kokvilnu un 
noteikumus par tā piešķiršanas 
nosacījumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
93. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(93) Lai nodrošinātu juridisko noteiktību 
un nepārtrauktību, īpašos noteikumus, 
kurus Horvātijai piemēro saskaņā ar tiešo 
maksājumu un valsts tiešo 

(93) Lai nodrošinātu juridisko noteiktību 
un nepārtrauktību, īpašos noteikumus, 
kurus Horvātijai piemēro saskaņā ar tiešo 
maksājumu un valsts tiešo 
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papildmaksājumu pakāpeniskās ieviešanas 
mehānismu, būtu jāturpina piemērot līdz 
2021. gada 1. janvārim,

papildmaksājumu pakāpeniskās ieviešanas 
mehānismu, būtu jāturpina piemērot līdz 
2023. gada 1. janvārim,

Or. en

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. minēto plānu izstrādā ikviena 
dalībvalsts, apstiprina Komisija, un tas 
aptver laikposmu no 2021. gada 1. janvāra 
līdz 2027. gada 31. decembrim.

2. minēto plānu izstrādā ikviena 
dalībvalsts, apstiprina Komisija, un tas 
aptver laikposmu no 2023. gada 1. janvāra 
līdz 2027. gada 31. decembrim.

Or. en

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – iii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(iii) “ilggadīgie zālāji un pastāvīgās 
ganības” (kopā saukti par ilggadīgajiem 
zālājiem) ir zeme, kura piecus gadus vai 
ilgāk vairs nav iekļauta saimniecības 
augsekas sistēmā un kuru izmanto zāles
vai citu lopbarības zālaugu dabiskai 
audzēšanai (pašsējā) vai kultivējot 
(iesējot). Tur var augt arī citi augi, 
piemēram, krūmi un/vai koki, kurus var 
noganīt vai izmantot dzīvnieku barības 
ieguvei;

(iii) “ilggadīgie zālāji un pastāvīgās 
ganības” (kopā saukti par ilggadīgajiem 
zālājiem) ir zeme, ko izmanto, lai dabīgi 
(ar pašiesēšanos) vai kultivējot (sējot) 
audzētu stiebrzāles vai citus lopbarības 
zālaugus, kas piecus gadus vai ilgāk nav 
iekļauta saimniecības augsekas sistēmā, un 
kas piecus gadus vai ilgāk nav aparta; 
starp tām ir tādas citas sugas kā krūmi 
un/vai koki, ko var izmantot noganīšanai, 
un tādas citas sugas kā krūmi un/vai koki, 
kas ražo lopbarību, ar noteikumu, ka 
pārsvaru saglabā stiebrzāles un citi 
lopbarības zālaugi;

Dalībvalstis var arī nolemt, ka par 
ilggadīgiem zālājiem ir uzskatāma:

a) zeme, ko var izmantot noganīšanai un 
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kas veido daļu no izveidotās vietējās 
prakses, ja stiebrzāles un citi lopbarības 
zālaugi tradicionāli nav dominējoši 
ganību teritorijās, un/vai

b) zeme, ko var izmantot noganīšanai, ja 
stiebrzāles un citi lopbarības zālaugi 
ganību teritorijās nav dominējoši vai nav 
sastopami;

Or. en

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) veicināt ilgtspējīgu attīstību un 
dabas resursu – ūdens, augsnes un gaisa –
efektīvu pārvaldīšanu;

(e) palīdzēt aizsargāt un uzlabot gaisa 
un ūdens kvalitāti un veicināt 
ilgtspējīgāku ūdens lietošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f) palīdzēt aizsargāt bioloģisko 
daudzveidību, stiprināt ekosistēmu 
pakalpojumus un saglabāt biotopus un 
ainavas;

(f) palīdzēt aizsargāt un uzlabot 
augsni, bioloģisko daudzveidību un
ekosistēmu pakalpojumus lauku apvidos 
un saglabāt aizsargājamās dzīvotnes un 
sugas;

Or. en

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina to, lai visās 
lauksaimniecības platībās, tostarp zemē, ko 
vairs neizmanto ražošanai, saglabātos labs 
lauksaimnieciskais un vidiskais stāvoklis. 
Dalībvalstis, ievērojot III pielikumā minēto 
standartu galvenos mērķus, un ņemot vērā 
raksturīgās attiecīgo platību īpašības –
tostarp augsnes un klimatiskos apstākļus, 
esošās lauksaimniecības sistēmas, zemes 
izmantojumu, augseku, lauksaimniecības 
praksi un saimniecību struktūru –, valsts 
vai reģiona līmenī nosaka minimālos 
standartus, kurus piemēro ar labu zemes 
lauksaimniecisko un vidisko stāvokli 
saistītā atbalsta saņēmējiem.

