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Grozījums Nr. 82
Karin Kadenbach

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Lai nodrošinātu lauku apvidu 
ilgtspējīgu attīstību, ir jākoncentrējas uz 
ierobežotu skaitu pamatprioritāšu, kuras 
attiecas uz zināšanu pārnesi 
lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un lauku 
apvidos, visa veida lauksaimnieciskās 
darbības konkurētspēju un lauku 
saimniecību dzīvotspēju, pārtikas piegādes 
ķēdes organizāciju un riska pārvaldību
lauksaimniecībā, no lauksaimniecības un 
mežsaimniecības atkarīgo ekosistēmu 
atjaunošanu, saglabāšanu un uzlabošanu, 
resursu efektivitāti, pāreju uz ekonomiku ar 
zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni 
lauksaimniecības, pārtikas un 
mežsaimniecības nozarē un sociālās 
iekļautības, nabadzības mazināšanas un 
ekonomiskās attīstības sekmēšanu lauku 
apvidos. To darot, jāņem vērā atšķirīgās 
situācijas, kas ietekmē lauku apvidus ar 
dažādiem raksturlielumiem vai dažādas 
potenciālo atbalsta saņēmēju kategorijas, 
un transversālos mērķus, kas saistīti ar 
inovāciju, vidi, klimata pārmaiņu seku 
mazināšanu un pielāgošanos tām. Klimata 
pārmaiņu seku mazināšanas pasākumiem 
būtu gan jāierobežo emisijas 
lauksaimniecībā un mežsaimniecībā, kas 
rodas no tādām pamatdarbībām kā 
lopkopība un mēslošanas līdzekļu 
izmantošana, gan jāsaglabā oglekļa 
dioksīda piesaistītājsistēmas un jāveicina 
oglekļa dioksīda piesaiste attiecībā uz 
zemes izmantojumu, izmaiņām zemes 
izmantojumā un mežsaimniecību. 
Savienības lauku attīstības prioritāte, kas 
saistīta ar zināšanu pārnesi un inovāciju 
lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un lauku 

(5) Lai nodrošinātu lauku apvidu 
ilgtspējīgu attīstību, ir jākoncentrējas uz 
ierobežotu skaitu pamatprioritāšu, kuras 
attiecas uz zināšanu pārnesi 
lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un lauku 
apvidos, visa veida lauksaimnieciskās 
darbības konkurētspēju un lauku 
saimniecību dzīvotspēju, pārtikas piegādes 
ķēdes organizāciju lauksaimniecībā, no
lauksaimniecības un mežsaimniecības 
atkarīgo ekosistēmu atjaunošanu, 
saglabāšanu un uzlabošanu, resursu 
efektivitāti, pāreju uz ekonomiku ar zemu 
oglekļa dioksīda emisiju līmeni 
lauksaimniecības, pārtikas un 
mežsaimniecības nozarē un sociālās 
iekļautības, nabadzības mazināšanas un 
ekonomiskās attīstības sekmēšanu lauku 
apvidos. To darot, jāņem vērā atšķirīgās 
situācijas, kas ietekmē lauku apvidus ar 
dažādiem raksturlielumiem vai dažādas 
potenciālo atbalsta saņēmēju kategorijas, 
un transversālos mērķus, kas saistīti ar 
inovāciju, vidi, klimata pārmaiņu seku 
mazināšanu un pielāgošanos tām. Klimata 
pārmaiņu seku mazināšanas pasākumiem 
būtu gan jāierobežo emisijas 
lauksaimniecībā un mežsaimniecībā, kas 
rodas no tādām pamatdarbībām kā 
lopkopība un mēslošanas līdzekļu 
izmantošana, gan jāsaglabā oglekļa 
dioksīda piesaistītājsistēmas un jāveicina 
oglekļa dioksīda piesaiste attiecībā uz 
zemes izmantojumu, izmaiņām zemes 
izmantojumā un mežsaimniecību. 
Savienības lauku attīstības prioritāte, kas 
saistīta ar zināšanu pārnesi un inovāciju 
lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un lauku 
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apvidos, būtu jāpiemēro horizontāli saistībā 
ar citām Savienības lauku attīstības 
prioritātēm.

apvidos, būtu jāpiemēro horizontāli saistībā 
ar citām Savienības lauku attīstības 
prioritātēm.

Or. en

Pamatojums

Otrā pīlāra mērķis ir atbalstīt vai stimulēt lauksaimniekus, lai viņi palielinātu savu 
saimniecību un kopienu vides, sociālo un ekonomisko elastīgumu. Tādēļ riska pārvaldības 
pasākumu ieviešana būtu nepiemērota.

Grozījums Nr. 83
Julie Girling

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Savienības lauku attīstības prioritātes 
būtu jācenšas sasniegt kopsolī ar 
ilgtspējīgu attīstību un Savienības virzību 
uz mērķi aizsargāt un uzlabot vidi, kas 
izklāstīts Līguma 11. un 19. pantā, ņemot 
vērā principu “maksā piesārņotājs”. 
Dalībvalstīm būtu jāsniedz informācija 
par atbalstu klimata pārmaiņu mērķu 
sasniegšanai, ievērojot ieceri šim nolūkam
atvēlēt vismaz 20 % Savienības budžeta, 
izmantojot Komisijas pieņemtu metodiku.

(6) Savienības lauku attīstības prioritātes 
būtu jācenšas sasniegt kopsolī ar 
ilgtspējīgu attīstību un Savienības virzību 
uz mērķi aizsargāt un uzlabot vidi, kas 
izklāstīts Līguma 11. un 19. pantā, ņemot 
vērā principu “maksā piesārņotājs”. 
Dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka klimata 
pārmaiņu mērķi tiek skaidri definēti un 
integrēti pieņemtajā metodikā, lai noteiktu 
prioritāros projektus.

Or. en

Grozījums Nr. 84
Kriton Arsenis

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Savienības lauku attīstības prioritātes 
būtu jācenšas sasniegt kopsolī ar 

(6) Savienības lauku attīstības prioritātes 
būtu jācenšas sasniegt kopsolī ar 
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ilgtspējīgu attīstību un Savienības virzību 
uz mērķi aizsargāt un uzlabot vidi, kas 
izklāstīts Līguma 11. un 19. pantā, ņemot 
vērā principu “maksā piesārņotājs”. 
Dalībvalstīm būtu jāsniedz informācija par 
atbalstu klimata pārmaiņu mērķu 
sasniegšanai, ievērojot ieceri šim nolūkam 
atvēlēt vismaz 20 % Savienības budžeta, 
izmantojot Komisijas pieņemtu metodiku.

ilgtspējīgu attīstību un Savienības virzību 
uz mērķi aizsargāt un uzlabot vidi, kas 
izklāstīts Līguma 11. un 19. pantā, ņemot 
vērā principu “maksā piesārņotājs”. 
Dalībvalstīm būtu jāsniedz informācija par 
to, kā tās īstenos bioloģiskās 
daudzveidības stratēģiju un sasniegs 
klimata pārmaiņu mērķus, ievērojot ieceri 
šim nolūkam atvēlēt vismaz 20 % 
Savienības budžeta, izmantojot Komisijas 
pieņemtu metodiku.

