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ĪSS PAMATOJUMS

Eiropas lauksaimniecības nozare pašlaik sastopas ar lieliem pārbaudījumiem, piemēram, 
klimata pārmaiņām un ūdens trūkumu, un tie turpināsies. Tādēļ ir ļoti svarīgi, lai Kopējā 
lauksaimniecības politika būtu pielāgota šiem pārbaudījumiem. Eiropas lauksaimniecības 
nozare joprojām izmanto daudz ūdens, pesticīdu, mēslojuma un enerģijas, un bez vajadzīgo 
pasākumu īstenošanas tas nemainīsies.

Ir grūti sabiedrībai izskaidrot, kāpēc Eiropas Savienība piešķir tiešus maksājumus lielām, 
intensīvi ražojošām saimniecībām, pamatojoties uz agrāk iegūto ražu vai zemes īpašuma 
tiesībām, neprasot lauksaimniekiem samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas un ūdens, 
pesticīdu, mēslojuma un enerģijas patēriņu.

Maksa par sabiedriskajiem pakalpojumiem   

Pagājušā gada novembrī Komisija iepazīstināja ar paziņojumu par KLP „veselības pārbaudi”.
Eiropas Komisija paziņoja, ka Kopējā lauksaimniecības politikā ir jāveic radikālas izmaiņas.
Ir būtiski jāsamazina tiešie maksājumi, lai labvēlīgi ietekmētu vidi un nodarbinātību. Diemžēl 
šā gada maijā iesniegtajā likumdošanas priekšlikumā Komisija tikai simboliski samazināja 
tiešo maksājumu apjomu.

Lauksaimniekiem nevajadzētu piešķirt maksājumus par agrāk iegūto ražu vai zemes īpašuma 
tiesībām, bet gan par sniegtajiem sabiedriskajiem pakalpojumiem, piemēram, bioloģiskās 
daudzveidības palielināšanu, ūdens resursu pārvaldīšanu un sasniegumiem vides, dzīvnieku 
labturības un pārtikas nekaitīguma jomā, kas pārsniedz tiesību aktos noteiktās saistības. Tāpēc 
referente ierosina līdz 2020. gadam pārtraukt visus tiešos maksājumus. Kopējās 
lauksaimniecības politikas budžeta principam vajadzētu būt „izmantot publiskās finanses 
sabiedrisko pakalpojumu segšanai”.

Savstarpējās atbilstības kritēriji

Jebkuram lauksaimniecībai paredzētajam publiskā finansējuma veidam ir jābūt atkarīgam no 
tiesību aktu ievērošanas vides, dabas un dzīvnieku labturības jomā. To regulē savstarpējās 
atbilstības kritēriji. Referente ierosina šos kritērijus padarīt stingrākus un tajos iekļaut papildu 
noteikumus par ūdens patēriņu un siltumnīcefekta gāzu emisijām.

Pieredze liecina, ka ir jāpastiprina kontrole un jāpalielina soda naudas par savstarpējās 
atbilstības kritēriju neievērošanu. Lai nodrošinātu kontroļu pastiprināšanu, referente ierosina 
noteikt minimālo kontroļu skaitu. Dalībvalstu kompetentajām iestādēm vajadzētu katru gadu 
kontrolēt vismaz 5 % no visām saimniecībām.    

Atcelt obligāto zemes atstāšanu atmatā

Komisija ierosina atcelt obligāto zemes atstāšanu atmatā. Tas vēl vairāk samazinās bioloģisko 
daudzveidību, jo īpaši putnu populācijas, un likvidēs ievērojamu labvēlīgu ietekmi uz vidi.
Eiropas Savienības mērķis ir līdz 2010. gadam pārtraukt bioloģiskās daudzveidības 
samazināšanos.
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Tas nebūs iespējams, ja lauksaimniecības nozare neveiks savu pienākumu daļu.

Zinātniski pierādījumi liecina, ka zemes atstāšana atmatā ir sniegusi ievērojamu labvēlīgu 
ietekmi uz vidi. Cita starpā tā savvaļas dzīvniekiem nodrošina dzīvesvietu un mazina ietekmi 
uz augsni un ūdeni intensīvi apstrādātās teritorijās. Šī labvēlīgā ietekme tiks zaudēta, ja atcels 
zemes atstāšanu atmatā. To vajadzētu kompensēt ar mērķtiecīgiem pasākumiem, izmantojot 
savstarpējās atbilstības principu un lauku attīstības politiku.

Turklāt lauku robežās ir jāizveido buferjoslas ar neskartu un daudzveidīgu veģetāciju un 
ekstensīvi apsaimniekotiem kultūraugiem, kurās nav izmantoti pesticīdi vai mēslojums. Tas ir 
ne tikai labs pasākumus, lai uzlabotu bioloģisko daudzveidību, bet arī, lai attīrītu augsni un jo 
īpaši gruntsūdeņus un virszemes ūdeņus.    

Klimata pārmaiņas

Lauksaimniecības nozare ir liela siltumnīcefekta gāzu radītāja. Ir jāparedz īpašs atbalsts 
pasākumiem, ar kuriem samazina enerģijas patēriņu pārtikas ražošanas ķēdē, un pasākumiem, 
ar kuriem samazina un otrreiz izmanto lauksaimniecības atkritumus.

Īpaša uzmanība ir jāpievērš intensīvai lopkopībai, kas rada aptuveni 18 % no vispārējām CO2
emisijām. Jebkurā gadījumā KLP līdzekļus nevajadzētu izmantot, lai veicinātu gaļas patēriņu, 
kas joprojām tiek darīts. Produktu izvēle un patēriņš ir brīva un individuāla izvēle, tomēr 
publiskos līdzekļus nevajadzētu izmantot, lai veicinātu tādu produktu patēriņu, kas negatīvi 
ietekmē klimata pārmaiņas, ūdens pieejamību un veicina badu pasaulē.

Lai samazinātu siltumnīcefekta gāzu emisijas visā lauksaimniecības nozarē, Komisijai 
2009. gadā ir jāiesniedz saistošs likumdošanas priekšlikums, kas paredzētu lauksaimniecības 
nozarei līdz 2020. gadam samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas vismaz par 30 % un līdz 
2050. gadam — vismaz par 80 %.

Dzīvnieku labturība

Lauksaimniecības nozarē ir būtiski jāuzlabo dzīvnieku labturība. Komisijai ir 2009. gadā 
jāiesniedz saistoši likumdošanas priekšlikumi, kas paredzētu uzlabot dzīvnieku labturību 
Eiropas Savienībā. Šie priekšlikumi paredzētu industrializētās lauksaimniecības likvidēšanu.

2007. gadā Parlamenta deputātu vairākums atbalstīja visu to subsīdiju atcelšanu, kuras piešķir 
vēršu cīņām paredzēto vēršu audzētājiem. Diemžēl Komisija un Padome ignorēja visnotaļ 
skaidro Parlamenta aicinājumu. Vēršu cīņas ir cietsirdīgs sporta veids, un Eiropas Savienībai 
to nevajadzētu atbalstīt. Tāpēc referente atkārto Parlamenta aicinājumu un pieprasa atcelt 
maksājumus, kurus piešķir vēršu cīņām paredzēto vēršu audzētājiem.