1. Dalībvalstis nodrošina to, lai visās 
lauksaimniecības platībās, tostarp zemē, ko 
vairs neizmanto ražošanai, saglabātos labs 
lauksaimnieciskais un vidiskais stāvoklis. 
Dalībvalstis, ievērojot III pielikumā minēto 
standartu galvenos mērķus, un ņemot vērā 
raksturīgās attiecīgo platību īpašības –
tostarp augsnes un klimatiskos apstākļus, 
esošās lauksaimniecības sistēmas, zemes 
izmantojumu, augseku, lauksaimniecības 
praksi un saimniecību struktūru –, valsts 
vai reģiona līmenī nosaka minimālos 
standartus, kurus piemēro ar labu zemes 
lauksaimniecisko un vidisko stāvokli 
saistītā atbalsta saņēmējiem. Dalībvalstis 
arī nosaka īpašas prasības attiecībā uz 
lauksaimniecības sugu un dzīvotņu 
saglabāšanu saskaņā ar attiecīgi 
Direktīvu 2009/147/EK un Direktīvu 
92/43/EEK.

Or. en

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
12. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Attiecībā uz III pielikumā 
izklāstītajiem galvenajiem mērķiem un ar 
tiem saistītajiem standartiem dalībvalstis 
var noteikt savus papildu standartus. 
Tomēr dalībvalstis minimālos standartus 
nosaka tikai tādiem galvenajiem mērķiem, 
kas izklāstīti III pielikumā.

2. Dalībvalstis minimālos standartus 
nosaka tikai tādiem galvenajiem mērķiem, 
kas izklāstīti III pielikumā.

Or. en
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Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
12. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
138. pantu pieņemt šo regulu papildinošus 
deleģētos aktus par laba lauksaimnieciskā 
un vidiskā stāvokļa noteikumiem, tostarp 
noteikt III pielikumā minētās ilggadīgo 
zālāju īpatsvara saglabāšanas sistēmas 
(LLVS 1) elementus, proti, atskaites gadu 
un pārveidojumu proporciju, kā arī 
noteikt attiecībā uz barības vielām 
izstrādātā Lauku saimniecības ilgtspējas 
rīka formātu un šo rīku papildinošo 
elementu un funkciju minimumu.

4. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
138. pantu pieņemt šo regulu papildinošus 
deleģētos aktus par laba lauksaimnieciskā 
un vidiskā stāvokļa noteikumiem force 
majeure gadījumos, piemēram, dabas 
katastrofas, epidēmijas un augu slimību 
gadījumā.

Or. en

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
28. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Brīvprātīgu klimatisko un vidisko 
shēmu (“ekoshēmu”) satvarā sniegtu 
atbalstu dalībvalstis paredz saskaņā ar šā 
panta nosacījumiem un tā, kā dalībvalstis 
sīkāk precizējušas savā KLP stratēģiskajā 
plānā.

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. it

Pamatojums

Kļūdas labojums tulkojumā no angļu valodas itāļu valodā [kas uz tekstu latviešu valodā 
neattiecas].
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Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
28. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis izveido klimatam un 
videi labvēlīgas lauksaimniecības prakses 
paņēmienu sarakstu.

3. Komisija saskaņā ar 138. pantu 
pieņem deleģēto aktu, ar ko papildina šo 
regulu, izveidojot to lauksaimniecības 
prakses paņēmienu sarakstu, kas ir 
labvēlīgas klimatam un videi, ņemot vērā 
šā panta 4. punktā minētos nosacījumus. 
Dalībvalstis izveido valsts sarakstus ar 
klimatam un videi labvēlīgu 
lauksaimniecības prakses paņēmieniem, 
izvēloties no tiem, kurus Komisija 
noteikusi minētajā deleģētajā aktā.