Or. en

Grozījums Nr. 85
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Regulas priekšlikums
7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) Šajā regulā noteiktajām darbībām 
būtu jāatbalsta, nevis jādublē pasākumi, 
kas paredzēti citos Savienības finanšu 
instrumentos.

Or. en

Grozījums Nr. 86
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Lai nodrošinātu lauku attīstības 
programmu tūlītēju uzsākšanu un efektīvu 
īstenošanu, ELFLA atbalstam būtu 
jābalstās uz racionālu administratīvo 
pamatnosacījumu izpildi. Tāpēc 
dalībvalstīm būtu jānovērtē atbilstība 
dažiem ex ante nosacījumiem. Katrai 

(8) Lai nodrošinātu lauku attīstības 
programmu tūlītēju uzsākšanu un efektīvu 
īstenošanu, ELFLA atbalstam būtu 
jābalstās uz racionālu administratīvo 
pamatnosacījumu izpildi. Tāpēc 
dalībvalstīm būtu jānovērtē atbilstība 
dažiem ex ante nosacījumiem. Katrai 
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dalībvalstij būtu jāsagatavo vai nu valsts 
lauku attīstības programma visai tās 
teritorijai, vai reģionālu programmu 
kopums. Katrā programmā būtu jānosaka 
ar Savienības lauku attīstības prioritātēm 
saistītu mērķu sasniegšanas stratēģija un 
veicamie pasākumi. Plānošanai būtu 
jāatbilst Savienības lauku attīstības 
prioritātēm, vienlaikus tai jābūt pielāgotai 
valsts specifikai un jāpapildina citi 
Savienības politikas virzieni, jo īpaši 
lauksaimniecības tirgus politika, kohēzijas 
politika un kopējā zivsaimniecības politika. 
Dalībvalstīm, kuras izvēlas izstrādāt 
reģionālu programmu kopumu, būtu jāspēj 
bez atsevišķa budžeta piešķīruma sagatavot 
arī valsts sistēmu, lai atvieglotu darba 
koordināciju starp reģioniem valsts mēroga 
problēmu risināšanā.

dalībvalstij būtu jāsagatavo vai nu valsts 
lauku attīstības programma visai tās 
teritorijai, vai reģionālu programmu 
kopums, ņemot vērā, inter alia, to vides 
specifiskās īpatnības. Katrā programmā 
būtu jānosaka ar Savienības lauku attīstības 
prioritātēm saistītu mērķu sasniegšanas 
stratēģija un veicamie pasākumi. 
Plānošanai būtu jāatbilst Savienības lauku 
attīstības prioritātēm, vienlaikus tai jābūt 
pielāgotai valsts specifikai un jāpapildina 
citi Savienības politikas virzieni, jo īpaši 
lauksaimniecības tirgus politika, kohēzijas 
politika un kopējā zivsaimniecības politika. 
Dalībvalstīm, kuras izvēlas izstrādāt 
reģionālu programmu kopumu, būtu jāspēj 
bez atsevišķa budžeta piešķīruma sagatavot 
arī valsts sistēmu, lai atvieglotu darba 
koordināciju starp reģioniem valsts mēroga 
problēmu risināšanā.

Or. en

Grozījums Nr. 87
Kriton Arsenis

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Lai nodrošinātu lauku attīstības 
programmu tūlītēju uzsākšanu un efektīvu 
īstenošanu, ELFLA atbalstam būtu 
jābalstās uz racionālu administratīvo 
pamatnosacījumu izpildi. Tāpēc 
dalībvalstīm būtu jānovērtē atbilstība 
dažiem ex ante nosacījumiem. Katrai 
dalībvalstij būtu jāsagatavo vai nu valsts 
lauku attīstības programma visai tās 
teritorijai, vai reģionālu programmu 
kopums. Katrā programmā būtu jānosaka 
ar Savienības lauku attīstības prioritātēm 
saistītu mērķu sasniegšanas stratēģija un 
veicamie pasākumi. Plānošanai būtu 
jāatbilst Savienības lauku attīstības 

(8) Lai nodrošinātu lauku attīstības 
programmu tūlītēju uzsākšanu un efektīvu 
īstenošanu, ELFLA atbalstam būtu 
jābalstās uz racionālu administratīvo 
pamatnosacījumu izpildi. Tāpēc
dalībvalstīm būtu jānovērtē atbilstība 
dažiem ex ante nosacījumiem. Katrai 
dalībvalstij būtu jāsagatavo vai nu valsts 
lauku attīstības programma visai tās 
teritorijai, vai reģionālu programmu 
kopums. Katrā programmā būtu jānosaka 
ar Savienības lauku attīstības prioritātēm 
saistītu mērķu sasniegšanas stratēģija un 
veicamie pasākumi. Plānošanai būtu 
jāatbilst Savienības lauku attīstības 
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prioritātēm, vienlaikus tai jābūt pielāgotai 
valsts specifikai un jāpapildina citi 
Savienības politikas virzieni, jo īpaši 
lauksaimniecības tirgus politika, kohēzijas 
politika un kopējā zivsaimniecības politika. 
Dalībvalstīm, kuras izvēlas izstrādāt 
reģionālu programmu kopumu, būtu jāspēj 
bez atsevišķa budžeta piešķīruma sagatavot 
arī valsts sistēmu, lai atvieglotu darba 
koordināciju starp reģioniem valsts mēroga 
problēmu risināšanā.

prioritātēm, vienlaikus tai jābūt pielāgotai 
valsts specifikai un jāpapildina citi 
Savienības politikas virzieni, jo īpaši 
lauksaimniecības tirgus politika, kohēzijas 
politika un kopējā zivsaimniecības politika. 
Dalībvalstīm būtu arī jānodrošina, lai to 
valsts vai reģionālās programmas būtu 
saskaņotas ar citām valsts programmām,
piemēram, valsts rīcības plāniem 
atjaunojamās enerģijas jomā un valsts 
mežu programmām. Dalībvalstīm, kuras 
izvēlas izstrādāt reģionālu programmu 
kopumu, būtu jāspēj bez atsevišķa budžeta 
piešķīruma sagatavot arī valsts sistēmu, lai 
atvieglotu darba koordināciju starp 
reģioniem valsts mēroga problēmu 
risināšanā.