Eksporta subsīdijas

Eksporta subsīdijas joprojām traucē godīgai tirdzniecībai lauksaimniecības nozarē. Šīs 
subsīdijas bieži rada traucējumus jaunattīstības valstu vietējos tirgos. Tāpēc Komisijai 
vajadzētu līdz 2009. gada atcelt visas eksporta subsīdijas.
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GROZĪJUMI

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 
Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteju savā ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Pieredze, kas gūta, īstenojot Padomes 
2003. gada 29. septembra Padomes Regulu 
(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, liecina par to, ka jāpielāgo 
atbalsta mehānisma konkrēti elementi. Jo 
īpaši jāpagarina tiešā atbalsta atsaistīšanas 
termiņš un jāvienkāršo vienotās 
maksājumu shēmas darbība. Jāatzīmē arī 
tas, ka kopš Regulas (EK) Nr. 1782/2003 
stāšanās spēkā tajā ir veikti būtiski 
grozījumi. Ņemot vērā šīs izmaiņas un 
skaidrības labad, tā jāatceļ un jāaizstāj ar 
jaunu regulu.

(1) Pieredze, kas gūta, īstenojot Padomes 
2003. gada 29. septembra Padomes Regulu 
(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, liecina par to, ka jāpielāgo 
atbalsta mehānisma konkrēti elementi. Jo 
īpaši ir būtiski jāpagarina tiešā atbalsta 
atsaistīšanas termiņš nolūkā to pilnībā 
atsaistīt un jāvienkāršo vienotās 
maksājumu shēmas darbība. Jāatzīmē arī 
tas, ka kopš Regulas (EK) Nr. 1782/2003 
stāšanās spēkā tajā ir veikti būtiski 
grozījumi. Ņemot vērā šīs izmaiņas un 
skaidrības labad, tā jāatceļ un jāaizstāj ar 
jaunu regulu.

Pamatojums

Lai sasniegtu mērķus vides jomā, tostarp attiecībā uz jaunajiem pārbaudījumiem, liels 
līdzekļu apjoms ir jāpārnes no pirmā uz otro pīlāru.
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Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Turklāt, lai novērstu to, ka tiek pamesta 
lauksaimniecības zeme, un nodrošinātu, ka 
tā tiek saglabāta labos lauksaimniecības un 
vides apstākļos, ar Regulu (EK) 
Nr. 1782/2003 izveidoja Kopienas sistēmu, 
ar kuru dalībvalstis nosaka standartus, 
ņemot vērā attiecīgo apgabalu raksturīgās 
pazīmes, tostarp augsnes un klimatiskos 
apstākļus, esošās lauksaimniecības 
sistēmas (zemes izmantošanu, augseku, 
lauksaimniecības praksi) un 
lauksaimniecības struktūras. Saskaņā ar 
vienotā maksājuma shēmu obligātā zemes 
atstāšanas atmatā atcelšana atsevišķos 
gadījumos var radīt negatīvu ietekmi uz 
vidi, jo īpaši attiecībā uz noteiktām ainavu 
sastāvdaļām. Tādēļ ir lietderīgi pastiprināt 
spēkā esošos Kopienas noteikumus, lai 
vajadzības gadījumā aizsargātu minētās 
ainavu sastāvdaļas.

(3) Turklāt, lai novērstu to, ka tiek pamesta 
lauksaimniecības zeme, un nodrošinātu, ka 
tā tiek saglabāta labos lauksaimniecības un 
vides apstākļos, ar Regulu (EK) 
Nr. 1782/2003 izveidoja Kopienas sistēmu, 
ar kuru dalībvalstis nosaka standartus, 
ņemot vērā attiecīgo apgabalu raksturīgās 
pazīmes, tostarp augsnes un klimatiskos 
apstākļus, esošās lauksaimniecības 
sistēmas (zemes izmantošanu, augseku,
lauksaimniecības praksi) un 
lauksaimniecības struktūras. Saskaņā ar 
vienotā maksājuma shēmu obligātā zemes 
atstāšanas atmatā atcelšana vēl vairāk 
samazinās bioloģisko daudzveidību, jo 
īpaši putnu populācijas, un likvidēs 
ievērojamu labvēlīgu ietekmi uz vidi.
Tādēļ ir nepieciešams paredzēt pienācīgu 
kompensāciju, lai aizsargātu un stiprinātu 
bioloģisko daudzveidību, tostarp 
aizsargājot un atjaunojot minētās ainavu 
sastāvdaļas. To vajadzētu īstenot, 
pastiprinot spēkā esošos Kopienas 
noteikumus, kā arī ieviešot jaunus 
kompensācijas pasākumus.

Pamatojums

Zinātniski pierādījumi liecina, ka zemes atstāšana atmatā ir sniegusi ievērojamu labvēlīgu 
ietekmi uz vidi. Cita starpā tā savvaļas dzīvniekiem nodrošina dzīvesvietu un mazina ietekmi 
uz augsni un ūdeni intensīvi apstrādātās teritorijās. Šī labvēlīgā ietekme tiks zaudēta, ja 
atcels zemes atstāšanu atmatā. Šo zaudējumu vajadzētu kompensēt ar mērķtiecīgiem 
pasākumiem, izmantojot savstarpējās atbilstības principu un lauku attīstības politiku.
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Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Ūdens aizsardzība un apsaimniekošana 
lauksaimniecības darbības kontekstā 
atsevišķos apgabalos ir kļuvusi aizvien 
problemātiskāka. Tādēļ ir lietderīgi 
pastiprināt arī spēkā esošo Kopienas 
sistēmu labu lauksaimniecības un vides 
apstākļu nodrošināšanai, lai aizsargātu 
ūdeni pret piesārņojumu un noteces 
ūdeņiem, kā arī lai pārvaldītu ūdens 
izmantošanu.

(4) Ūdens aizsardzība un apsaimniekošana 
lauksaimniecības darbības kontekstā kļūst
problemātiskāka aizvien lielākā Kopienas 
platībā. Tādēļ ir lietderīgi pastiprināt arī 
spēkā esošo Kopienas sistēmu labu 
lauksaimniecības un vides apstākļu 
nodrošināšanai, lai aizsargātu ūdeni pret 
piesārņojumu un noteces ūdeņiem, kā arī 
lai pārvaldītu ūdens izmantošanu, tostarp 
samazinot lielo ikgadējo ūdens patēriņu, 
izmantojot labākas lauksaimniecības un 
ūdensapgādes sistēmas.

Pamatojums

Lai risinātu un nepieļautu ūdens trūkumu, ir jāsamazina ikgadējais ūdens patēriņš 
lauksaimniecības nozarē.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Tā kā pastāvīgajām ganībām ir 
labvēlīga ietekme uz vidi, ir lietderīgi 
piemērot pasākumus, lai veicinātu esošo 
pastāvīgo ganību saglabāšanu un novērstu 
to masveida pārvēršanu aramzemē.