Or. en

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
43. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Attiecībā uz 42. panta a)–h) punktā 
nospraustajiem mērķiem dalībvalstis savā 
KLP stratēģiskajā plānā izvēlas vienu vai 
vairākus no šādiem intervences veidiem:

1. Attiecībā uz 42. panta a)–h) punktā 
nospraustajiem mērķiem dalībvalstis savā 
KLP stratēģiskajā plānā izvēlas trīs vai 
vairāk no šādiem intervences veidiem:

Or. en

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
43. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) investīcijas materiālos un 
nemateriālos aktīvos, īpaši vērstas uz ūdens 

(a) investīcijas materiālos un 
nemateriālos aktīvos, īpaši vērstas uz ūdens 
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un enerģijas ekonomiju, ekoiepakojumu un
atkritumu daudzuma samazināšanu;

un enerģijas ekonomiju, ekoiepakojumu,
atkritumu daudzuma samazināšanu un 
ražošanas pārraudzību;

Or. en

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
43. pants – 1. punkts – o apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(o) konsultāciju pakalpojumi un 
tehniskā palīdzība, īpaši attiecībā uz 
ilgtspējīgām kaitēkļu apkarošanas 
metodēm, pesticīdu ilgtspējīgu lietošanu un 
pielāgošanos klimata pārmaiņām un to 
seku mazināšanu.

(o) konsultāciju pakalpojumi un 
tehniskā palīdzība, īpaši attiecībā uz 
ražojumu kvalitātes saglabāšanu un 
paaugstināšanu, tirgus nosacījumu 
uzlabošanu, ilgtspējīgām kaitēkļu 
apkarošanas metodēm, pesticīdu ilgtspējīgu 
lietošanu un pielāgošanos klimata 
pārmaiņām un to seku mazināšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
43. pants – 1. punkts – pa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(pa) actions aimed at improving quality 
through innovation.

Or. en

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
43. pants – 2. punkts – d apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) produktu izņemšana no tirgus, lai 
tos izplatītu bez maksas vai citiem 
mērķiem;

(d) produktu izņemšana no tirgus, lai 
tos izplatītu bez maksas vai citiem 
mērķiem, tostarp sedzot izņemto produktu 
pārstrādes izmaksas pirms to izplatīšanas;

Or. en

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
52. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Attiecībā uz katru no 51. panta 
piedāvājuma izraudzīto mērķi dalībvalstis 
saviem KLP stratēģiskajiem plāniem atlasa 
vienu vai vairākus no šādiem intervences 
veidiem:

1. Attiecībā uz katru no 51. panta 
piedāvājuma izraudzīto mērķi dalībvalstis 
saviem KLP stratēģiskajiem plāniem atlasa 
divus vai vairāk no šādiem intervences 
veidiem:

Or. en

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
55. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šīs regulas 82. panta 3. punktā 
minētā dalībvalsts savā KLP stratēģiskajā 
plānā nosaka, kuru vai kurus no 60. pantā 
nosauktajiem intervences veidiem tā 
izmantos, lai sasniegtu mērķus, kurus tā 
izraudzījusies no 1. punkta piedāvājuma. 
Katram izvēlētajam intervences veidam 
dalībvalsts nosaka atbilstošās intervences. 
Šīs regulas 82. panta 3. punktā minētā 
dalībvalsts savā KLP stratēģiskajā plānā 
pamato, kāpēc tā izvēlējusies konkrētos 
mērķus, intervences veidus un minēto 
mērķu sasniegšanai vajadzīgās intervences.

2. Šīs regulas 82. panta 3. punktā 
minētā dalībvalsts savā KLP stratēģiskajā 
plānā nosaka, divus vai vairāk no 60. pantā 
nosauktajiem intervences veidiem tā 
izmantos, lai sasniegtu mērķus, kurus tā 
izraudzījusies no 1. punkta piedāvājuma. 
Katram izvēlētajam intervences veidam 
dalībvalsts nosaka atbilstošās intervences. 
Šīs regulas 82. panta 3. punktā minētā 
dalībvalsts savā KLP stratēģiskajā plānā 
pamato, kāpēc tā izvēlējusies konkrētos 
mērķus, intervences veidus un minēto 
mērķu sasniegšanai vajadzīgās intervences.
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Or. en

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
57. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šīs regulas 82. panta 4. punktā 
minētās dalībvalstis savos KLP 
stratēģiskajos plānos nosaka, kuru vai 
kurus no 60. pantā nosauktajiem 
intervences veidiem tās izmantos, lai 
lūkotu sasniegt 56. panta mērķus. Katram 
izvēlētajam intervences veidam dalībvalstis 
nosaka atbilstošās intervences.