Or. en

Grozījums Nr. 88
Julie Girling

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Lai pievērstos īpašām vajadzībām 
jomās, kuras dalībvalstīm ir īpaši svarīgas, 
būtu jādod tām iespēja savās lauku 
attīstības programmās iekļaut tematiskas 
apakšprogrammas. Tematiskajām 
apakšprogrammām cita starpā būtu 
jāattiecas uz jaunajiem lauksaimniekiem, 
mazajām saimniecībām, kalnu apgabaliem 
un īsu piegādes ķēžu izveidi. Tematiskās 
apakšprogrammas būtu jāizmanto arī tam, 
lai nodrošinātu iespēju pievērsties to 
lauksaimniecības nozaru pārstrukturēšanai, 
kuras spēcīgi ietekmē lauku apvidu 
attīstību. Lai varētu palielināt šādu 
tematisko apakšprogrammu pasākumu 
efektivitāti, būtu jāatļauj dalībvalstīm 
noteikt augstākas atbalsta likmes 
konkrētām darbībām, uz ko šīs 

(9) Lai pievērstos īpašām vajadzībām 
jomās, kuras dalībvalstīm ir īpaši svarīgas, 
būtu jādod tām iespēja savās lauku 
attīstības programmās iekļaut tematiskas 
apakšprogrammas. Tematiskajām 
apakšprogrammām cita starpā būtu 
jāaptver jaunie lauksaimnieki, mazās 
saimniecības, bioloģiski augstvērtīgas
saimniecības, kalnu apgabali, īsu piegādes 
ķēžu izveide, pasākumi vides problēmu 
risināšanai un dzīvnieku labturība. 
Tematiskās apakšprogrammas būtu 
jāizmanto arī tam, lai nodrošinātu iespēju 
pievērsties to lauksaimniecības nozaru 
pārstrukturēšanai, kuras spēcīgi ietekmē 
lauku apvidu attīstību.
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apakšprogrammas attiecas.

Or. en

Grozījums Nr. 89
Karin Kadenbach

Regulas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Lauksaimniecības nozare vairāk nekā 
citas nozares ir pakļauta postījumiem, ko 
tās ražošanas potenciālam nodara dabas 
katastrofas. Lai palīdzētu paaugstināt lauku 
saimniecību ekonomisko dzīvotspēju un 
konkurētspēju, saskaroties ar šādām 
katastrofām, būtu jāsniedz atbalsts, lai 
palīdzētu lauksaimniekiem atjaunot cietušo 
lauksaimniecības potenciālu. Turklāt 
dalībvalstīm būtu jānodrošina, lai, 
apvienojot Savienības (jo īpaši riska 
pārvaldības pasākuma), valsts un privātās 
kompensāciju shēmas, nenotiktu 
zaudējumu pārmērīga kompensēšana. Lai 
nodrošinātu ELFLA budžeta līdzekļu 
efektīvu un lietderīgu izmantošanu, 
saskaņā ar Līguma 290. pantu būtu 
jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt 
tiesību aktus, ar kuriem nosaka šā 
pasākuma attiecināmās izmaksas.

(20) Lauksaimniecības nozare vairāk nekā 
citas nozares ir pakļauta postījumiem, ko 
tās ražošanas potenciālam nodara dabas 
katastrofas. Lai palīdzētu paaugstināt lauku 
saimniecību ekonomisko dzīvotspēju un 
konkurētspēju, saskaroties ar šādām 
katastrofām, būtu jāsniedz atbalsts, lai 
palīdzētu lauksaimniekiem atjaunot cietušo 
lauksaimniecības potenciālu. Turklāt 
dalībvalstīm būtu jānodrošina, lai, 
apvienojot Savienības, valsts un privātās 
kompensāciju shēmas, nenotiktu 
zaudējumu pārmērīga kompensēšana. Lai 
nodrošinātu ELFLA budžeta līdzekļu 
efektīvu un lietderīgu izmantošanu, 
saskaņā ar Līguma 290. pantu būtu 
jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt 
tiesību aktus, ar kuriem nosaka šā 
pasākuma attiecināmās izmaksas.

Or. en

Pamatojums

Otrā pīlāra mērķis ir atbalstīt vai stimulēt lauksaimniekus, lai viņi palielinātu savu 
saimniecību un kopienu vides, sociālo un ekonomisko elastīgumu. Tādēļ riska pārvaldības 
pasākumu ieviešana būtu nepiemērota.

Grozījums Nr. 90
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
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Regulas priekšlikums
21.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21a) Ir jānodrošina pienācīga 
koordinācija ar ilgtspējīgo Savienības 
enerģētikas politiku, galvenokārt 
izmantojot ilgtspējas standartus attiecībā 
uz biomasas ražošanu, ko veic 
lauksaimniecības un mežsaimniecības 
darbību rezultātā, kā arī palielinot 
energoefektivitāti un atjaunojamo 
enerģijas avotu izmantošanu 
lauksaimniecībā.

Or. en

Grozījums Nr. 91
Julie Girling

Regulas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) Mežsaimniecība ir neatņemama lauku 
attīstības daļa, un atbalstam par ilgtspējīgu 
un klimatam labvēlīgu zemes izmantošanu 
būtu jāattiecas arī uz meža platību 
paplašināšanu un ilgtspējīgu meža 
apsaimniekošanu. 2007.–2013. gada 
plānošanas periodā dažādi pasākumi 
aptvēra dažāda veida atbalstu 
ieguldījumiem mežsaimniecībā un meža 
apsaimniekošanai. Lai nodrošinātu 
vienkāršošanu, kā arī ļautu atbalsta 
saņēmējiem izstrādāt un īstenot integrētus 
projektus ar lielāku pievienoto vērtību, visu 
veidu atbalsts ieguldījumiem 
mežsaimniecībā un meža apsaimniekošanai 
būtu jāiekļauj vienā pasākumā. Šim 
pasākumam būtu jāaptver meža resursu 
paplašināšana un uzlabošana, apmežojot 
zemi un ierīkojot agromežsaimniecības 
sistēmas, kas ekstensīvu lauksaimniecību 

