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ĪSS PAMATOJUMS

Attiecībā uz to budžeta kontroles aspektu, kas saistīts ar tiešajiem maksājumiem 
lauksaimniekiem saskaņā ar KLP noteiktajām atbalsta shēmām, Budžeta kontroles komitejas 
atzinuma sagatavotājas prioritāte ir pārredzamība, vienkāršošana un administratīvā sloga 
samazināšana, vienlaikus saglabājot pārtikas nodrošinājuma, vides ilgtspējas un teritoriālās 
kohēzijas politikas mērķus.

Vajadzība pēc vienkāršošanas jau ir minēta Parlamenta 2010. gada 18. maija rezolūcijā par 
KLP vienkāršošanu (2009/2155(INI)), kurā iekļauti šādi lūgumi un ierosinājumi Komisijai:
– ieviešot jaunu regulējumu, vienlaikus likvidēt nevajadzīgos apgrūtinājumus;
– lai samazinātu KLP īstenošanas izmaksas ES iestādēm, dalībvalstīm un pašiem saņēmējiem, 
nepieciešama turpmāka KLP vienkāršošana;
– KLP pasākumiem jābūt proporcionāliem mērķim, un likumdošanas ceļš jāizvēlas tikai tad, 
ja tam ir reāls pamatojums;
– jādod dalībvalstīm iespēja lauku attīstības plānos ieviest vienotas likmes zemes gabalu 
shēmu, jo īpaši mazajās saimniecībās;
– lai vienkāršotu vienotā maksājuma shēmas noteikumus, vajadzētu atcelt prasību katru gadu 
sniegt to pašu detalizētu informāciju;
– turpmākajā sistēmā jāņem vērā vienkāršošanas principi, un par KLP reformas galvenajām 
prioritātēm jākļūst vienkāršošanai, pārredzamībai un taisnīgumam.

Budžeta kontroles komitejas atzinuma sagatavotāja pauž bažas par to, ka, ņemot vērā 
Komisijas ietekmes novērtējuma (SEC(2011)1153 galīgā redakcija) rezultātus, pašreizējā 
priekšlikumā iekļauti vairāki noteikumi, kuri varētu apgrūtināt administratīvā sloga 
samazināšanu, jo īpaši noteikumi par vides saudzēšanu, aktīvajiem lauksaimniekiem, 
obligātajām shēmām gados jaunajiem lauksaimniekiem, mazajiem lauksaimniekiem u. c.

Lai pamatotu savu nostāju un iesniegtos grozījumus, atzinuma sagatavotāja vēlas vērst 
uzmanību uz vairākiem vērā ņemamiem elementiem Komisijas ietekmes novērtējuma „KLP 
vienkāršošana” 8. pielikumā.

Jo īpaši 2.4.2. punktā „Ieinteresēto personu apspriešanās rezultāti saistībā ar ietekmes 
novērtējumu” ir minēts, ka „Daudzi atzina, ka ir svarīgi samazināt administratīvo slogu.
Daudzi apgalvoja, ka tieši vides saudzēšana jo īpaši palielinās administratīvo slogu [..]”.

2.4.3. punktā „Vienkāršošanas ad hoc padomdevēju grupas rezultāti” iekļauts šāds teksts:
„Konferences dalībnieki skaidri ļāva saprast, ka daži no apspriežamajiem jaunajiem 
elementiem (jo īpaši aktīvā lauksaimnieka definīcija, īpaša atbalsta shēma mazajiem 
lauksaimniekiem un vides saudzēšana) nenozīmētu vienkāršošanu kā tādu, bet drīzāk izraisītu 
administratīvā un kontroles sloga, kā arī darījumu kļūdu riska pieaugumu”. To ņemot vērā, 
ieinteresētās puses ierosināja, ka „jaunajiem elementiem jābūt pēc iespējas vienkāršiem, bez 
pārāk daudziem sarežģītiem nosacījumiem, un dalībvalstu iestādēm jāspēj veikt pārvaldību un 
kontroli pēc iespējas automātiski un, izmantojot jau esošos instrumentus [..]” un „[..] 
iecerētie jaunie elementi būs pārvaldāmi un kontrolējami tikai tad, ja dalībvalstīm tiks atļauta 
nepieciešamā elastība, lai pielāgotos ļoti atšķirīgajām valstu un reģionālajām situācijām 
[..]”.
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Budžeta kontroles komitejas atzinuma sagatavotāja pauž bažas arī par 4.2.3. punktā „Ar 
tiešajiem maksājumiem saistīto juridisko saistību izmaiņu administratīvo izmaksu 
kvantifikācijas rezultāti laika posmā pēc 2013. gada” minēto novērojumu, jo īpaši par to, ka 
„rezultāti [..] liecina, ka turpmāko tiešo maksājumu sistēmas kopējās administratīvās 
izmaksas paaugstinās administratīvās izmaksas par aptuveni 15 %”.