1. Šīs regulas 82. panta 4. punktā 
minētās dalībvalstis savos KLP 
stratēģiskajos plānos nosaka, divus vai 
vairāk no 60. pantā nosauktajiem 
intervences veidiem tās izmantos, lai 
lūkotu sasniegt 56. panta mērķus. Katram 
izvēlētajam intervences veidam dalībvalstis 
nosaka atbilstošās intervences.

Or. en

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
59. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) saskaņā ar 6. panta 1. punkta e) un 
f) apakšpunktā nosauktajiem konkrētajiem 
mērķiem veicināt, izstrādāt vai ieviest vidi 
saudzējošas un dzīvnieku labturības 
standartiem atbilstošas ražošanas metodes, 
noturību pret kaitēkļiem nodrošinošus un 
videi nekaitīgus audzēšanas un ražošanas 
paņēmienus un metodes, blakusproduktu
un atkritumu izmantošanu un pārvaldīšanu 
videi nekaitīgā veidā, dabas resursu 
ilgtspējīgu izmantošanu un jo īpaši ūdens, 
augsnes un citu dabas resursu aizsardzību;

(d) saskaņā ar 6. panta 1. punkta e) un 
f) apakšpunktā nosauktajiem konkrētajiem 
mērķiem veicināt, izstrādāt vai ieviest vidi 
saudzējošas un dzīvnieku labturības 
standartiem atbilstošas ražošanas metodes, 
noturību pret kaitēkļiem nodrošinošus un 
videi nekaitīgus audzēšanas un ražošanas 
paņēmienus un metodes, blakusproduktu 
un atkritumu izmantošanu un pārvaldīšanu 
videi nekaitīgā veidā, dabas resursu 
ilgtspējīgu izmantošanu un jo īpaši ūdens, 
augsnes un citu dabas resursu aizsardzību, 
emisiju samazināšanu un 
energoefektivitāti;

Or. en
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Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
60. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Attiecībā uz 59. panta a)–g) punktā 
nospraustajiem mērķiem dalībvalstis savā 
KLP stratēģiskajā plānā izvēlas vienu vai 
vairākus no šādiem intervences veidiem:

1. Attiecībā uz 59. panta a)–g) punktā 
nospraustajiem mērķiem dalībvalstis savā 
KLP stratēģiskajā plānā izvēlas divus vai 
vairāk no šādiem intervences veidiem:

Or. en

Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums
60. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) šīs regulas 40. panta f) punktā 
minēto citu produktu nozares vai nozaru 
produkcijas transportēšanas un 
uzglabāšanas ilgtspēju un efektivitāti 
palielinoša rīcība;

(e) šīs regulas 39. panta f) punktā 
minēto citu produktu nozares vai nozaru 
produkcijas transportēšanas un 
uzglabāšanas ilgtspēju un efektivitāti 
palielinoša rīcība;

Or. en

Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums
60. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) kopfondu izveide un/vai 
papildināšana, ko veic saskaņā ar Regulu 
(ES) Nr. 1308/2013 atzītas ražotāju 
organizācijas;

(a) kopfondu vai citu riska pārvaldības 
fondu izveide un/vai papildināšana, ko 
veic saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1308/2013 
atzītas ražotāju organizācijas;

Or. en
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Grozījums Nr. 31

Regulas priekšlikums
64. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) vidiskās, klimatiskās un citas 
pārvaldības saistības;

(a) vidiskās un klimatiskās saistības;

Or. en

Grozījums Nr. 32

Regulas priekšlikums
64. pants – 1. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(aa) citas saistības;

Or. en

Grozījums Nr. 33

Regulas priekšlikums
64. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) platībatkarīgie traucēkļi, kas izriet 
no noteiktām obligātajām prasībām;

(c) platībai raksturīgie traucēkļi, kas 
izriet no saistībām, ko uzliek Natura 2000 
un Ūdens pamatdirektīva;

Or. en

Grozījums Nr. 34

Regulas priekšlikums
65. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Maksājumus dalībvalstis piešķir 4. Maksājumus dalībvalstis piešķir 
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tikai tiem lauksaimniekiem un citiem 
saņēmējiem, kuri brīvprātīgi uzņemas pildīt 
pārvaldības saistības, kas tiek uzskatītas 
par labvēlīgām 6. panta 1. punktā nosaukto 
konkrēto mērķu sasniegšanai.