(25) Mežsaimniecība ir neatņemama lauku 
attīstības daļa, un atbalstam par ilgtspējīgu 
un klimatam labvēlīgu zemes izmantošanu 
būtu jāattiecas arī uz meža platību 
paplašināšanu un ilgtspējīgu meža 
apsaimniekošanu. Lai nodrošinātu 
vienkāršošanu, kā arī ļautu atbalsta 
saņēmējiem izstrādāt un īstenot integrētus 
projektus ar lielāku pievienoto vērtību, visu 
veidu atbalsts ieguldījumiem 
mežsaimniecībā un meža apsaimniekošanai 
būtu jāiekļauj vienā pasākumā. Atbalsts 
nedrīkst kropļot konkurenci un ietekmēt 
tirgu, un tas jāsaskaņo ar mērķiem vides 
jomā, tostarp bioloģiskās daudzveidības 
plāniem. Tāpēc būtu jāparedz ierobežojumi 
attiecībā uz saņēmēju lielumu un juridisko 
statusu. Apgabalos, kurus dalībvalstis 
klasificē kā vidējas vai augstas 
ugunsbīstamības apgabalus, būtu jāparedz 
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apvieno ar mežsaimniecības sistēmām, 
atjaunojot ugunsgrēkos vai citās dabas 
katastrofās cietušos mežus un veicot 
piemērotus profilaktiskos pasākumus, tādi 
ieguldījumi jaunās mežsaimniecības 
tehnoloģijās un meža produktu pārstrādē 
un tirdzniecībā, kuru mērķis ir uzlabot 
meža tiesisko valdītāju darbības 
ekonomiskos un ekoloģiskos rādītājus, kā 
arī neienesīgie ieguldījumi, kas uzlabo 
meža ekosistēmu noturību pret klimata 
pārmaiņām un ekoloģisko vērtību.
Atbalsts nedrīkst kropļot konkurenci un 
ietekmēt tirgu. Tāpēc būtu jāparedz 
ierobežojumi attiecībā uz saņēmēju lielumu 
un juridisko statusu. Apgabalos, kurus 
dalībvalstis klasificē kā vidējas vai augstas 
ugunsbīstamības apgabalus, būtu jāparedz 
ugunsgrēku profilakses pasākumi. Visi 
profilaktiskie pasākumi būtu jāiekļauj 
meža aizsardzības plānā. Ja veic cietušā 
meža potenciāla atjaunošanas pasākumu, 
dabas katastrofai vajadzētu būt 
zinātniskas sabiedriskas organizācijas 
oficiāli atzītai. Mežsaimniecības 
pasākums būtu jāpieņem, ņemot vērā 
saistības, kuras Savienība un dalībvalstis 
uzņēmušās starptautiskā līmenī, un tam 
būtu jābalstās uz dalībvalstu valsts vai 
reģionāla mēroga meža plāniem vai 
līdzvērtīgiem instrumentiem, kuros būtu 
jāņem vērā saistības, kas pieņemtas 
ministru konferencēs par mežu 
aizsardzību Eiropā. Tam būtu jāveicina 
Savienības mežsaimniecības stratēģijas 
īstenošana. Lai nodrošinātu to, ka 
lauksaimniecības zemes apmežošana ir 
saskaņā ar vides politikas mērķiem, 
saskaņā ar Līguma 290. pantu būtu 
jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt 
tiesību aktus, ar kuriem nosaka konkrētu 
vides prasību minimumu.

ugunsgrēku profilakses pasākumi. Lai 
nodrošinātu to, ka lauksaimniecības zemes 
apmežošana ir saskaņā ar vides politikas 
mērķiem, saskaņā ar Līguma 290. pantu 
būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt 
tiesību aktus, ar kuriem nosaka konkrētu 
vides prasību minimumu.

Or. en
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Grozījums Nr. 92
Kriton Arsenis

Regulas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) Mežsaimniecība ir neatņemama lauku 
attīstības daļa, un atbalstam par ilgtspējīgu 
un klimatam labvēlīgu zemes izmantošanu 
būtu jāattiecas arī uz meža platību 
paplašināšanu un ilgtspējīgu meža 
apsaimniekošanu. 2007.–2013. gada 
plānošanas periodā dažādi pasākumi 
aptvēra dažāda veida atbalstu 
ieguldījumiem mežsaimniecībā un meža 
apsaimniekošanai. Lai nodrošinātu 
vienkāršošanu, kā arī ļautu atbalsta 
saņēmējiem izstrādāt un īstenot integrētus 
projektus ar lielāku pievienoto vērtību, visu 
veidu atbalsts ieguldījumiem 
mežsaimniecībā un meža apsaimniekošanai 
būtu jāiekļauj vienā pasākumā. Šim 
pasākumam būtu jāaptver meža resursu 
paplašināšana un uzlabošana, apmežojot 
zemi un ierīkojot agromežsaimniecības 
sistēmas, kas ekstensīvu lauksaimniecību 
apvieno ar mežsaimniecības sistēmām, 
atjaunojot ugunsgrēkos vai citās dabas 
katastrofās cietušos mežus un veicot 
piemērotus profilaktiskos pasākumus, tādi 
ieguldījumi jaunās mežsaimniecības 
tehnoloģijās un meža produktu pārstrādē 
un tirdzniecībā, kuru mērķis ir uzlabot 
meža tiesisko valdītāju darbības 
ekonomiskos un ekoloģiskos rādītājus, kā 
arī neienesīgie ieguldījumi, kas uzlabo 
meža ekosistēmu noturību pret klimata 
pārmaiņām un ekoloģisko vērtību. Atbalsts 
nedrīkst kropļot konkurenci un ietekmēt 
tirgu. Tāpēc būtu jāparedz ierobežojumi 
attiecībā uz saņēmēju lielumu un juridisko 
statusu. Apgabalos, kurus dalībvalstis 
klasificē kā vidējas vai augstas 
ugunsbīstamības apgabalus, būtu jāparedz 
ugunsgrēku profilakses pasākumi. Visi 
profilaktiskie pasākumi būtu jāiekļauj 

(25) Mežsaimniecība ir neatņemama lauku 
attīstības daļa, un atbalstam par ilgtspējīgu 
un klimatam labvēlīgu zemes izmantošanu 
būtu jāattiecas arī uz meža platību 
paplašināšanu un ilgtspējīgu meža 
apsaimniekošanu. 2007.–2013. gada 
plānošanas periodā dažādi pasākumi 
aptvēra dažāda veida atbalstu 
ieguldījumiem mežsaimniecībā un meža 
apsaimniekošanai. Lai nodrošinātu 
vienkāršošanu, kā arī ļautu atbalsta 
saņēmējiem izstrādāt un īstenot integrētus 
projektus ar lielāku pievienoto vērtību, visu 
veidu atbalsts ieguldījumiem 
mežsaimniecībā un meža apsaimniekošanai 
būtu jāiekļauj vienā pasākumā. Šim 
pasākumam būtu jāaptver meža resursu 
paplašināšana un uzlabošana, apmežojot 
zemi un ierīkojot agromežsaimniecības 
sistēmas, kas ekstensīvu lauksaimniecību 
apvieno ar mežsaimniecības sistēmām, 
atjaunojot ugunsgrēkos vai citās dabas 
katastrofās cietušos mežus un veicot 
piemērotus profilaktiskos pasākumus, tādi 
ieguldījumi jaunās mežsaimniecības 
tehnoloģijās un meža produktu pārstrādē 
un tirdzniecībā, kuru mērķis ir uzlabot 
meža tiesisko valdītāju un mežstrādnieku
darbības ekonomiskos un ekoloģiskos 
rādītājus, kā arī neienesīgie ieguldījumi, 
kas uzlabo meža ekosistēmu noturību pret 
klimata pārmaiņām un ekoloģisko vērtību. 
Atbalsts nedrīkst kropļot konkurenci, 
ietekmēt tirgu, un tas jāsaskaņo ar 
mērķiem vides jomā. Mežu 
apsaimniekošanas plāni, kuros ir ietverti 
bioloģiskās daudzveidības aspekti, būtu 
jāattiecina uz visiem mežiem, kas saņem 
finansējumu saskaņā ar lauku attīstības 
programmām. Tāpēc būtu jāparedz 
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meža aizsardzības plānā. Ja veic cietušā 
meža potenciāla atjaunošanas pasākumu, 
dabas katastrofai vajadzētu būt zinātniskas 
sabiedriskas organizācijas oficiāli atzītai. 
Mežsaimniecības pasākums būtu jāpieņem, 
ņemot vērā saistības, kuras Savienība un 
dalībvalstis uzņēmušās starptautiskā 
līmenī, un tam būtu jābalstās uz dalībvalstu 
valsts vai reģionāla mēroga meža plāniem 
vai līdzvērtīgiem instrumentiem, kuros 
būtu jāņem vērā saistības, kas pieņemtas 
ministru konferencēs par mežu aizsardzību 
Eiropā. Tam būtu jāveicina Savienības 
mežsaimniecības stratēģijas īstenošana. Lai 
nodrošinātu to, ka lauksaimniecības zemes 
apmežošana ir saskaņā ar vides politikas 
mērķiem, saskaņā ar Līguma 290. pantu 
būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt 
tiesību aktus, ar kuriem nosaka konkrētu 
vides prasību minimumu.