Visbeidzot 4.3. punktā „Novērtējums atbilstoši plašiem politikas scenārijiem” ir minēts, ka 
„Gaidāmo administratīvā sloga pieaugumu saistībā ar dažiem jauniem centrālajiem 
jēdzieniem, kas ļauj labāk pielāgot 1. līmeņa maksājumus (vides saudzēšana un aktīvie 
lauksaimnieki), varētu daļēji kompensēt ar vienkāršošanu, ko veic, izmantojot mazo 
lauksaimnieku shēmu, un ar tiešo maksājumu jauno sadalījumu, izmantojot vienotu likmi par 
hektāru valstu vai reģionālā līmenī.” Tomēr atzinuma sagatavotāja uzskata, ka Komisija 
cenšas kompensēt apgrūtinošos elementus, piemēram, vides saudzēšanu un aktīvo 
lauksaimnieku jautājumu tādus, kā tie ir ierosināti, ar pārmērīgu vienkāršošanu attiecībā uz 
mazo lauksaimnieku shēmu, kuru ierosina kā dalībvalstīm obligātu un kuru atbrīvo no 
savstarpējās atbilstības noteikumiem. Tāpēc atzinuma sagatavotāja vēlas šo samēru mainīt, 
ieviešot brīvprātīgu mazo lauksaimnieku shēmu un mazāk apgrūtinošus noteikumus attiecībā 
uz vides saudzēšanu un aktīvajiem lauksaimniekiem.

Lai vēl vairāk pamatotu savu nostāju, atzinuma sagatavotāja atsaucas uz 8. pielikuma 
apakšpielikumu „Vienkāršošanas konferences rezultāti”, kurā minēti konferences rezultāti 
saistībā ar aktīvajiem lauksaimniekiem un zemes tiesībām un secināts, ka „[..] ir skaidrs, ka 
neviens no kritērijiem, kas ierosināti nolūkā izveidot aktīva lauksaimnieka definīciju, nav 
izmantojams kā kopējs rādītājs ES līmenī, ņemot vērā unikālās struktūras un situācijas 
dažādās valstīs.”

GROZĪJUMI

Budžeta kontroles komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Lauksaimniecības un lauku 
attīstības komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1
Regulas priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Viens no KLP reformas 
pamatmērķiem un viena no tās 
galvenajām prasībām ir administratīvā 
sloga samazināšana. Šis mērķis ir stingri 
jāņem vērā, veidojot attiecīgos tiešā 
atbalsta shēmas noteikumus. Atbalsta 
shēmu skaits nedrīkst pārsniegt vajadzīgo 
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skaitu, un lauksaimniekiem un 
dalībvalstīm ir jāspēj pildīt attiecīgās 
prasības un saistības bez pārmērīgas 
birokrātijas. Uz praksi vērstas tolerances 
robežas, saprātīgi de minimis 
ierobežojumi un atbilstošs uzticēšanās un 
kontroles samērs ļaus turpmāk samazināt 
administratīvo slogu dalībvalstīm un 
saņēmējiem.

Grozījums Nr. 2
Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Būtu skaidri jānorāda, ka saistībā ar 
šajā regulā izklāstītajiem pasākumiem būtu 
jāpiemēro Eiropas Parlamenta un Padomes 
[…] Regula (ES) Nr. […] par kopējās 
lauksaimniecības politikas finansēšanu, 
pārvaldību un uzraudzību13 [horizontālā 
KLP Regula; HZR] un atbilstīgi tai 
pieņemtie noteikumi. Lai nodrošinātu 
saderību ar citiem juridiskajiem 
instrumentiem, kas saistīti ar KLP, daži 
noteikumi, kuri patlaban paredzēti 
Regulā (EK) Nr. 73/2009, tagad iekļauti 
Regulā (ES) Nr. […][HZR], konkrētāk, 
noteikumi, lai garantētu tiešo maksājumu 
saņemšanas noteikumos paredzēto 
pienākumu ievērošanu, ieskaitot pārbaudes 
un administratīvo pasākumu un 
administratīvo sodu piemērošanu to 
neievērošanas gadījumā, noteikumi, kas 
saistīti ar savstarpējo atbilstību, piemēram, 
likumā noteiktās pārvaldības prasības, labi 
lauksaimniecības un vides apstākļi, 
attiecīgo pasākumu uzraudzība un 
novērtēšana, kā arī noteikumi, kas saistīti 
ar nepamatoti veiktu maksājumu atgūšanu.