(5) Tā kā pastāvīgajām pļavām ir labvēlīga 
ietekme uz vidi, ir lietderīgi piemērot 
pasākumus, lai veicinātu esošo pastāvīgo 
pļavu saglabāšanu un novērstu to masveida 
pārvēršanu aramzemē.

Pamatojums

Ne visas pastāvīgās pļavas izmanto ganībām. Pastāvīgās pļavas ir nozīmīgas oglekļa krātuves 
un Eiropas vissvarīgākās bioloģiskās daudzveidības dzīvotnes. No šī viedokļa pļautas pļavas 
ir tikpat svarīgas kā ganības.



AD\740641LV.doc 8/25 PE409.570v02-00

LV

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Lai uzlabotu līdzsvaru starp tiem 
politikas instrumentiem, kas izveidoti, lai 
veicinātu ilgtspējīgu lauksaimniecību, un 
tiem, kas paredzēti lauku attīstības 
veicināšanai, ar Regulu (EK) 
Nr. 1782/2003 ieviesa obligātu tiešo 
maksājumu pakāpeniskas samazināšanas 
sistēmu („modulāciju”). Šī sistēma 
jāsaglabā, iekļaujot atbrīvojumu no 
maksājumiem līdz EUR 5000 no tā 
piemērošanas.

(6) Lai uzlabotu līdzsvaru starp tiem 
politikas instrumentiem, kas izveidoti, lai 
veicinātu ilgtspējīgu lauksaimniecību, un 
tiem, kas paredzēti lauku attīstības 
veicināšanai, ar Regulu (EK) 
Nr. 1782/2003 ieviesa obligātu tiešo 
maksājumu pakāpeniskas samazināšanas 
sistēmu („modulāciju”). Šī sistēma 
jāsaglabā, iekļaujot atbrīvojumu no 
maksājumiem līdz EUR 5000 no tā 
piemērošanas. Modulācijas procentuālie 
lielumi ir stipri jāpalielina, lai līdz 
2020. gadam likvidētu visus tiešos 
maksājumus. 

Pamatojums

Lauksaimnieki ir jāatalgo par veiktajiem sabiedriskajiem pakalpojumiem, piemēram, 
bioloģiskās daudzveidības palielināšanu un ūdens uzglabāšanu, bet viņus nevajadzētu 
atbalstīt automātiski. 

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Ietaupījumus, kurus ieguva no 
modulācijas mehānisma, ko ieviesa ar 
Regulu (EK) Nr. 1782/2003, izmanto, lai 
finansētu pasākumus, kuri iekļauti lauku 
attīstības politikā. Kopš minētās regulas 
pieņemšanas lauksaimniecības nozarē 
radušās daudzas jaunas un sarežģītas 
problēmas, piemēram, klimata pārmaiņas, 
aizvien lielāka bioenerģijas nozīme, kā arī 
vajadzība pēc labākas ūdens resursu 
apsaimniekošanas un pēc efektīvākas 
bioloģiskās daudzveidības aizsardzības. 

(7) Pieejamos līdzekļus, kurus ieguva no 
modulācijas mehānisma, ko ieviesa ar 
Regulu (EK) Nr. 1782/2003, izmanto, lai 
finansētu pasākumus, kuri iekļauti lauku 
attīstības politikā. Kopš minētās regulas 
pieņemšanas lauksaimniecības nozarē 
radušās daudzas jaunas un sarežģītas 
problēmas, piemēram, klimata pārmaiņas, 
aizvien lielāka bioenerģijas nozīme, kā arī 
vajadzība pēc labākas ūdens resursu 
apsaimniekošanas un pēc efektīvākas 
bioloģiskās daudzveidības aizsardzības. 
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Eiropas Kopienu kā Kioto Protokola 
līgumslēdzēju pusi aicināja pielāgot tās 
politiku, ņemot vērā klimata pārmaiņas. 
Turklāt, ņemot vērā nopietnas problēmas, 
kas saistītas ar ūdens nepietiekamību un 
sausumu, turpmāk jārisina ūdens 
apsaimniekošanas jautājumi. Bioloģiskās 
daudzveidības aizsardzība aizvien ir 
svarīgs uzdevums, un lai arī ir panākts 
ievērojams progress, būs vajadzīgs pielikt
papildu pūles, lai sasniegtu Eiropas 
Kopienas mērķi bioloģiskās daudzveidības
jomā līdz 2010. gadam. Kopiena atzīst, ka 
minētie jaunie uzdevumi jārisina saskaņā ar 
tās politiku. Lauksaimniecības nozarē šim 
nolūkam piemērots instruments ir lauku 
attīstības programmas, kuras pieņemtas ar 
Padomes 2005. gada 20. septembra Regulu 
(EK) Nr. 1698/2005 par atbalstu lauku 
attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai (ELFLA). Lai ļautu 
dalībvalstīm attiecīgi pārskatīt to lauku 
attīstības programmas, neliekot samazināt 
to pašreizējās lauku attīstības darbības citās 
jomās, jādara pieejami papildu līdzekļi. 
Tomēr finanšu perspektīvās laikposmam 
no 2007. līdz 2013. gadam nav paredzēti 
finanšu līdzekļi, lai vajadzības gadījumā 
pastiprinātu Kopienas lauku attīstības 
politiku. Šādos apstākļos ir lietderīgi 
mobilizēt lielu daļu vajadzīgo finanšu 
līdzekļu, paredzot pakāpenisku tiešo 
maksājumu samazinājumu, izmantojot 
modulāciju.

Eiropas Kopienu kā Kioto Protokola 
līgumslēdzēju pusi aicināja pielāgot tās 
politiku, ņemot vērā klimata pārmaiņas. 
Turklāt, ņemot vērā nopietnas problēmas, 
kas saistītas ar ūdens nepietiekamību un 
sausumu, turpmāk jārisina Kopienas ūdens 
apsaimniekošanas jautājumi un šajā 
jautājumā jāpieņem stingri pasākumi. 
Bioloģiskās daudzveidības aizsardzība un 
līdzsvarota ūdens apsaimniekošana 
aizvien ir svarīgs uzdevums, un lai arī ir 
panākts ievērojams progress, Eiropas 
Savienības mērķi — apturēt bioloģiskās 
daudzveidības samazināšanos ES līdz 
2010. gadam — nebūs iespējams īstenot, 
ja vien šajā jomā neveiks papildu 
pasākumus. Ar šiem pasākumiem cita 
starpā ir jāveic ievērojamas izmaiņas 
Eiropas lauksaimniecības modeļa 
organizācijā, ņemot vērā dalībvalstu 
pieredzi, kuru lauksaimniecības sistēmas 
balstās uz tradicionālām maza apjoma 
saimniecībām. Kopiena attiecīgi atzīst, ka 
minētie jaunie uzdevumi jārisina saskaņā ar 
tās politiku. Lauksaimniecības nozarē šim 
nolūkam piemērots instruments ir lauku 
attīstības programmas, kuras pieņemtas ar
Padomes 2005. gada 20. septembra Regulu 
(EK) Nr. 1698/2005 par atbalstu lauku 
attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai (ELFLA). Lai ļautu 
dalībvalstīm attiecīgi pārskatīt to lauku 
attīstības programmas, neliekot samazināt 
to pašreizējās lauku attīstības darbības citās 
jomās, jādara pieejami papildu līdzekļi. 
Tomēr finanšu perspektīvās laikposmam 
no 2007. līdz 2013. gadam nav paredzēti 
finanšu līdzekļi, lai vajadzības gadījumā 
pastiprinātu Kopienas lauku attīstības 
politiku. Šādos apstākļos ir lietderīgi 
mobilizēt lielu daļu vajadzīgo finanšu 
līdzekļu, paredzot pakāpenisku tiešo 
maksājumu samazinājumu, izmantojot 
modulāciju.