tikai tiem lauksaimniekiem un citiem 
saņēmējiem, kuri brīvprātīgi uzņemas pildīt 
pārvaldības saistības, kas tiek uzskatītas 
par labvēlīgām 6. panta 1. punkta d) 
apakšpunktā nosaukto konkrēto mērķu 
sasniegšanai attiecībā uz klimata 
pārmaiņu ietekmes mazināšanu un 
pielāgošanos tām un šā panta e), f) un i) 
apakšpunktos uzskaitīto mērķu 
sasniegšanai attiecībā uz dzīvnieku 
labturību.

Or. en

Grozījums Nr. 35

Regulas priekšlikums
65. pants – 5. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Šā veida intervencēs dalībvalstis 
maksā tikai tiem saņēmējiem, kuri 
apņēmušies:

5. Par šā veida intervencēm 
lauksaimniecības platībās dalībvalstis 
maksā tikai tiem saņēmējiem, kuri 
apņēmušies:

Or. en

Grozījums Nr. 36

Regulas priekšlikums
65. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. Ja ar šā veida intervencēm atbalstu 
piešķir par agrovides un klimata saistībām, 
par apņemšanos pāriet uz Regulā (EK) 
Nr. 834/2007 noteiktu bioloģiskās 
lauksaimniecības praksi un metodēm vai 
turpināt to izmantošanu un par meža 
vidiskajiem un klimatiskajiem 
pakalpojumiem, atbalsta summu 
dalībvalstis nosaka par hektāru.

9. Ja ar šā veida intervencēm atbalstu 
piešķir par agrovides un klimata saistībām, 
par apņemšanos pāriet uz Regulā (EK) 
Nr. 834/2007 noteiktu bioloģiskās 
lauksaimniecības praksi un metodēm vai 
turpināt to izmantošanu atbalsta summu 
dalībvalstis nosaka par hektāru.
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Or. en

Grozījums Nr. 37

Regulas priekšlikums
65. pants – 9.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9.a Attiecībā uz atbalsta šajā pantā 
minētajai bioloģiskajai lauksaimniecībai 
maksājumus piešķir īsteniem 
lauksaimniekiem, kas noteikti saskaņā ar 
4. panta 1. punkta d) apakšpunktu.

Or. en

Grozījums Nr. 38

Regulas priekšlikums
66. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Šā veida intervencē dalībvalstis 
maksājumus drīkst piešķirt tikai tādēļ, lai 
saņēmējiem pilnībā vai daļēji kompensētu 
papildu izmaksas un negūtos ienākumus 
saistībā ar attiecīgās platības dabiskajiem 
vai citiem platībatkarīgajiem
ierobežojumiem.

3. Šā veida intervencē dalībvalstis 
maksājumus drīkst piešķirt tikai tādēļ, lai 
saņēmējiem kompensētu papildu izmaksas 
un negūtos ienākumus saistībā ar attiecīgās 
platības dabiskajiem vai citiem platībai 
raksturīgiem ierobežojumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 39

Regulas priekšlikums
67. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Šā veida intervencē dalībvalstis 
maksājumus drīkst piešķirt tikai tādēļ, lai 
saņēmējiem pilnībā vai daļēji kompensētu 

4. Šā veida intervencē dalībvalstis 
maksājumus drīkst piešķirt tikai tādēļ, lai 
saņēmējiem kompensētu papildu izmaksas 
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papildu izmaksas un negūtos ienākumus 
saistībā ar attiecīgās platības 
platībatkarīgajiem traucēkļiem.

un negūtos ienākumus saistībā ar attiecīgās 
platības platībai raksturīgiem traucēkļiem.

Or. en

Grozījums Nr. 40

Regulas priekšlikums
75. pants – 4. punkts –– 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja [InvestEU regulas] [9]. pantā minētais 
iemaksu nolīgums par 1. punktā minēto 
summu nav noslēgts līdz 2021. gada 
31.decembrim, dalībvalsts, lai varētu 
izmantot atbilstošo summu, iesniedz KLP 
stratēģiskā plāna grozīšanas prasījumu 
saskaņā ar 107. pantu.