saņēmēju lielumam un juridiskajam 
statusam atbilstīgi ierobežojumi attiecībā 
uz koksnes, nevis citu meža produktu, 
ražošanu. Apgabalos, kurus dalībvalstis 
klasificē kā vidējas vai augstas 
ugunsbīstamības apgabalus, būtu jāparedz 
ugunsgrēku profilakses pasākumi, un šajos 
apgabalos vajadzētu būt ne tikai ceļiem 
un ūdenstilpēm; pasākumos būtu jāiever 
modernizēti tradicionālie paņēmieni. Visi 
profilaktiskie pasākumi būtu obligāti 
jāiekļauj ikvienā meža apsaimniekošanas 
plānā sadaļā par aizsardzību. Ja veic 
cietušā meža potenciāla atjaunošanas 
pasākumu, dabas katastrofai vajadzētu būt 
zinātniskas sabiedriskas organizācijas 
oficiāli atzītai. Mežsaimniecības pasākums
būtu jāpieņem, ņemot vērā saistības, kuras 
Savienība un dalībvalstis uzņēmušās 
starptautiskā līmenī, un tam būtu jābalstās 
uz dalībvalstu valsts vai reģionāla mēroga 
meža plāniem vai līdzvērtīgiem 
instrumentiem, kuros būtu jāņem vērā 
saistības, kas pieņemtas ministru 
konferencēs par mežu aizsardzību Eiropā. 
Tam būtu jāveicina Savienības 
mežsaimniecības stratēģijas īstenošana. Lai 
nodrošinātu to, ka lauksaimniecības zemes 
apmežošana ir saskaņā ar vides politikas 
mērķiem, saskaņā ar Līguma 290. pantu 
būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt 
tiesību aktus, ar kuriem nosaka konkrētu 
vides prasību minimumu.

Or. en

Grozījums Nr. 93
Åsa Westlund

Regulas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Agrovides un klimata maksājumiem 
būtu jāsaglabā svarīga loma, atbalstot 

(28) Agrovides un klimata maksājumiem 
būtu jāsaglabā svarīga loma, atbalstot 
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lauku apvidu ilgtspējīgu attīstību un 
atsaucoties uz sabiedrības pieaugošo 
pieprasījumu pēc vides pakalpojumiem. 
Tiem būtu jāturpina mudināt 
lauksaimniekus un citus zemes 
apsaimniekotājus kalpot visai sabiedrībai, 
ieviešot vai turpinot izmantot 
lauksaimniecības praksi, kas veicina 
klimata pārmaiņu seku mazināšanu un 
pielāgošanos tām un ir saderīga ar vides, 
ainavas un tās elementu, dabas resursu, 
augsnes un ģenētiskās daudzveidības 
aizsardzību un uzlabošanu. Šajā sakarībā 
īpaša uzmanība būtu jāvelta ģenētisko 
resursu saglabāšanai lauksaimniecībā un to 
lauksaimniecības sistēmu papildu 
vajadzībām, kurām ir liela bioloģiskā 
vērtība. Maksājumiem būtu jāpalīdz segt 
papildu izmaksas un negūtos ienākumus, 
ko izraisījusi saistību uzņemšanās, un tiem 
būtu jāattiecas tikai uz saistībām, kas 
pārsniedz attiecīgos obligātos standartus un 
prasības saskaņā ar principu “maksā 
piesārņotājs”. Daudzās situācijās sinerģija, 
kas izriet no saistībām, ko kopīgi 
uzņēmusies lauksaimnieku grupa, palielina 
labvēlīgo ietekmi uz vidi un klimatu. 
Tomēr kopīga darbība rada papildu 
darījumu izmaksas, kas būtu pienācīgi 
jākompensē. Lai nodrošinātu to, ka 
lauksaimnieki un citi zemes 
apsaimniekotāji varētu pareizi izpildīt 
saistības, kuras tie uzņēmušies, 
dalībvalstīm būtu jācenšas nodrošināt 
viņiem iespēju apgūt vajadzīgās prasmes 
un zināšanas. Dalībvalstu centieni būtu 
jāsaglabā 2007.–2013. gada plānošanas 
perioda līmenī, un dalībvalstīm vismaz 
25 % no kopējā ELFLA ieguldījuma katrai 
lauku attīstības programmai būtu jātērē 
klimata pārmaiņu seku mazināšanas un 
pielāgošanās vajadzībām un zemes 
apsaimniekošanai, veicot agrovides un 
klimata, bioloģiskās lauksaimniecības 
pasākumus un maksājumus apgabaliem, 
kuros ir dabas vai citi specifiski 
ierobežojumi.