(3) Būtu skaidri jānorāda, ka saistībā ar 
šajā regulā izklāstītajiem pasākumiem būtu 
jāpiemēro Eiropas Parlamenta un Padomes 
[…] Regula (ES) Nr. […] par kopējās 
lauksaimniecības politikas finansēšanu, 
pārvaldību un uzraudzību13 [horizontālā 
KLP Regula; HZR] un atbilstīgi tai 
pieņemtie noteikumi. Lai nodrošinātu 
saderību ar citiem juridiskajiem 
instrumentiem, kas saistīti ar KLP, daži 
noteikumi, kuri patlaban paredzēti 
Regulā (EK) Nr. 73/2009, tagad iekļauti 
Regulā (ES) Nr. […][HZR], konkrētāk, 
noteikumi, lai garantētu tiešo maksājumu 
saņemšanas noteikumos paredzēto 
pienākumu ievērošanu, ieskaitot pārbaudes 
un administratīvo pasākumu un 
administratīvo sodu piemērošanu to 
neievērošanas gadījumā, noteikumi, kas 
saistīti ar savstarpējo atbilstību, piemēram, 
likumā noteiktās pārvaldības prasības, labi 
lauksaimniecības un vides apstākļi, 
attiecīgo pasākumu uzraudzība un 
novērtēšana, kā arī noteikumi, kas saistīti 
ar nepamatoti veiktu maksājumu atgūšanu.
Sertifikācijas iestādes uzdevumiem un 
pienākumam sniegt atzinumu par 
pakārtoto darījumu likumību un 
pareizību, kā arī par pareizas finanšu 
pārvaldības principa ievērošanu 
nevajadzētu radīt papildu administratīvo 
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slogu dalībvalstīs.

Grozījums Nr. 3
Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Saskaņā ar Līguma 290. pantu būtu 
jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt 
deleģētos aktus, lai papildinātu vai grozītu 
atsevišķus nebūtiskus šīs regulas 
elementus. Īpaši svarīgi ir tas, lai Komisija 
sagatavošanas darba gaitā organizētu 
pienācīgu apspriešanos, arī ar ekspertiem. 
Komisijai, sagatavojot un izstrādājot 
deleģētos aktus, būtu jānodrošina attiecīgo
dokumentu vienlaicīga, savlaicīga un 
pienācīga nosūtīšana Eiropas Parlamentam 
un Padomei.

(4) Saskaņā ar Līguma 290. pantu būtu 
jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt 
deleģētos aktus, lai papildinātu vai grozītu 
atsevišķus nebūtiskus šīs regulas 
elementus. Deleģē tikai pilnvaras pieņemt 
vispārēji piemērojamus neleģislatīvus 
aktus, lai papildinātu vai grozītu 
atsevišķus nebūtiskus leģislatīvo aktu 
elementus. Pilnvaru deleģēšanas mērķus, 
saturu, darbības jomu un ilgumu 
vajadzētu skaidri noteikt leģislatīvajā 
aktā, kā arī to, kādā jomā būtiskie 
elementi ir saistīti tikai ar leģislatīvo aktu, 
un tātad uz šiem elementiem neattiecas 
pilnvaru deleģēšana. Tāpēc visus 
nozīmīgus tiesiskos aspektus nosaka 
pamataktā. Komisija nodrošina, lai ar 
deleģētajiem aktiem saistītais 
administratīvais slogs nepārsnigtu stingri 
noteikto vajadzīgo apmēru. Turklāt ir 
jāgarantē tiesiskā noteiktība. Īpaši svarīgi 
ir tas, lai Komisija sagatavošanas darba 
gaitā samazinātu administratīvās izmaksas 
un organizētu pienācīgu apspriešanos, arī 
ar ekspertiem. Komisijai, sagatavojot un 
izstrādājot deleģētos aktus, būtu 
jānodrošina attiecīgo dokumentu 
vienlaicīga, savlaicīga un pienācīga 
nosūtīšana Eiropas Parlamentam un 
Padomei.