Ja [InvestEU regulas] [9]. pantā minētais 
iemaksu nolīgums par 1. punktā minēto 
summu nav noslēgts līdz 2022. gada 
31.decembrim, dalībvalsts, lai varētu 
izmantot atbilstošo summu, iesniedz KLP 
stratēģiskā plāna grozīšanas prasījumu 
saskaņā ar 107. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 41

Regulas priekšlikums
90. pants – 1. punkts –– 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) līdz 15 % no dalībvalsts 
piešķīrumiem, kas paredzēti tiešajiem 
maksājumiem un noteikti IV pielikumā, un 
no kuriem atskaitīti 2021.–2026. kalendārā 
gada piešķīrumi par kokvilnu, kas noteikti 
VI pielikumā, pārvietot uz dalībvalsts 
ELFLA piešķīrumiem par 2022.–
2027. finanšu gadu vai or

(a) līdz 15 % no dalībvalsts 
piešķīrumiem, kas paredzēti tiešajiem 
maksājumiem un noteikti IV pielikumā, un 
no kuriem atskaitīti 2021.–2026. kalendārā 
gada piešķīrumi par kokvilnu, kas noteikti 
VI pielikumā, pārvietot uz dalībvalsts 
ELFLA piešķīrumiem par 2023.–
2027. finanšu gadu vai

Or. en
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Grozījums Nr. 42

Regulas priekšlikums
90. pants – 1. punkts –– 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) līdz 15 % no dalībvalsts ELFLA 
piešķīrumiem par 2022.–2027. finanšu 
gadu pārvietot uz dalībvalsts piešķīrumiem
par 2021.–2026. kalendāro gadu, kas 
paredzēti tiešajiem maksājumiem un 
noteikti IV pielikumā.

(b) nav atļauts dalībvalstu 
piešķīrumus ELFLA pārvietot uz 
dalībvalsts piešķīrumiem, kas paredzēti 
tiešajiem maksājumiem un noteikti 
IV pielikumā.

Or. en

Grozījums Nr. 43

Regulas priekšlikums
90. pants – 1. punkts –– 2. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pirmajā daļā minēto pārvietojumu, ko veic 
no tiešajiem maksājumiem paredzētajiem 
dalībvalsts piešķīrumiem uz tās pašas 
dalībvalsts ELFLA piešķīrumiem, 
procentuālā izteiksmē drīkst palielināt:

Pirmajā daļā minēto pārvietojumu, ko veic 
no tiešajiem maksājumiem paredzētajiem 
dalībvalsts piešķīrumiem uz tās pašas 
dalībvalsts ELFLA piešķīrumiem, 
procentuālā izteiksmē drīkst papildus 
palielināt:

Or. en

Grozījums Nr. 44

Regulas priekšlikums
91. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Katrs KLP stratēģiskais plāns aptver 
laikposmu no 2021. gada 1. janvāra līdz 
2027. gada 31. decembrim.

Katrs KLP stratēģiskais plāns aptver 
laikposmu no 2023. gada 1. janvāra līdz 
2027. gada 31. decembrim.

Or. en
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Grozījums Nr. 45

Regulas priekšlikums
121. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalsts līdz 2023. gada 
15. februārim un līdz katra turpmākā gada 
15. februārim (2030. gadu ieskaitot) 
iesniedz Komisijai gada veikuma ziņojumu 
par KLP stratēģiskā plāna īstenošanu 
iepriekšējā finanšu gadā. 2023. gadā 
iesniegtais ziņojums attiecas uz 2021. un 
2022. finanšu gadu. Ziņojums par tiešajiem 
maksājumiem, kas minēti III sadaļas 
II nodaļā, attiecas tikai uz 2022. finanšu 
gadu.

1. Dalībvalsts līdz 2025. gada 
15. februārim un līdz katra turpmākā gada 
15. februārim (2030. gadu ieskaitot) 
iesniedz Komisijai gada veikuma ziņojumu 
par KLP stratēģiskā plāna īstenošanu 
iepriekšējā finanšu gadā. 2025. gadā 
iesniegtais ziņojums attiecas uz 2023. un 
2024. finanšu gadu. Ziņojums par tiešajiem 
maksājumiem, kas minēti III sadaļas 
II nodaļā, attiecas tikai uz 2024. finanšu 
gadu.