lauku apvidu ilgtspējīgu attīstību un 
atsaucoties uz sabiedrības pieaugošo 
pieprasījumu pēc vides pakalpojumiem. 
Tiem būtu jāturpina mudināt 
lauksaimniekus un citus zemes 
apsaimniekotājus kalpot visai sabiedrībai, 
ieviešot vai turpinot izmantot 
lauksaimniecības praksi, kas veicina 
klimata pārmaiņu seku mazināšanu un 
pielāgošanos tām un ir saderīga ar vides, 
ainavas un tās elementu, dabas resursu, 
augsnes un ģenētiskās daudzveidības 
aizsardzību un uzlabošanu. Šajā sakarībā 
īpaša uzmanība būtu jāvelta ģenētisko 
resursu saglabāšanai lauksaimniecībā un to 
lauksaimniecības sistēmu papildu 
vajadzībām, kurām ir liela bioloģiskā 
vērtība. Maksājumiem būtu jāpalīdz segt 
papildu izmaksas un negūtos ienākumus, 
ko izraisījusi saistību uzņemšanās, un tiem 
būtu jāattiecas tikai uz saistībām, kas 
pārsniedz attiecīgos obligātos standartus un 
prasības saskaņā ar principu “maksā 
piesārņotājs”. Daudzās situācijās sinerģija, 
kas izriet no saistībām, ko kopīgi 
uzņēmusies lauksaimnieku grupa, palielina 
labvēlīgo ietekmi uz vidi un klimatu. 
Tomēr kopīga darbība rada papildu 
darījumu izmaksas, kas būtu pienācīgi 
jākompensē. Lai nodrošinātu to, ka 
lauksaimnieki un citi zemes 
apsaimniekotāji varētu pareizi izpildīt 
saistības, kuras tie uzņēmušies, 
dalībvalstīm būtu jācenšas nodrošināt 
viņiem iespēju apgūt vajadzīgās prasmes 
un zināšanas. Dalībvalstu centieni būtu 
jāsaglabā 2007.–2013. gada plānošanas 
perioda līmenī, un dalībvalstīm vismaz 
50 % no kopējā ELFLA ieguldījuma katrai 
lauku attīstības programmai būtu jātērē 
klimata pārmaiņu seku mazināšanas un 
pielāgošanās vajadzībām un zemes 
apsaimniekošanai, veicot pasākumus
saskaņā ar 4. un 5. prioritāti.
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Pamatojums

Lai vēl vairāk uzlabotu programmas pozitīvo ietekmi uz klimata pārmaiņu mazināšanu un 
bioloģiskās daudzveidības aizsardzību un atjaunošanu, vairāk resursu varētu piešķirt tiem 
pasākumiem, ar kuriem jāsasniedz minētie mērķi. Prasībai vajadzētu būt saistītai ar 4. un 
5. prioritāti attiecībā uz ekosistēmu atjaunošanu un resursu efektīvu izmantošanu. Tādā veidā 
tiek paplašināta darbības joma un tiks aptverti visi pasākumi, kas jāveic saskaņā ar šīm 
prioritātēm, piemēram, ieguldījumi un projekti.

Grozījums Nr. 94
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Regulas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Agrovides un klimata maksājumiem 
būtu jāsaglabā svarīga loma, atbalstot 
lauku apvidu ilgtspējīgu attīstību un 
atsaucoties uz sabiedrības pieaugošo 
pieprasījumu pēc vides pakalpojumiem. 
Tiem būtu jāturpina mudināt 
lauksaimniekus un citus zemes 
apsaimniekotājus kalpot visai sabiedrībai, 
ieviešot vai turpinot izmantot 
lauksaimniecības praksi, kas veicina 
klimata pārmaiņu seku mazināšanu un 
pielāgošanos tām un ir saderīga ar vides, 
ainavas un tās elementu, dabas resursu, 
augsnes un ģenētiskās daudzveidības 
aizsardzību un uzlabošanu. Šajā sakarībā 
īpaša uzmanība būtu jāvelta ģenētisko 
resursu saglabāšanai lauksaimniecībā un to 
lauksaimniecības sistēmu papildu 
vajadzībām, kurām ir liela bioloģiskā 
vērtība. Maksājumiem būtu jāpalīdz segt 
papildu izmaksas un negūtos ienākumus, 
ko izraisījusi saistību uzņemšanās, un tiem 
būtu jāattiecas tikai uz saistībām, kas 
pārsniedz attiecīgos obligātos standartus un 
prasības saskaņā ar principu “maksā 
piesārņotājs”. Daudzās situācijās sinerģija, 
kas izriet no saistībām, ko kopīgi 
uzņēmusies lauksaimnieku grupa, palielina 

(28) Agrovides un klimata maksājumiem 
būtu jāsaglabā svarīga loma, atbalstot 
lauku apvidu ilgtspējīgu attīstību un 
atsaucoties uz sabiedrības pieaugošo 
pieprasījumu pēc vides pakalpojumiem. 
Tiem būtu jāturpina mudināt 
lauksaimniekus un citus zemes 
apsaimniekotājus kalpot visai sabiedrībai, 
ieviešot vai turpinot izmantot 
lauksaimniecības praksi, kas veicina 
klimata pārmaiņu seku mazināšanu un 
pielāgošanos tām un ir saderīga ar vides, 
ainavas un tās elementu, dabas resursu, 
augsnes un ģenētiskās daudzveidības 
aizsardzību un uzlabošanu. Šajā sakarībā 
īpaša uzmanība būtu jāvelta ģenētisko 
resursu saglabāšanai lauksaimniecībā un to 
lauksaimniecības sistēmu papildu 
vajadzībām, kurām ir liela bioloģiskā 
vērtība. Maksājumiem būtu jāpalīdz segt 
papildu izmaksas un negūtos ienākumus, 
ko izraisījusi saistību uzņemšanās, un tiem 
būtu jāattiecas tikai uz saistībām, kas 
pārsniedz attiecīgos obligātos standartus un 
prasības saskaņā ar principu “maksā 
piesārņotājs”. Daudzās situācijās sinerģija, 
kas izriet no saistībām, ko kopīgi 
uzņēmusies lauksaimnieku grupa, palielina 
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labvēlīgo ietekmi uz vidi un klimatu. 
Tomēr kopīga darbība rada papildu 
darījumu izmaksas, kas būtu pienācīgi 
jākompensē. Lai nodrošinātu to, ka 
lauksaimnieki un citi zemes 
apsaimniekotāji varētu pareizi izpildīt 
saistības, kuras tie uzņēmušies, 
dalībvalstīm būtu jācenšas nodrošināt 
viņiem iespēju apgūt vajadzīgās prasmes 
un zināšanas. Dalībvalstu centieni būtu 
jāsaglabā 2007.–2013. gada plānošanas 
perioda līmenī, un dalībvalstīm vismaz 
25 % no kopējā ELFLA ieguldījuma katrai 
lauku attīstības programmai būtu jātērē 
klimata pārmaiņu seku mazināšanas un 
pielāgošanās vajadzībām un zemes 
apsaimniekošanai, veicot agrovides un 
klimata, bioloģiskās lauksaimniecības 
pasākumus un maksājumus apgabaliem, 
kuros ir dabas vai citi specifiski 
ierobežojumi.