Pamatojums

Zaburzenia gospodarki wodnej oraz dramatyczny spadek bioróżnorodności są obecnie 
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głównymi problemami rolno-środowiskowymi na terenie Wspólnoty. Nieuwzględnienie lub 
marginalizowanie tych problemów, poprzez brak zasadniczych zmian w modelu 
funkcjonowania wspólnotowego rolnictwa, może doprowadzić do trudno odwracalnych zmian 
w strukturze rolno-środowiskowej obszarów wiejskich.

Dalszy rozwój wielkoprzemysłowego modelu rolnictwa na obszarze Wspólnoty oraz 
niedostateczne wsparcie dla małych gospodarstw rolnych, stają w sprzeczności z zasadami 
zrównoważonego rozwoju i praktycznie uniemożliwiają realizację założonych celów 
środowiskowych, z powstrzymaniem spadku bioróżnorodności na czele.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Īpašā attālāko reģionu ģeogrāfiskā 
situācija, to attālais novietojums, mazā 
teritorija, kalnainais reljefs un klimats rada 
papildu slogu to lauksaimniecības nozarēs. 
Lai mazinātu šādu slogu un ierobežojumus, 
šķiet lietderīgi atkāpties no saistībām 
piemērot modulācijas samazinājumu 
lauksaimniekiem attālākajos reģionos.

(9) Īpašā attālāko reģionu ģeogrāfiskā 
situācija, to attālais novietojums, mazā 
teritorija, kalnainais reljefs un klimats rada 
papildu slogu to lauksaimniecības nozarēs. 
Lai mazinātu šādu slogu un ierobežojumus, 
šķiet lietderīgi atkāpties no saistībām 
piemērot modulācijas samazinājumu 
lauksaimniekiem attālākajos un mazāk 
attīstītajos reģionos, ja tas attiecas uz 
ilgtspējīgām lauksaimniecības darbībām.

Pamatojums

Nevajadzētu piešķirt subsīdijas neilgtspējīgām lauksaimniecības darbībām.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
23.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23a) Līdz 2013. gadam ir jālikvidē visi 
tiešie maksājumi. Līdz tam laikam 
lauksaimniekiem vajadzētu saņemt 
atbalstu tikai par sniegtajiem 
sabiedriskajiem pakalpojumiem, 
piemēram, bioloģiskās daudzveidības 
palielināšanu, ūdens resursu pārvaldību 
un sasniegumiem vides, dzīvnieku 
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labturības un pārtikas nekaitīguma jomā.

Pamatojums

Lauksaimnieki ir jāmudina piemēroties tirgus vajadzībām. Tiešie maksājumi rada tirgus 
traucējumus un ievērojami tērē Kopienas līdzekļus. Vides pārvaldību var labāk īstenot otrajā 
pīlārā.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
23.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23b) KLP pirmais pīlārs ir jāsaglabā arī 
turpmāk, lai nodrošinātu lauksaimnieku 
būtisko lomu, kuri ir daudzo lauku rajonu 
ekonomikas virzītājspēks, lauku ainavas 
saglabātāji, kā arī garants, lai 
nodrošinātu augstos pārtikas drošības 
standartus, kādus pieprasa Eiropas 
Savienība.

Pamatojums

Visa tiešā atbalsta pārtraukšana lauksaimniekiem varētu ievērojami samazināt viņu 
rentabilitāti un apdraudēt daudzu saimniecību pastāvēšanu. ES turpmāk par prioritāti ir 
jāizvirza pārtikas pašpietiekamība.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27) Obligāto aramzemes atstāšanu atmatā 
ieviesa kā piegādes kontroles mehānismu. 
Pārmaiņas tirgū laukaugu jomā un atsaistītā 
atbalsta ieviešana vairs nepamato 
vajadzību saglabāt šo instrumentu, un tādēļ 
tas ir jāatceļ. Tiesības atstāt zemi atmatā, 
ko izveidoja saskaņā ar Regulas (EK) 
Nr. 1782/2003 53. pantu un 63. panta 
2. punktu, jāpiešķir par hektāriem, kuriem 
piemēro tos pašus atbilstības nosacījumus, 

(27) Obligāto aramzemes atstāšanu atmatā 
ieviesa kā piegādes kontroles mehānismu. 
Pārmaiņas tirgū laukaugu jomā un atsaistītā 
atbalsta ieviešana vairs nepamato 
vajadzību saglabāt šo instrumentu, un tādēļ 
tas ir jāatceļ. Tiesības atstāt zemi atmatā, 
ko izveidoja saskaņā ar Regulas (EK) 
Nr. 1782/2003 53. pantu un 63. panta 
2. punktu, jāpiešķir par hektāriem, kuriem 
piemēro tos pašus atbilstības nosacījumus, 
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ko piemēro attiecībā uz jebkurām citām 
atbalsta tiesībām.

ko piemēro attiecībā uz jebkurām citām 
atbalsta tiesībām. Ar otrā pīlāra 
maksājumiem lauksaimnieki ir jāstimulē 
aktīvi veicināt bioloģisko daudzveidību, 
izmantojot ilgtspējīgas lauksaimniecības 
darbības. Tādējādi varētu kompensēt 
kaitējumu, ko videi nodara obligātās 
aramzemes atstāšanas atmatā atcelšana. 