Or. en

Grozījums Nr. 46

Regulas priekšlikums
124. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pamatojoties uz 2026. gada 
veikuma izskatīšanu, veikuma bonusu, kas 
ieturēts no dalībvalsts piešķīruma atbilstīgi 
123. panta otrajai daļai, attiecīgajai 
dalībvalstij piešķir, ja tās KLP stratēģiskā 
plāna rezultātu rādītāji, kas piemēroti 
6. panta 1. punkta d), e) un f) apakšpunktā 
nosauktajiem vidiskajiem un 
klimatiskajiem mērķiem, ir sasnieguši 
vismaz 90 % no dalībvalstu mērķrādītāja 
vērtības, kas noteikta 2025. gadam.

1. Pamatojoties uz 2026. gada 
veikuma izskatīšanu, veikuma bonusu, kas 
ieturēts no dalībvalsts piešķīruma atbilstīgi 
123. panta otrajai daļai, attiecīgajai 
dalībvalstij piešķir, ja tās KLP stratēģiskā 
plāna ietekmes rādītāji, kas piemēroti 
6. panta 1. punkta d), e) un f) apakšpunktā 
nosauktajiem vidiskajiem un 
klimatiskajiem mērķiem, ir sasnieguši 
vismaz 90 % no dalībvalstu mērķrādītāja 
vērtības, kas noteikta 2025. gadam.

Or. en
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Grozījums Nr. 47

Regulas priekšlikums
140. pants – 1. punkts –– 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Regulu (ES) Nr. 1305/2013 atceļ no 
2021. gada 1. janvāra.

Regulu (ES) Nr. 1305/2013 atceļ no 
2023. gada 1. janvāra.

Or. en

Grozījums Nr. 48

Regulas priekšlikums
140. pants – 1. punkts –– 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tomēr to turpina piemērot darbībām, kas 
īstenotas saskaņā ar lauku attīstības 
programmām, kuras Komisija saskaņā ar 
minēto regulu apstiprinājusi pirms 
2021. gada 1. janvāra.

Tomēr to turpina piemērot darbībām, kas 
īstenotas saskaņā ar lauku attīstības 
programmām, kuras Komisija saskaņā ar 
minēto regulu apstiprinājusi pirms 
2023. gada 1. janvāra.

Or. en

Grozījums Nr. 49

Regulas priekšlikums
I pielikums – 3. tabula – 6. rinda

Komisijas ierosinātais teksts

Dot ieguldījumu klimata 
pārmaiņu mazināšanā, 
pielāgoties tām un attīstīt 
ilgtspējīgu enerģētiku

I.9 Saimniecību 
noturības uzlabošana: 
indekss

R.12 Pielāgošanās 
klimata pārmaiņām: 
tādas 
lauksaimniecības 
zemes īpatsvars, kurā 
noteiktas saistības 
uzlabot pielāgošanos 
klimata pārmaiņām

I.10 Klimata pārmaiņu 
seku mazināšanas 
veicināšana: 

R.13 Emisijas 
samazināšana 
lopkopības nozarē: 
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lauksaimniecībā 
saražotās SEG emisijas 
samazināšana

liellopu vienības, 
kurās noteikts atbalsts 
SEG un/vai amonjaka 
emisijas 
samazināšanai, 
tostarp kūtsmēslu 
pārvaldība

I.11 Oglekļa piesaistes 
uzlabošana: augsnes 
organiskā oglekļa 
daudzuma 
palielināšana

R.14 Oglekļa 
uzglabāšana augsnē 
un biomasā: tādas 
lauksaimniecības 
zemes īpatsvars, kurā 
noteiktas saistības 
samazināt emisiju, 
uzturēt un/vai 
palielināt oglekļa 
uzglabāšanu 
(ilggadīgie zālāji, 
lauksaimniecības 
zeme kūdrājos, meži 
utt.)

I.12 Ilgtspējīgas 
enerģijas palielināšana 
lauksaimniecībā: 
atjaunojamo 
energoresursu enerģijas 
ražošana 
lauksaimniecībā un 
mežsaimniecībā

R.15 
Lauksaimniecībā un 
mežsaimniecībā 
ražotā zaļā enerģija: 
ieguldījumi 
atjaunojamo 
energoresursu 
enerģijas, tostarp 
bioenerģijas, 
ražošanas iespēju 
uzlabošanā (MW)

R.16 
Energoefektivitātes 
uzlabošana: enerģijas 
ietaupījumi 
lauksaimniecībā

R 17 Apmežota zeme: 
teritorija, kurai 
piešķirts atbalsts par 
apmežošanu un 
kokaugiem klātas 
platības veidošanu, 
tostarp 
agromežsaimniecību
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Grozījums