labvēlīgo ietekmi uz vidi un klimatu. 
Tomēr kopīga darbība rada papildu 
darījumu izmaksas, kas būtu pienācīgi 
jākompensē. Lai nodrošinātu to, ka 
lauksaimnieki un citi zemes 
apsaimniekotāji varētu pareizi izpildīt 
saistības, kuras tie uzņēmušies, 
dalībvalstīm būtu jācenšas nodrošināt 
viņiem iespēju apgūt vajadzīgās prasmes 
un zināšanas. Dalībvalstu centieni būtu 
jāsaglabā 2007.–2013. gada plānošanas 
perioda līmenī, un dalībvalstīm vismaz 
25 % no kopējā ELFLA ieguldījuma katrai 
lauku attīstības programmai būtu jātērē 
klimata pārmaiņu seku mazināšanas un 
pielāgošanās vajadzībām un zemes 
apsaimniekošanai, veicot agrovides un 
klimata, bioloģiskās lauksaimniecības 
pasākumus un maksājumus apgabaliem, 
kuros ir dabas vai citi specifiski 
ierobežojumi. Komisijai būtu jāveic 
ietekmes novērtējums par šīs ieguldījuma 
daļas turpmāku palielināšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 95
Kriton Arsenis

Regulas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Agrovides un klimata maksājumiem 
būtu jāsaglabā svarīga loma, atbalstot 
lauku apvidu ilgtspējīgu attīstību un 
atsaucoties uz sabiedrības pieaugošo 
pieprasījumu pēc vides pakalpojumiem. 
Tiem būtu jāturpina mudināt 
lauksaimniekus un citus zemes 
apsaimniekotājus kalpot visai sabiedrībai, 
ieviešot vai turpinot izmantot 
lauksaimniecības praksi, kas veicina 
klimata pārmaiņu seku mazināšanu un 
pielāgošanos tām un ir saderīga ar vides, 

(28) Agrovides un klimata maksājumiem 
būtu jāsaglabā svarīga loma, atbalstot 
lauku apvidu ilgtspējīgu attīstību un 
atsaucoties uz sabiedrības pieaugošo 
pieprasījumu pēc vides pakalpojumiem. 
Tiem būtu jāturpina mudināt 
lauksaimniekus un citus zemes 
apsaimniekotājus kalpot visai sabiedrībai, 
ieviešot vai turpinot izmantot 
lauksaimniecības praksi, kas veicina 
klimata pārmaiņu seku mazināšanu un 
pielāgošanos tām un ir saderīga ar vides, 
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ainavas un tās elementu, dabas resursu, 
augsnes un ģenētiskās daudzveidības 
aizsardzību un uzlabošanu. Šajā sakarībā 
īpaša uzmanība būtu jāvelta ģenētisko 
resursu saglabāšanai lauksaimniecībā un to 
lauksaimniecības sistēmu papildu 
vajadzībām, kurām ir liela bioloģiskā 
vērtība. Maksājumiem būtu jāpalīdz segt 
papildu izmaksas un negūtos ienākumus, 
ko izraisījusi saistību uzņemšanās, un tiem 
būtu jāattiecas tikai uz saistībām, kas 
pārsniedz attiecīgos obligātos standartus un 
prasības saskaņā ar principu “maksā 
piesārņotājs”. Daudzās situācijās sinerģija, 
kas izriet no saistībām, ko kopīgi 
uzņēmusies lauksaimnieku grupa, palielina 
labvēlīgo ietekmi uz vidi un klimatu. 
Tomēr kopīga darbība rada papildu 
darījumu izmaksas, kas būtu pienācīgi 
jākompensē. Lai nodrošinātu to, ka 
lauksaimnieki un citi zemes 
apsaimniekotāji varētu pareizi izpildīt 
saistības, kuras tie uzņēmušies, 
dalībvalstīm būtu jācenšas nodrošināt 
viņiem iespēju apgūt vajadzīgās prasmes 
un zināšanas. Dalībvalstu centieni būtu 
jāsaglabā 2007.–2013. gada plānošanas 
perioda līmenī, un dalībvalstīm vismaz 
25 % no kopējā ELFLA ieguldījuma katrai 
lauku attīstības programmai būtu jātērē 
klimata pārmaiņu seku mazināšanas un 
pielāgošanās vajadzībām un zemes 
apsaimniekošanai, veicot agrovides un 
klimata, bioloģiskās lauksaimniecības 
pasākumus un maksājumus apgabaliem, 
kuros ir dabas vai citi specifiski 
ierobežojumi.

ainavas un tās elementu, dabas resursu, 
augsnes un ģenētiskās daudzveidības 
aizsardzību un uzlabošanu. Šajā sakarībā 
īpaša uzmanība būtu jāvelta ģenētisko 
resursu saglabāšanai lauksaimniecībā un to 
lauksaimniecības sistēmu papildu 
vajadzībām, kurām ir liela bioloģiskā 
vērtība. Maksājumiem būtu jāpalīdz segt 
papildu izmaksas un negūtos ienākumus, 
ko izraisījusi saistību uzņemšanās, un tiem 
būtu jāattiecas tikai uz saistībām, kas 
pārsniedz attiecīgos obligātos standartus un 
prasības saskaņā ar principu “maksā 
piesārņotājs”. Daudzās situācijās sinerģija, 
kas izriet no saistībām, ko kopīgi 
uzņēmusies lauksaimnieku grupa, palielina 
labvēlīgo ietekmi uz vidi un klimatu. 
Tomēr kopīga darbība rada papildu 
darījumu izmaksas, kas būtu pienācīgi 
jākompensē. Lai nodrošinātu to, ka 
lauksaimnieki, meža īpašnieki un citi 
zemes apsaimniekotāji varētu pareizi 
izpildīt saistības, kuras tie uzņēmušies, 
dalībvalstīm būtu jācenšas nodrošināt 
viņiem iespēju apgūt vajadzīgās prasmes 
un zināšanas. Dalībvalstu centieni būtu 
jāsaglabā 2007.–2013. gada plānošanas 
perioda līmenī, un dalībvalstīm vismaz 
35 % no kopējā ELFLA ieguldījuma katrai 
lauku attīstības programmai būtu jātērē 
klimata pārmaiņu seku mazināšanas un 
pielāgošanās vajadzībām un zemes 
apsaimniekošanai, veicot agrovides un 
klimata, bioloģiskās lauksaimniecības 
pasākumus un maksājumus apgabaliem, 
kuros ir dabas vai citi specifiski 
ierobežojumi.

Or. en

Grozījums Nr. 96
Julie Girling

Regulas priekšlikums
47. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(47) Lai palīdzētu sasniegt EIP 
lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai 
izvirzītos mērķus, būtu jāizveido EIP tīkls, 
kas apvienotu tādu darbību īstenošanā 
iesaistītās darba grupas, konsultāciju 
dienestus un pētniekus, kuru mērķis ir 
inovācijas lauksaimniecībā. Tas būtu 
jāfinansē kā daļa no tehniskās palīdzības 
Savienības līmenī.