Grozījums Nr. 4
Regulas priekšlikums
8. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Lai ņemtu vērā jaunus tiesību aktus par 
atbalsta shēmām, kas varētu tikt pieņemti 
pēc šīs regulas stāšanās spēkā, saskaņā ar 
Līguma 290. pantu būtu jādeleģē Komisijai 
pilnvaras pieņemt tiesību aktus, lai grozītu 
šajā regulā iekļauto atbalsta shēmu 
sarakstu.

(8) Lai ņemtu vērā jaunus tiesību aktus par 
atbalsta shēmām, kas varētu tikt pieņemti 
pēc šīs regulas stāšanās spēkā, saskaņā ar 
Līguma 290. pantu būtu jādeleģē Komisijai 
pilnvaras pieņemt tiesību aktus, lai grozītu 
šīs regulas I pielikumā iekļauto atbalsta 
shēmu sarakstu.

Grozījums Nr. 5
Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Pieredze dažādu lauksaimniekiem 
paredzētu atbalsta shēmu piemērošanā 
liecina, ka vairākos gadījumos atbalsts tika 
piešķirts saņēmējiem, kuru 
uzņēmējdarbības mērķis nav vai tikai 
nelielā mērā ir lauksaimnieciskās darbības
veikšana, piemēram, lidostām, dzelzceļa 
sabiedrībām, nekustamā īpašuma 
uzņēmumiem un sporta laukumu 
apsaimniekotājiem. Lai nodrošinātu 
atbalsta mērķtiecīgāku piešķiršanu, 
dalībvalstīm būtu jāatturas no tiešo 
maksājumu piešķiršanas šādām fiziskām 
un juridiskām personām. Mazāki nepilna 
laika lauksaimnieki tiešā veidā palīdz 
uzturēt lauku apvidu dzīvīgumu, šā iemesla 
dēļ viņiem nevajadzētu liegt iespēju saņemt 
tiešos maksājumus.

(13) Pieredze dažādu lauksaimniekiem 
paredzētu atbalsta shēmu piemērošanā 
liecina, ka vairākos gadījumos atbalsts tika 
piešķirts saņēmējiem, kuru 
uzņēmējdarbības mērķis nav vai tikai 
nelielā mērā ir lauksaimnieciskās darbības 
veikšana, piemēram, lidostām, dzelzceļa 
sabiedrībām, nekustamā īpašuma 
uzņēmumiem un sporta laukumu 
apsaimniekotājiem. Lai nodrošinātu 
atbalsta mērķtiecīgāku piešķiršanu, 
dalībvalstīm būtu jāatturas no tiešo 
maksājumu piešķiršanas šādām fiziskām 
un juridiskām personām. Tomēr šiem 
noteikumiem ir jānodrošina izmaksu 
lietderība un jānovērš pārmērīgs 
administratīvais slogs dalībvalstīm un 
saņēmējiem. Mazāki nepilna laika 
lauksaimnieki tiešā veidā palīdz uzturēt 
lauku apvidu dzīvīgumu, šā iemesla dēļ 
viņiem nevajadzētu liegt iespēju saņemt 
tiešos maksājumus.

Grozījums Nr. 6
Regulas priekšlikums
26. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Viens no jaunās KLP mērķiem ir 
uzlabot ekoloģiskos rādītājus, paredzot 
tiešo maksājumu obligātu “ekoloģisko” 
komponentu, kas atbalstīs visā Savienībā 
īstenojamu klimatam un videi labvēlīgu 
lauksaimniecības praksi. Šajā nolūkā daļa 
no valsts maksimālā apjoma, kas noteikts 
tiešajiem maksājumiem, dalībvalstīm būtu 
jāizmanto, lai papildus pamata 
maksājumam piešķirtu gada maksājumu 
par obligātu praksi, kas lauksaimniekiem 
jāievēro, par prioritāti izvirzot gan klimata, 
gan vides politikas mērķus. Šāda prakse 
būtu jāveic kā vienkāršas, vispārinātas, 
ārpuslīgumiskas un ikgadējas darbības, kas 
pārsniedz savstarpējās atbilstības prasības 
un ir saistītas ar lauksaimniecību, 
piemēram, kultūru dažādošana, ilggadīgo 
zālāju uzturēšana un ekoloģiski nozīmīgas 
platības. Šāda prakse būtu jānosaka kā 
obligāta arī tiem lauksaimniekiem, kuru 
saimniecības pilnībā vai daļēji atrodas 
Natura 2000 teritorijās, uz kurām attiecas
Padomes 1992. gada 21. maija 
Direktīva 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, 
savvaļas faunas un floras aizsardzību un 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2009. gada 30. novembra Direktīva 
2009/147/EK par savvaļas putnu 
aizsardzību, ciktāl šāda prakse ir saderīga 
ar minēto direktīvu mērķiem. Ņemot vērā 
bioloģiskās lauksaimniecības sistēmu 
vispārēji atzīto labvēlīgo ietekmi uz vidi, 
lauksaimniekiem, kuri pilda Padomes 
2007. gada 28. jūnija Regulā (EK) 
Nr. 834/2007 par bioloģisko ražošanu un 
bioloģisko produktu marķēšanu un par 
Regulas (EEK) Nr. 2092/91 atcelšanu 
paredzētos nosacījumus, būtu jāgūst 
labums no “ekoloģiskā” komponenta bez 
papildu pienākumu izpildes. “Ekoloģiskā” 
komponenta neievērošanai būtu jānoved 
pie sodu piemērošanas, pamatojoties uz 
Regulas (ES) Nr. […] [HZR] 65. pantu.