Dot ieguldījumu klimata 
pārmaiņu mazināšanā, 
pielāgoties tām un attīstīt 
ilgtspējīgu enerģētiku

I.9 Saimniecību 
noturības uzlabošana: 
indekss

R.12 Pielāgošanās 
klimata pārmaiņām: 
tādas 
lauksaimniecības 
zemes īpatsvars, kurā
noteiktas saistības 
uzlabot pielāgošanos 
klimata pārmaiņām

I.10 Klimata pārmaiņu 
seku mazināšanas 
veicināšana: 
lauksaimniecībā 
saražotās SEG emisijas 
samazināšana

R.13 Emisijas 
samazināšana 
lopkopības nozarē: 
liellopu vienības, 
kurās noteikts atbalsts 
SEG un/vai amonjaka 
emisijas 
samazināšanai, 
tostarp kūtsmēslu 
pārvaldība

I.11 Oglekļa piesaistes 
uzlabošana: augsnes 
organiskā oglekļa 
daudzuma 
palielināšana

R.14 Oglekļa 
uzglabāšana augsnē 
un biomasā: tādas 
lauksaimniecības 
zemes īpatsvars, kurā 
noteiktas saistības 
samazināt emisiju, 
uzturēt un/vai 
palielināt oglekļa 
uzglabāšanu 
(ilggadīgie zālāji, 
ilggadīgās kultūras, 
lauksaimniecības 
zeme kūdrājos, meži 
utt.)

I.12 Ilgtspējīgas 
enerģijas ražošanas un 
izmantošanas
palielināšana 
lauksaimniecībā: 
Enerģijas ražošana no 
atjaunojamiem 
energoresursiem un 
šādas enerģijas 
izmantošana.

R.15 
Lauksaimniecībā un 
mežsaimniecībā 
ražotā zaļā enerģija: 
ieguldījumi 
atjaunojamo 
energoresursu 
enerģijas, tostarp 
bioenerģijas, 
ražošanas kapacitātes
uzlabošanā (MW) un 
šīs kapacitātes 
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izmantošana

R.16 
Energoefektivitātes 
uzlabošana: enerģijas 
ietaupījumi 
lauksaimniecībā

R 17 Apmežota zeme: 
teritorija, kurai 
piešķirts atbalsts par 
apmežošanu un 
kokaugiem klātas 
platības veidošanu, 
tostarp 
agromežsaimniecību

Or. en

Grozījums Nr. 50

Regulas priekšlikums
XI pielikums – 4.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropas Parlamenta un Padomes regula 
XXXX par ūdens atkalizmantošanas 
minimālajām prasībām.

Or. en

Grozījums Nr. 51

Regulas priekšlikums
XI pielikums – 11.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropas Parlamenta un Padomes 
2009. gada 21. oktobra Regula (EK) 
Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības 
līdzekļu laišanu tirgū, ar ko atceļ 
Padomes Direktīvas 79/117/EEK un 
91/414/EEK.
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Or. en

Grozījums Nr. 52

Regulas priekšlikums
XII pielikums – 1. tabula – 5. rinda

Komisijas ierosinātais teksts

sekmēt klimata pārmaiņu mazināšanu un 
pielāgošanos tām, kā arī attīstīt ilgtspējīgu 
enerģētiku; 

R.14 Oglekļa uzglabāšana augsnē un 
biomasā: tādas lauksaimniecības zemes 
īpatsvars, kurā noteiktas saistības 
samazināt emisiju, uzturēt un/vai palielināt 
oglekļa uzglabāšanu (ilggadīgie zālāji, 
lauksaimniecības zeme kūdrājos, meži 
utt.) 

Grozījums

sekmēt klimata pārmaiņu mazināšanu un 
pielāgošanos tām, kā arī attīstīt ilgtspējīgu 
enerģētiku;

R.14 Oglekļa uzglabāšana augsnē un 
biomasā: tādas lauksaimniecības zemes 
īpatsvars, kurā noteiktas saistības 
samazināt emisiju, uzturēt un/vai palielināt 
oglekļa uzglabāšanu (ilggadīgie zālāji, 
ilggadīgās kultūras, ilggadīgās kultūras, 
lauksaimniecības zeme kūdrājos, meži 
utt.)

Or. en


	1169087LV.docx