Pamatojums

Zinātniskie pētījumi liecina, ka obligātās aramzemes atstāšanas atmatā atcelšana nelabvēlīgi 
ietekmēs bioloģisko daudzveidību. Ir ļoti būtiski kompensēt šo negatīvo ietekmi.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
30. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30) Ar Regulu (EK) Nr. 1782/2003, ar 
kuru vienlaicīgi ieviesa atsaistīto vienotā 
maksājuma shēmu, ļāva dalībvalstīm no 
minētās shēmas izslēgt noteiktus 
maksājumus. Tajā pašā laikā minētās 
regulas 64. panta 3. punktā paredzēja 
pārskatīt iespējas, kuras noteiktas 
III sadaļas 5. nodaļas 2. un 3. iedaļā, ņemot 
vērā tirgus un strukturālo attīstību. 
Attiecīgās pieredzes analīze liecina par to, 
ka atsaistīšana ļauj elastīgi izvēlēties 
ražotājus, ļaujot tiem pašiem pieņemt 
lēmumus par ražošanu, pamatojoties uz 
rentabilitāti un tirgus reakciju. Tas jo īpaši 
attiecas uz laukaugu, apiņu un sēklu nozari 
un zināmā mērā arī uz liellopu gaļas 
nozari. Tādēļ šajās nozarēs daļēji atsaistītos 
maksājumus jāintegrē vienotā maksājuma 
shēmā. Lai lauksaimnieki, kas darbojas 
liellopu gaļas nozarē, varētu pakāpeniski 
pielāgoties jaunajiem atbalsta pasākumiem, 
jāparedz noteikums, ar ko pakāpeniski 
ievieš īpašu piemaksu par vīriešu kārtas 
dzīvniekiem un kaušanas piemaksu. Tā 
kā daļēji saistītos maksājumus augļu un 
dārzeņu nozarē ieviesa nesen un tikai kā 

(30) Ar Regulu (EK) Nr. 1782/2003, ar 
kuru vienlaicīgi ieviesa atsaistīto vienotā 
maksājuma shēmu, ļāva dalībvalstīm no 
minētās shēmas izslēgt noteiktus 
maksājumus. Tajā pašā laikā minētās 
regulas 64. panta 3. punktā paredzēja 
pārskatīt iespējas, kuras noteiktas 
III sadaļas 5. nodaļas 2. un 3. iedaļā, ņemot 
vērā tirgus un strukturālo attīstību. 
Attiecīgās pieredzes analīze liecina par to, 
ka atsaistīšana ļauj elastīgi izvēlēties 
ražotājus, ļaujot tiem pašiem pieņemt 
lēmumus par ražošanu, pamatojoties uz 
rentabilitāti un tirgus reakciju. Tas jo īpaši 
attiecas uz laukaugu, apiņu un sēklu nozari 
un zināmā mērā arī uz liellopu gaļas 
nozari. Tādēļ šajās nozarēs daļēji atsaistītos 
maksājumus jāintegrē vienotā maksājuma 
shēmā. Lai lauksaimnieki, kas darbojas 
liellopu gaļas nozarē, varētu pakāpeniski 
pielāgoties jaunajiem atbalsta pasākumiem, 
jāparedz noteikums, ar ko pakāpeniski 
ievieš īpašu piemaksu par vīriešu kārtas 
dzīvniekiem un kaušanas piemaksu. Ir 
jāatceļ visi maksājumi, kuras piešķir 
vēršu cīņām paredzēto vēršu audzētājiem. 
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pārejas pasākumu, šādas shēmas nav 
jāpārskata.

Tā kā daļēji saistītos maksājumus augļu un 
dārzeņu nozarē ieviesa nesen un tikai kā 
pārejas pasākumu, šādas shēmas nav 
jāpārskata. 

Pamatojums

Mums nevajadzētu atbalstīt vēršu cīņas. Ir jāizdara spiediens uz vēršu audzētājiem, lai tie 
vēršus nepārdotu šim nolūkam.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
31. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(31) Tomēr attiecībā uz zīdītājgovju, aitu 
un kazu audzēšanas nozari šķiet, ka 
noteiktu reģionu lauksaimniecības 
ekonomikas labā aizvien jāsaglabā 
lauksaimniecības ražošanas minimālais 
līmenis, jo īpaši gadījumos, kad 
lauksaimniekiem nav citu ekonomikas 
alternatīvu. Ņemot vērā iepriekš minēto, 
dalībvalstīm jābūt iespējai saglabāt 
pašreizējo (vai attiecībā uz zīdītājgovīm —
zemāku) saistītā atbalsta līmeni. Šādā

gadījumā jāparedz īpašs noteikums 
attiecībā uz identifikācijas un reģistrācijas 
prasību ievērošanu, kuras noteiktas Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulā (EK) 
Nr. 1760/2000 un Padomes Regulā (EK) 
Nr. 21/2004, jo īpaši, lai nodrošinātu 
dzīvnieku izsekojamību.

(31) Tomēr attiecībā uz zīdītājgovju, aitu 
un kazu audzēšanas nozari šķiet, ka 
noteiktu reģionu lauksaimniecības 
ekonomikas labā aizvien jāsaglabā 
lauksaimniecības ražošanas minimālais 
līmenis, jo īpaši gadījumos, kad 
lauksaimniekiem nav citu ekonomikas
alternatīvu. Ņemot vērā iepriekš minēto, 
dalībvalstīm jābūt iespējai saglabāt 
pašreizējo (vai attiecībā uz zīdītājgovīm —
zemāku) saistītā atbalsta līmeni, ja tiek 

izmantotas ilgtspējīgas un dzīvnieku 
labturībai atbilstošas lauksaimniecības 
darbības. Šādā gadījumā jāparedz īpašs 
noteikums attiecībā uz identifikācijas un 
reģistrācijas prasību ievērošanu, kuras 
noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulā (EK) Nr. 1760/2000 un Padomes 
Regulā (EK) Nr. 21/2004, jo īpaši, lai 
nodrošinātu dzīvnieku izsekojamību.

Pamatojums

Nevajadzētu piešķirt subsīdijas neilgtspējīgām lauksaimniecības darbībām.
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Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
3.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a pants
Pakāpeniski strādājot pie tā, lai saskaņā 
ar Honkongas sanāksmē nolemto līdz 
2013. gadam atceltu visas eksporta 
subsīdijas, visas eksporta subsīdijas par 
mājlopiem ir jāatceļ līdz 2009. gadam.

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
5. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Komisija 2009. gadā Eiropas 
Parlamentam un Padomei iesniedz 
likumdošanas priekšlikumus, lai līdz 
2020. gadam vismaz par 30 % samazinātu 
siltumnīcefekta gāzu emisijas 
lauksaimniecības nozarē. Priekšlikumos 
arī paredzēs vērienīgu ilgtermiņa mērķi, 
kas jāsasniedz līdz 2050. gadam.

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
5. pants – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b Komisija 2009. gadā iesniedz saistošu 
likumdošanas priekšlikumu, kas paredz 
uzlabot dzīvnieku labturību Eiropas 
Savienībā. 

Pamatojums

Ir jāuzlabo dzīvnieku labturība.
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Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina to, lai visās 
lauksaimniecības zemēs, jo īpaši zemē, ko 
vairs neizmanto ražošanai, tiktu saglabāti 
labi lauksaimniecības un vides apstākļi. 
Dalībvalstis valsts vai reģionālā līmenī 
nosaka obligātās prasības attiecībā uz 
labiem lauksaimniecības un vides 
apstākļiem, pamatojoties uz III pielikumā 
izklāstīto sistēmu un ņemot vērā attiecīgo 
apgabalu raksturīgās īpašības, tostarp 
augsnes un klimatiskos apstākļus, esošās 
lauksaimniecības sistēmas, zemes 
izmantošanu, augseku, lauksaimniecības 
praksi un lauksaimniecības struktūras.