(26) Viens no jaunās KLP mērķiem ir 
uzlabot ekoloģiskos rādītājus, paredzot 
tiešo maksājumu obligātu „ekoloģisko” 
komponentu, kas atbalstīs visā Savienībā 
īstenojamu klimatam un videi labvēlīgu 
lauksaimniecības praksi. Šajā nolūkā daļa 
no valsts maksimālā apjoma, kas noteikts 
tiešajiem maksājumiem, dalībvalstīm būtu 
jāizmanto, lai papildus pamata 
maksājumam piešķirtu gada maksājumu 
par obligātu praksi, kas lauksaimniekiem 
jāievēro, par prioritāti izvirzot gan klimata, 
gan vides politikas mērķus. Šāda prakse 
būtu jāveic kā vienkāršas, vispārinātas, 
ārpuslīgumiskas un ikgadējas darbības, kas 
pārsniedz savstarpējās atbilstības prasības 
un ir saistītas ar lauksaimniecību, 
piemēram, kultūru dažādošana, ilggadīgo 
zālāju uzturēšana un ekoloģiski nozīmīgas 
platības, vienlaikus pienācīgi ņemot vērā 
valstu un reģionu īpatnības.
Pārredzamības un efektivitātes labad ir 
jānovērš praktiskie šķēršļi 
lauksaimniekiem un administratīvā 
sarežģītība iestādēm; lai racionalizētu 
administratīvās procedūras saistībā ar 
šiem pasākumiem, visas 
lauksaimnieciskās darbības pārbaudes 
pēc iespējas jāveic vienlaikus; Šāda prakse 
būtu jānosaka arī tiem lauksaimniekiem, 
kuru saimniecības pilnībā vai daļēji atrodas 
Natura 2000 teritorijās, uz kurām attiecas 
Padomes 1992. gada 21. maija 
Direktīva 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, 
savvaļas faunas un floras aizsardzību un 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2009. gada 30. novembra 
Direktīva 2009/147/EK par savvaļas putnu 
aizsardzību, ciktāl šāda prakse ir saderīga 
ar minēto direktīvu mērķiem. Ņemot vērā 
bioloģiskās lauksaimniecības sistēmu 
vispārēji atzīto labvēlīgo ietekmi uz vidi, 
lauksaimniekiem, kuri pilda Padomes 
2007. gada 28. jūnija Regulā (EK) 
Nr. 834/2007 par bioloģisko ražošanu un 
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bioloģisko produktu marķēšanu un par 
Regulas (EEK) Nr. 2092/91 atcelšanu 
paredzētos nosacījumus, būtu jāgūst 
labums no „ekoloģiskā” komponenta bez 
papildu pienākumu izpildes. Platības, 
kurās audzē kultūraugus, neizmantojot 
slāpekli saturošus mēslošanas līdzekļus, 
vai platības, kurās aug daudzgadīgas 
enerģijas kultūras, ir uzskatāmas par 
ekoloģiski nozīmīgām platībām. Tas pats 
attiecas arī uz platībām, kuras 
apsaimnieko saskaņā ar „Natura 2000” 
nosacījumiem vai kuras skar ūdens 
pamatdirektīvā lauksaimniecībai noteiktās 
prasības, vai kurās uz vairāk nekā 75 % 
lauksaimniecības platības attiecas 
agrovides pasākumu saistības.
Iespējamās sankcijas, ko piemēro par
„ekoloģiskā” komponenta neievērošanu, 
nedrīkst pārsniegt „ekoloģiskā” 
komponenta robežas. Visiem 
neizmaksātajiem līdzekļiem vai 
naudassodiem par ekoloģisko 
komponentu neievērošanu ir jāpaliek 
attiecīgajās dalībvalstīs un reģionos, ja 
dalībvalsts kļūdas koeficients 
lauksaimniecības politikas jomā 
nepārsniedz 2 %.

Pamatojums

Ierosinātie izņēmumi ievērojami samazinās administratīvo slogu, vienlaikus pienācīgi ņemot 
vērā valstu un reģionu īpatnības.

Grozījums Nr. 7
Regulas priekšlikums
30. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30) Lai sekmētu ilgtspējīgu 
lauksaimniecības attīstību apgabalos, kuros 
ir specifiski dabas ierobežojumi, būtu 
jādod dalībvalstīm iespēja daļu no valsts 
maksimālā apjoma, kas noteikts tiešajiem 
maksājumiem, izmantot tam, lai visiem 

(30) Lai sekmētu ilgtspējīgu 
lauksaimniecības attīstību apgabalos, kuros 
ir specifiski dabas ierobežojumi, būtu 
jādod dalībvalstīm iespēja daļu no valsts 
maksimālā apjoma, kas noteikts tiešajiem 
maksājumiem, izmantot tam, lai visiem 
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lauksaimniekiem, kas darbojas šajos 
apgabalos, papildus pamata maksājumam 
piešķirtu platībatkarīgu gada maksājumu. 
Ar minēto maksājumu nevajadzētu aizstāt 
saskaņā ar lauku attīstības programmām 
sniegto atbalstu, un to nevajadzētu piešķirt 
lauksaimniekiem apgabalos, kas bija 
noteikti saskaņā ar Padomes 2005. gada 
20. septembra Regulu (EK) Nr. 1698/2005 
par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
(ELFLA), bet nav noteikti saskaņā ar 
46. panta 1. punktu Eiropas Parlamenta 
Padomes […] Regulā (ES) Nr. […] par 
atbalstu lauku attīstībai no Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
(ELFLA) [RDR].

lauksaimniekiem, kas darbojas šajos 
apgabalos, papildus pamata maksājumam 
piešķirtu platībatkarīgu gada maksājumu. 
Ar minēto maksājumu nevajadzētu aizstāt 
saskaņā ar lauku attīstības programmām 
sniegto atbalstu, un to nevajadzētu piešķirt 
lauksaimniekiem apgabalos, kas bija 
noteikti saskaņā ar Padomes 2005. gada 
20. septembra Regulu (EK) Nr. 1698/2005 
par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
(ELFLA), bet nav noteikti saskaņā ar 
46. panta 1. punktu Eiropas Parlamenta 
Padomes […] Regulā (ES) Nr. […] par 
atbalstu lauku attīstībai no Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
(ELFLA) [RDR]. Kritēriji, ko izmanto, lai 
noteiktu apgabalus, kuros ir īpaši dabas 
ierobežojumi, nedrīkst palielināt 
pašreizējo birokrātijas slogu, tiem 
jāpamatojas uz mērķiem atbilstošām 
esošajām sistēmām un jānodrošina 
salīdzināma sistēma visā ES.

Grozījums Nr. 8
Regulas priekšlikums
1. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tiešos maksājumus veic ar mērķi panākt:
– dzīvotspējīgu pārtikas ražošanu, 
palielinot lauku saimniecību ienākumus 
un mazinot lauku saimniecību ienākumu 
svārstības;
– ilgtspējīgu dabas resursu 
apsaimniekošanu un klimata politiku, 
nodrošinot videi nekaitīgus sabiedriskos 
labumus, mazinot klimata pārmaiņu sekas 
un īstenojot pielāgošanas pasākumus;
– līdzsvarotu teritoriālo attīstību, 
kompensējot ražošanas grūtības 
apgabalos ar īpašiem dabas 
ierobežojumiem.
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Visiem šiem mērķiem Komisija noteiks 
minimālo līmeni, ietekmi, rezultātus un 
rādītājus.

Pamatojums

Tiešo maksājumu politiskie mērķi nav izskaidroti regulas pantos. Tādēļ ir ierosināts regulā 
iekļaut vismaz tos mērķus, kuri nosprausti tiesību aktos paredzētajā finanšu pārskatā.