1. Dalībvalstis nodrošina to, lai visās 
lauksaimniecības zemēs, jo īpaši zemē, ko 
vairs neizmanto ražošanai, tiktu saglabāti 
labi vides apstākļi. Dalībvalstis, 
pamatojoties uz Komisijas 
pamatnostādnēm, valsts vai reģionālā 
līmenī nosaka obligātās prasības attiecībā 
uz labiem lauksaimniecības un vides 
apstākļiem, pamatojoties uz III pielikumā 
izklāstīto sistēmu un ņemot vērā attiecīgo 
apgabalu raksturīgās īpašības, tostarp 
augsnes un klimatiskos apstākļus, esošās 
lauksaimniecības sistēmas, zemes 
izmantošanu, augseku, lauksaimniecības 
praksi un lauksaimniecības struktūras.

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Jebkuru to tiešo maksājumu summu, kas 
konkrētā kalendārajā gadā jāpiešķir 
lauksaimniekam un pārsniedz EUR 5000, 
samazina katru gadu līdz 2012. gadam par 
šādām procentuālajām daļām:

1. Jebkuru to tiešo maksājumu summu, kas 
konkrētā kalendārajā gadā jāpiešķir 
lauksaimniekam un pārsniedz EUR 5000, 
samazina katru gadu līdz 2012. gadam par 
šādām procentuālajām daļām:

(a) 2009: 7 %, (a) 2009: 15 %
(b) 2010: 9 %, (b) 2010: 22 %
(c) 2011: 11 %, (c) 2011: 29 %
(d) 2012: 13 %. (d) 2012: 36 %
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Pamatojums

Ar modulācijas procentuālajiem lielumiem ir līdz 2020. gadam jālikvidē tiešie maksājumi, jo 
tie nenodrošina to, ka lauksaimnieki sniedz sabiedrisku labumu. 

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
24. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis veic pārbaudes uz vietas, lai 
pārliecinātos, ka lauksaimnieks pilda 
1. nodaļā minētās saistības.

1. Dalībvalstis veic pārbaudes uz vietas 
vismaz 5 % no visām saimniecībām, 
kurām piešķirti tiešie maksājumi, lai 
pārliecinātos, ka lauksaimnieks pilda 1. 
nodaļā minētās saistības

Pamatojums

Ir jāparedz vismaz minimālas pārbaudes, lai lauksaimniekiem būtu motivācija ievērot 
savstarpējās atbilstības kritērijus.

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
43. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Visas tiesības uz maksājumu, kuras vēl nav 
izmantotas 2 gadu laikā, piešķir valsts 
rezervei, izņemot force majeure gadījumus 
un ārkārtas apstākļus 36. panta 1. punkta 
nozīmē.

Visas tiesības uz maksājumu, kuras vēl nav 
izmantotas 1 gada laikā, piešķir valsts 
rezervei, izņemot force majeure gadījumus 
un ārkārtas apstākļus 36. panta 1. punkta 
nozīmē. Šie līdzekļi ir jāizmanto, lai 
uzlabotu videi nekaitīgas 
lauksaimniecības darbības.

Pamatojums

Neizlietotos līdzekļus no vienotā maksājuma shēmas budžeta vajadzētu izmantot, lai 
lauksaimniecības nozari padarīt videi nekaitīgāku.
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Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
51. pants – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) par pastāvīgo ganību hektāriem dienā, 
kas paredzēta platībatkarīgā atbalsta 
pieteikumos 2008. gadam, un jebkuru citu 
hektāru, par kuru ir tiesības pretendēt uz 
maksājumu.

b) par pastāvīgo pļavu hektāriem dienā, kas 
paredzēta platībatkarīgā atbalsta 
pieteikumos 2008. gadam, un jebkuru citu 
hektāru, par kuru ir tiesības pretendēt uz 
maksājumu.

Pamatojums

Ne visas pastāvīgās pļavas izmanto ganībām. Pastāvīgās pļavas ir nozīmīgas oglekļa krātuves 
un Eiropas vissvarīgākās bioloģiskās daudzveidības dzīvotnes. No šī viedokļa pļautas pļavas 
ir tikpat svarīgas kā ganības.

Grozījums Nr. 21

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis, kuras saskaņā ar Regulas 
(EK) Nr. 1782/2003 68. panta 2. punkta 
a) apakšpunkta i) daļu saglabāja visu 
vai daļu no šajā regulā 41. pantā valstij 
noteiktā maksimālā apjoma, kas atbilst 
Regulas (EK) Nr. 1782/2003 VI pielikumā 
minētajai piemaksai par zīdītājgovīm, katru 
gadu veic papildu maksājumus 
lauksaimniekiem.

1. Dalībvalstis, kuras saskaņā ar Regulas 
(EK) Nr. 1782/2003 68. panta 2. punkta 
a) apakšpunkta i) daļu saglabāja visu 
vai daļu no šajā regulā 41. pantā valstij 
noteiktā maksimālā apjoma, kas atbilst 
Regulas (EK) Nr. 1782/2003 VI pielikumā 
minētajai piemaksai par zīdītājgovīm, katru 
gadu veic papildu maksājumus 
lauksaimniekiem. Tomēr vēršu cīņām 
paredzēto vēršu audzētājiem neparedz 
nekādus maksājumus.

Pamatojums

Mums nevajadzētu atbalstīt vēršu cīņas. Ir jāizdara spiediens uz vēršu audzētājiem, lai tie 
vēršus nepārdotu šim nolūkam.
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Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
55. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis, kas saskaņā ar Regulas 
(EK) Nr. 1782/2003 68. panta 1. punktu, 
68. panta 2. punkta a) apakšpunkta ii) daļu 
vai 68. panta 2. punkta b) apakšpunktu 
saglabāja visu vai daļu no valstij šīs regulas 
41. pantā minētā maksimālā apjoma, kas 
atbilst kaušanas piemaksai par teļiem 2010. 
un 2011. gadā, kaušanas piemaksai par 
liellopiem, kas nav teļi, vai īpašajai 
piemaksai par vīriešu kārtas dzīvniekiem, 
var piešķirt papildu maksājumu 
lauksaimniekam. Papildu maksājumus 
piešķir par teļu kaušanu, par to liellopu 
kaušanu, kas nav teļi, un par vīriešu kārtas 
liellopu uzturēšanu saskaņā ar IV sadaļas 
1. nodaļas 8. iedaļas noteikumiem. Papildu 
maksājumu nosaka 50 % apmērā no 
pakāpes, ko piemēro saskaņā ar Regulas 
(EK) Nr. 1782/2003 68. pantu un 
nepārsniedzot robežvērtību, kas noteikta 
atbilstīgi šīs regulas 53. panta 2. punktam.