Grozījums Nr. 9
Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 55. pantu 
pieņemt deleģētos aktus, lai grozītu 
I pielikumā iekļauto atbalsta shēmu 
sarakstu.

Saskaņā ar Līguma 290. pantu ar 
leģislatīvu aktu var deleģēt Komisijai 
pilnvaras pieņemt vispārēji piemērojamus 
neleģislatīvus aktus, lai papildinātu vai 
grozītu atsevišķus nebūtiskus leģislatīvā 
akta elementus. Pilnvaru deleģēšanas 
mērķus, saturu, darbības jomu un ilgumu 
skaidri nosaka leģislatīvajos aktos. Jomas 
būtiskie elementi ir saistīti tikai ar 
leģislatīvo aktu, un tātad uz šiem 
elementiem neattiecas pilnvaru 
deleģēšana. Komisija ir pilnvarota saskaņā 
ar 55. pantu pieņemt deleģētos aktus, lai 
grozītu I pielikumā iekļauto atbalsta shēmu 
sarakstu.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – c apakšpunkts – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– lauksaimniecības zemes uzturēšana 
noganīšanai vai kultūru audzēšanai 
piemērotā stāvoklī, neveicot īpašus 
sagatavošanas darbus papildus tradicionālo 
lauksaimniecības metožu un tehnikas 
izmantošanai, vai

– lauksaimniecības zemes uzturēšana 
noganīšanai vai kultūru audzēšanai 
piemērotā stāvoklī, neveicot īpašus 
sagatavošanas darbus papildus tradicionālo 
lauksaimniecības metožu un tehnikas 
ikgadējai izmantošanai, vai
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Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – c apakšpunkts – 3. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– dalībvalstu noteikta darbības minimuma 
veikšana lauksaimniecības platībās, kuras 
tiek dabiski uzturētas noganīšanai vai 
kultūru audzēšanai piemērotā stāvoklī;

– dalībvalstu noteikta ikgadējā darbības 
minimuma veikšana lauksaimniecības 
platībās, kuras tiek dabiski uzturētas 
noganīšanai vai kultūru audzēšanai 
piemērotā stāvoklī;

Pamatojums

Lai nepieļautu, ka maksājumus turpina saņemt pat tad, ja saņēmēji neveic nekādu darbību uz 
savas zemes, vajadzētu noteikt „ikgadēju” darbības minimumu.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Tiešos maksājumus nepiešķir fiziskām 
vai juridiskām personām vai fizisku vai 
juridisku personu grupām, kuras atbilst 
vienam no šādiem kritērijiem:

1. Tiešos maksājumus nepiešķir tādām 
publisko tiesību juridiskām personām kā 
valsts, reģions un pašvaldība vai fiziskām 
un juridiskām personām vai fizisku un 
juridisku personu grupām, kuras atbilst 
vienam no šādiem kritērijiem: 

a) gada tiešo maksājumu summa ir 
mazāka par 5 % no kopējiem 
ieņēmumiem, kuri gūti no 
nelauksaimnieciskām darbībām pēdējā 
fiskālajā gadā, vai

a) tās pārvalda lidostas, dzelzceļa 
uzņēmumus, ūdens apgādes uzņēmumus, 
nekustamā īpašuma uzņēmumus, 
izglītības iestādes, sporta vai atpūtas 
laukumus, medību saimniecības, 
kempingus vai veic jebkādu citu 
tamlīdzīgu uzņēmējdarbību vai darbību, 
kuru attiecīgā gadījumā nosaka 
dalībvalstis, pamatojoties uz objektīviem 
un nediskriminējošiem kritērijiem, 
izņemot gadījumus, kad šādas personas 
saskaņā ar attiecīgās dalībvalsts prasībām 
var sniegt pārbaudāmus pierādījumus; vai

b) to lauksaimniecības platības ir 
galvenokārt tādas platības, kuras tiek 

b) to lauksaimniecības platības ir 
galvenokārt tādas platības, kuras tiek 
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dabiski uzturētas noganīšanai vai kultūru 
audzēšanai piemērotā stāvoklī, un tie šajās 
platībās neveic darbību minimumu, ko 
dalībvalstis noteikušas saskaņā ar 4. panta 
1. punkta c) apakšpunktu.

dabiski uzturētas noganīšanai vai kultūru 
audzēšanai piemērotā stāvoklī, un tie šajās 
platībās neveic darbību minimumu, ko 
dalībvalstis noteikušas saskaņā ar 4. panta 
1. punkta c) apakšpunktu.