2. Dalībvalstis, kas saskaņā ar Regulas 
(EK) Nr. 1782/2003 68. panta 1. punktu, 
68. panta 2. punkta a) apakšpunkta ii) daļu 
vai 68. panta 2. punkta b) apakšpunktu 
saglabāja visu vai daļu no valstij šīs regulas 
41. pantā minētā maksimālā apjoma, kas 
atbilst kaušanas piemaksai par teļiem 2010. 
un 2011. gadā, kaušanas piemaksai par 
liellopiem, kas nav teļi, vai īpašajai 
piemaksai par vīriešu kārtas dzīvniekiem, 
var piešķirt papildu maksājumu 
lauksaimniekam. Papildu maksājumus 
piešķir par teļu kaušanu, par to liellopu 
kaušanu, kas nav teļi, un par vīriešu kārtas 
liellopu uzturēšanu saskaņā ar IV sadaļas 
1. nodaļas 8. iedaļas noteikumiem. Papildu 
maksājumu nosaka 50 % apmērā no 
pakāpes, ko piemēro saskaņā ar Regulas 
(EK) Nr. 1782/2003 68. pantu un 
nepārsniedzot robežvērtību, kas noteikta 
atbilstīgi šīs regulas 53. panta 2. punktam. 
Tomēr vēršu cīņām paredzēto vēršu 
audzētājiem neparedz nekādus 
maksājumus.

Pamatojums

Mums nevajadzētu atbalstīt vēršu cīņas. Ir jāizdara spiediens uz vēršu audzētājiem, lai tie 
vēršus nepārdotu šim nolūkam.

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
62. pants – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) par pastāvīgo ganību hektāriem, kas 
noteikti 2008. gada 30. jūnijā, un par 
jebkuru hektāru, par ko ir tiesības pretendēt 

(b) par pastāvīgo pļavu hektāriem, kas 
noteikti 2008. gada 30. jūnijā, un par 
jebkuru hektāru, par ko ir tiesības pretendēt 
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uz atbalstu. uz atbalstu.

Pamatojums

Ne visas pastāvīgās pļavas izmanto ganībām. Pastāvīgās pļavas ir nozīmīgas oglekļa krātuves 
un Eiropas vissvarīgākās bioloģiskās daudzveidības dzīvotnes. No šī viedokļa pļautas pļavas 
ir tikpat svarīgas kā ganības.

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
68. pants – 1. punkts – a līdz e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) par: (a) par:

(i) īpašiem lauksaimnieciskās darbības 
veidiem, kas ir svarīgi vides aizsardzībai 
vai uzlabošanai,

(i) īpašiem lauksaimnieciskās darbības 
veidiem, kas ir svarīgi vides aizsardzībai 
vai uzlabošanai,

(ii) lauksaimniecības produktu kvalitātes 
uzlabošanu,

(ii) lauksaimniecības produktu vides un 
veselīguma kvalitātes uzlabošanu;

(iii) lauksaimniecības produktu 
tirdzniecības uzlabošanu;

(iii) ilgtspējīgu un veselīgu
lauksaimniecības produktu tirdzniecības 
uzlabošanu;

(b) lai palīdzētu risināt īpašas grūtības, kas 
skar lauksaimniekus piena, liellopu, aitas 
un kazas gaļas un rīsa nozarē ekonomiski 
vājos vai ekoloģiski jutīgos apgabalos;

(b) lai palīdzētu risināt īpašas grūtības, kas 
skar lauksaimniekus ilgtspējīgā piena, 
liellopu, aitas un kazas gaļas un rīsa nozarē 
ekonomiski vājos vai ekoloģiski jutīgos 
apgabalos;

(c) apgabalos, uz kuriem attiecas 
pārstrukturēšanas un/vai attīstības 
programmas, lai novērstu zemes pamešanu 
un/vai, lai risinātu īpašās šo apgabalu 
lauksaimnieku problēmas,

(c) apgabalos, uz kuriem attiecas 
pārstrukturēšanas un/vai attīstības 
programmas, lai novērstu vides ziņā 
vērtīgas zemes pamešanu un/vai, lai 
risinātu īpašās vides ziņā vērtīgās zemes 
lauksaimnieku problēmas;

(d) ieguldot ražas apdrošināšanas prēmijās 
saskaņā ar 69. pantā izklāstītajiem 
nosacījumiem,

(d) ieguldot ražas apdrošināšanas prēmijās 
saskaņā ar 69. pantā izklāstītajiem 
nosacījumiem;

(e) kopfondos dzīvnieku un augu slimībām 
saskaņā ar 70. pantā izklāstītajiem 
nosacījumiem.

(e) veicot iemaksas kopfondos dzīvnieku 
un augu slimībām saskaņā ar 70. pantā 
izklāstītajiem nosacījumiem.



AD\740641LV.doc 20/25 PE409.570v02-00

LV

Pamatojums

Nevajadzētu piešķirt subsīdijas neilgtspējīgām lauksaimniecības darbībām. Ir jāaizsargā 
vides ziņā vērtīga zeme.

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
69. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ražas apdrošināšana Lauksaimniecības apdrošināšana

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
69. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis var veikt finansiālus 
ieguldījumus iemaksās par ražas 
apdrošināšanu pret zaudējumiem, ko 
radījuši nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi.

1. Dalībvalstis var veikt finansiālus 
ieguldījumus iemaksās par 
lauksaimniecības apdrošināšanu pret 
ekonomiskajiem zaudējumiem, ko radījuši 
nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi vai 
dzīvnieku vai augu slimības, ja to nav 
iespējams segt ar privātu apdrošināšanu.

Šajā pantā „nelabvēlīgi klimatiskie 
apstākļi” nozīmē laika apstākļus, kas 
pielīdzināmi dabas katastrofām, piemēram, 
sals, krusa, ledus, lietus vai sausums, kas 
vienā reizē iznīcina vairāk nekā 30 % no 
attiecīgā lauksaimnieka vidējās gada 
produkcijas iepriekšējo trīs gadu laikā vai 
no trīs gadu vidējās produkcijas, 
pamatojoties uz iepriekšējo piecu gadu 
periodu un izslēdzot augstāko un zemāko 
rādītāju.

Šajā pantā:

– „nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi” nozīmē 
laika apstākļus, kas pielīdzināmi dabas
katastrofām, piemēram, sals, krusa, ledus, 
lietus vai sausums, kas vienā reizē iznīcina 
vairāk nekā 30 % no attiecīgā 
lauksaimnieka vidējās gada produkcijas 
iepriekšējo trīs gadu laikā vai no trīs gadu 
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vidējās produkcijas, pamatojoties uz 
iepriekšējo piecu gadu periodu un izslēdzot 
augstāko un zemāko rādītāju;

– „finansiālie zaudējumi” nozīmē 
jebkuras papildu izmaksas, kas radušās 
lauksaimniekam, veicot ārkārtas 
pasākumus, lai samazinātu attiecīgā 
tirgus apgādi, vai jebkurus būtiskus 
produkcijas zaudējumus. Tie nenozīmē 
izmaksas, par kurām paredz 
kompensāciju citi Kopienas noteikumi, vai 
izmaksas, kas radušās, veicot jebkādus 
citus pasākumus veselības aizsardzības, 
veterinārajā vai augu veselības jomā.