Pamatojums

Agrāk atbalsts vairākos gadījumos ticis piešķirts saņēmējiem, kuru darbības mērķis tikai 
nosacīti bija saistīts ar lauksaimniecisku darbību vai nebija ar to saistīts vispār, piemēram, 
lidostām vai uzņēmumiem, kas apsaimnieko sporta laukumus. Turpmāk atbalsts ir jāpiešķir 
mērķtiecīgāk. Tomēr noteikumiem ir jānodrošina izmaksu lietderība un jānovērš pārmērīgs 
administratīvais slogs dalībvalstīm un saņēmējiem.

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) tās neuzņemas ekonomisko risku 
saistībā ar lauksaimniecisko darbību, ko 
veic uz zemes, par kuru iesniegts 
pieteikums tiešā maksājuma saņemšanai.

Grozījums Nr. 14
Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šā panta 1. punktu nepiemēro 
lauksaimniekiem, kuri iepriekšējā gadā 
saņēmuši tiešos maksājumus, kas mazāki 
par EUR 5000.

svītrots

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
22. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Vēlākais no 2019. pieprasījumu gada 5. Vēlākais no 2017. pieprasījumu gada
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visām maksājumtiesībām dalībvalstī vai, ja 
piemēro 20. pantu, reģionā ir vienota 
vienības vērtība.

visām maksājumtiesībām dalībvalstī vai, ja 
piemēro 20. pantu, reģionā ir vienota 
vienības vērtība.

Pamatojums

Saskaņā ar pārejas noteikumiem līdz 2019. pieprasījumu gadam līdz 60 % atbalsta var 
piešķirt, pamatojoties uz vēsturiskām atsauces summām, un tātad šis vēsturiskais modelis ir 
ievērojami paplašināts. Vēsturiskais komponents faktiski arī turpmāk ievērojami ietekmēs 
maksājumu līmeni. Ierosināts ierobežot pārejas laiku, izvēloties vidējo termiņu.

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
23. pants – 5. punkts – ba apakspunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) piešķirtu lauksaimniekiem ikgadēju 
atlīdzību par Regulas (EK) Nr. 73/2009 
7. panta 1. punktā paredzētā 
samazinājuma EUR 5 000 apmērā 
zaudēšanu. Mazo lauku saimniecību 
īpašniekiem var piešķirt arī papildu 
atlīdzības maksājumu.

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
25. pants – 2. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) jebkura saimniecības lauksaimniecības 
platība, kuru izmanto lauksaimnieciskām 
darbībām vai — ja šo platību izmanto arī ar 
lauksaimniecību nesaistītām darbībām —
galvenokārt izmanto lauksaimnieciskām 
darbībām, vai

a) jebkura saimniecības lauksaimniecības 
platība, kuru izmanto lauksaimnieciskām 
darbībām vai — ja šo platību izmanto arī ar 
lauksaimniecību nesaistītām darbībām —
galvenokārt izmanto lauksaimnieciskām 
darbībām, ar nosacījumu, ka viena 
kalendārā gada laikā 
nelauksaimnieciskas darbības 
nepārsniedz 4 nedēļu periodu un tās 
nekaitē videi, vai
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Pamatojums

Komisijas priekšlikumā atspoguļojas tās regulas teksts, kura ieviesta pēc KLP „veselības 
pārbaudes”. Dalībvalstīm pašām bija jānosaka, kāds tieši ir tās zemes stāvoklis, kuru 
„galvenokārt izmanto lauksaimnieciskām darbībām”. Tādēļ maksājumtiesības bieži vien tika 
piešķirtas attiecībā uz zemi, kas galvenokārt izmantota atpūtai. Ja ar dažiem ierobežojumiem 
tiks atļautas nelauksaimnieciskas darbības, ir jānosaka to ilgums un kritēriji.

Grozījums Nr. 18
Regulas priekšlikums
47. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Lauksaimnieki, kas ir mazo 
lauksaimnieku atbalsta shēmas dalībnieki, 
ir atbrīvoti no prasības ievērot III sadaļas 
2. nodaļā norādīto lauksaimniecības praksi.

3. Lauksaimnieki, kas ir mazo 
lauksaimnieku atbalsta shēmas dalībnieki, 
ir atbrīvoti no prasības ievērot III sadaļas 
2. nodaļā norādīto lauksaimniecības praksi, 
tomēr tiem ir jāizpilda savstarpējās 
atbilstības saistības un kontroles prasības, 
kā noteikts Regulā (ES) Nr. […] [HZR].
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