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
II pielikums – A iedaļa – 1. punkts – 2. sleja

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. panta 1. punkts un 2. punkta 
b) apakšpunkts, 4. panta 1., 2., 4. punkts, 
5. punkta a), b) un d) apakšpunkts

3. panta 1. punkts un 2. punkta b) un 
d) apakšpunkts, 4. panta 1., 2., un 4. punkts 
un 5. pants

Pamatojums

Lai aizsargātu dabu un jo īpaši bioloģisko daudzveidību, likumā noteiktajās pārvaldības 
prasībās ir jāiekļauj visi attiecīgie noteikumi no Padomes Direktīvas 74/409/EEK (Savvaļas 
putnu aizsardzības direktīva) un Padomes Direktīvas 92/43/EEK (Floras un faunas 
aizsardzības direktīva), tāpat kā tas ir pašreizējos KLP tiesību aktos. Visi noteikumi, kurus šā 
grozījuma pieņemšanas gadījumā iekļaus likumā noteiktajās pārvaldības prasībās, jau ietilpst 
pašreizējos KLP tiesību aktos.

Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
II pielikums – A iedaļa – 5. punkts – 2. sleja

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. pants un 13. panta 1. punkta 
a) apakšpunkts

6., 13. un 15. pants
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Pamatojums

Lai aizsargātu dabu un jo īpaši bioloģisko daudzveidību, likumā noteiktajās pārvaldības 
prasībās ir jāiekļauj visi attiecīgie noteikumi no Padomes Direktīvas 74/409/EEK (Savvaļas 
putnu aizsardzības direktīva) un Padomes Direktīvas 92/43/EEK (Floras un faunas 
aizsardzības direktīva), tāpat kā tas ir pašreizējos KLP tiesību aktos. Visi noteikumi, kurus šā 
grozījuma pieņemšanas gadījumā iekļaus likumā noteiktajās pārvaldības prasībās, jau ietilpst 
pašreizējos KLP tiesību aktos.

Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums
III pielikums
Komisijas ierosinātais teksts

Labi lauksaimniecības un vides apstākļi, kas minēti 6. pantā

Jautājums Standarti

– Minimālais augsnes pārklājums

– Minimāla zemes apsaimniekošana, kas atbilst 
vietas specifiskajiem apstākļiem

Augsnes erozija:

augsnes aizsardzība, veicot attiecīgus 
pasākumus

– Terašu saglabāšana
– Augsekas standarti, ja vajadzīgiAugsnes organiskā viela:

augsnes organiskās vielas saglabāšana, 
izmantojot piemērotu praksi

– Aramās rugaines apsaimniekošana

Augsnes struktūra:
augsnes struktūras saglabāšana, veicot 
attiecīgus pasākumus

– Atbilstošu iekārtu izmantošana

– Minimālais ganāmpulka blīvums vai/un 
atbilstoši režīmi

– Pastāvīgo ganību aizsardzība

– Ainavas īpašību, tostarp, attiecīgos 
gadījumos, dzīvžogu, dīķu, grāvju, (rindās, 
grupās vai atsevišķi augošu) koku un laukmaļu 
saglabāšana,
– attiecīgos gadījumos aizliegums izrakt 
olīvkokus

– Nevēlamas veģetācijas izplatības novēršana 
lauksaimniecības zemēs

Minimālais saglabāšanas līmenis:

minimālā saglabāšanas līmeņa 
nodrošināšana un dzīvotņu kvalitātes 
pasliktināšanās novēršana

– Olīvu audžu un vīnogulāju uzturēšana labā 
veģetācijas stāvoklī
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Jautājums Standarti

Ūdens aizsardzība un apsaimniekošana:
Ūdens aizsardzība pret piesārņojumu un 
noteci, ūdens izmantojuma pārvaldība

– Buferjoslu izveide gar ūdensteci,
– apstiprināšanas procedūras ievērošana 
saistībā ar ūdens izmantošanu apūdeņošanai

Parlamenta grozījums

Labi vides apstākļi, kas minēti 6. pantā

Jautājums Standarti

Bioloģiskā daudzveidība – Buferjoslu izveide ar neskartu un 
daudzveidīgu veģetāciju (vismaz 2 metri) vai 
ekstensīvi apsaimniekotiem kultūraugiem (bez 
pesticīdiem un mēslojuma) (vismaz 5 metri) 
lauku robežās

– Minimālais augsnes pārklājums

– Minimāla zemes apsaimniekošana, kas atbilst 
vietas specifiskajiem apstākļiem

Augsnes erozija:

augsnes aizsardzība, veicot attiecīgus 
pasākumus

– Terašu saglabāšana
– Augsekas standarti, ja vajadzīgiAugsnes organiskā viela:

augsnes organiskās vielas saglabāšana, 
izmantojot piemērotu praksi

– Aramās rugaines apsaimniekošana

Augsnes struktūra:
augsnes struktūras saglabāšana, veicot 
attiecīgus pasākumus

– Atbilstošu iekārtu izmantošana

– Minimālais ganāmpulka blīvums vai/un 
atbilstoši režīmi

– Pastāvīgo pļavu aizsardzība

– Ainavas īpašību, tostarp, attiecīgos 
gadījumos, dzīvžogu, dīķu, grāvju, (rindās, 
grupās vai atsevišķi augošu) koku un laukmaļu 
saglabāšana,
– attiecīgos gadījumos aizliegums izrakt 
olīvkokus
– Nevēlamas veģetācijas izplatības novēršana 
lauksaimniecības zemēs
– Olīvu audžu un vīnogulāju uzturēšana labā 
veģetācijas stāvoklī

Minimālais saglabāšanas līmenis:

minimālā saglabāšanas līmeņa 
nodrošināšana un dzīvotņu kvalitātes 
pasliktināšanās novēršana

– attiecīgos gadījumos aizliegums izart vecas 
un šķirņu ziņā daudzveidīgas olīvkoku audzes
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Jautājums Standarti

Ūdens aizsardzība un apsaimniekošana:
Ūdens aizsardzība pret piesārņojumu un 
noteci, ūdens izmantojuma pārvaldība

– Buferjoslu izveide gar ūdensteci,
– apstiprināšanas procedūras ievērošana 
saistībā ar ūdens izmantošanu apūdeņošanai

Augsnes un gruntsūdens aizsardzība – Maksimālais pesticīdu, smago metālu un 
mēslojuma daudzums augsnē un gruntsūdenī

Pamatojums

Nevajadzētu paredzēt obligātu noteikumu saglabāt zemi labā lauksaimnieciskā stāvoklī, jo 
īpaši, ja zemi vairs neizmanto ražošanas vajadzībām. Bieži vien, lai uzlabotu vides apstākļus 
noteiktā apvidū, ir labi samazināt tā lauksaimniecisko vērtību. Lai kompensētu ekoloģiskās 
grūtības, ko radītu atstāšanas atmatā atcelšana, ir jāpieņem alternatīvi pasākumi, lai 
aizsargātu bioloģisko daudzveidību.
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