(47) Lai palīdzētu sasniegt EIP 
lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai 
izvirzītos mērķus, būtu jāizveido EIP tīkls, 
kas apvienotu tādu darbību īstenošanā 
iesaistītās darba grupas, tostarp 
konsultāciju dienestus, NVO, pētniekus un 
komercstruktūras, kuru mērķis ir 
inovācijas lauksaimniecībā. Tas būtu 
jāfinansē kā daļa no tehniskās palīdzības 
Savienības līmenī.

Or. en

Grozījums Nr. 97
Riikka Manner

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ELFLA palīdz īstenot stratēģiju 
“Eiropa 2020”, sekmējot ilgtspējīgu lauku 
attīstību visā Savienībā, papildinot citus 
kopējās lauksaimniecības politikas 
(turpmāk “KLP”) instrumentus, kohēzijas 
politiku un kopējo zivsaimniecības 
politiku. Tā veicina teritorijas un vides ziņā 
līdzsvarotāku, klimatam labvēlīgāku, 
noturīgāku un novatoriskāku Savienības 
lauksaimniecības nozari.

ELFLA palīdz īstenot stratēģiju 
“Eiropa 2020”, sekmējot ilgtspējīgu lauku 
attīstību visā Savienībā, papildinot citus 
kopējās lauksaimniecības politikas 
(turpmāk “KLP”) instrumentus, kohēzijas 
politiku un kopējo zivsaimniecības 
politiku. Tā veicina teritorijas un vides ziņā 
līdzsvarotāku, klimatam labvēlīgāku, 
noturīgāku un novatoriskāku Savienības 
lauksaimniecības un mežsaimniecības
nozari.

Or. en

Grozījums Nr. 98
Riikka Manner

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) lauksaimniecības konkurētspēja; (1) lauksaimniecības un mežsaimniecības
konkurētspēja;

Or. en

Pamatojums

Lauku attīstības politikas mērķiem un prioritātēm ir jāveicina lauksaimniecības un 
mežsaimniecības konkurētspēja.

Grozījums Nr. 99
Britta Reimers

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. lauksaimniecības konkurētspēja; 1. lauksaimniecības un mežsaimniecības
konkurētspēja;

Or. en

Grozījums Nr. 100
Satu Hassi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. dabas resursu ilgtspējīga 
apsaimniekošana un klimata politika;

2. dabas resursu ilgtspējīga 
apsaimniekošana, kas aptver ūdeni, 
augsni, bioloģisko daudzveidību, enerģiju
un pasākumus cīņai pret klimata 
pārmaiņām, kā arī ilgtspējīgas 
lauksaimniecības sistēmas, kas pielāgotas 
klimata pārmaiņu izraisītajām sekām;

Or. en
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Grozījums Nr. 101
João Ferreira

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a taisnīgs un pienācīgs dzīves līmenis 
vietējām kopienām, kuru eksistenci 
nodrošina lauksaimniecība.

Or. en

Grozījums Nr. 102
Satu Hassi
Åsa Westlund

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) stiprināt saikni starp lauksaimniecību 
un mežsaimniecību un pētniecību un 
inovāciju,

b) stiprināt saikni starp ilgtspējīgu 
lauksaimniecības un mežsaimniecības 
praksi un pētniecību un inovāciju,

Or. en

Grozījums Nr. 103
Julie Girling

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. daļa – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) stiprināt un pilnveidot jauno 
lauksaimnieku izglītības un atbalsta 
sistēmas;

Or. en
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Grozījums Nr. 104
Riikka Manner

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. uzlabot visu lauksaimniecības veidu 
konkurētspēju un stiprināt saimniecību 
dzīvotspēju, īpašu uzmanību pievēršot 
šādām jomām:

2. uzlabot visu lauksaimniecības un 
mežsaimniecības veidu konkurētspēju un 
stiprināt saimniecību dzīvotspēju, īpašu 
uzmanību pievēršot šādām jomām:

Or. en

Grozījums Nr. 105
Satu Hassi

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. daļa – 3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) labākai primāro ražotāju integrācijai 
pārtikas apritē, izmantojot kvalitātes 
shēmas, noieta veicināšanu vietējos tirgos 
un īsas piegādes ķēdes, ražotāju grupas un 
starpnozaru organizācijas,

a) labākai primāro ražotāju un patērētāju
integrācijai pārtikas apritē, izmantojot 
kvalitātes shēmas, noieta veicināšanu 
vietējos tirgos un īsas piegādes ķēdes, 
ražotāju grupas, ražotāju un patērētāju 
grupas un starpnozaru organizācijas,

Or. en

Grozījums Nr. 106
Satu Hassi
Åsa Westlund

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. daļa – 4. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. atjaunot, saglabāt un uzlabot 
ekosistēmas, kas atkarīgas no 
lauksaimniecības un mežsaimniecības, 

4. atjaunot, saglabāt un uzlabot 
ekosistēmas, kas atkarīgas no 
lauksaimniecības un mežsaimniecības, un 
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īpašu uzmanību pievēršot šādām jomām: agroekoloģiskās un agromežsaimniecības 
sistēmas, īpašu uzmanību pievēršot šādām 
jomām:

Or. en

Grozījums Nr. 107
Åsa Westlund

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. daļa – 4. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. atjaunot, saglabāt un uzlabot 
ekosistēmas, kas atkarīgas no 
lauksaimniecības un mežsaimniecības, 
īpašu uzmanību pievēršot šādām jomām:

4. atjaunot, saglabāt un uzlabot 
ekosistēmas, kas atkarīgas no 
lauksaimniecības un mežsaimniecības, kā 
arī veicināt lopkopības stabilitāti, īpašu 
uzmanību pievēršot šādām jomām:

Or. en

Pamatojums

Stabila lopkopība ietver arī tādus aspektus kā dzīvnieku labturība un dzīvnieku veselība.
Eiropas Savienībā ir jāturpina stiprināt dzīvnieku labklājību un veselību. Saskaņā ar 
stratēģiju “Eiropa 2020” tādējādi tiktu nostiprināta ES pārtikas ražošana un tās 
konkurētspēja. Pareiza lopkopība arī apgādā patērētājus ar produktiem, kas ražoti resursu 
efektīvā un ilgtspējīgā veidā. Turklāt ir arī saikne starp dzīvnieku veselību un sabiedrības 
veselību (zoonozes un mikroorganismu rezistence).

Grozījums Nr. 108
Satu Hassi

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. daļa – 4. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) atjaunot un saglabāt bioloģisko 
daudzveidību, arī Natura 2000 teritorijās, 
un bioloģiski vērtīgas lauksaimniecības 
sistēmas, un Eiropas ainavu stāvokli,

a) atjaunot, saglabāt un ilgtspējīgi 
izmantot bioloģisko un lauku 
saimniecībās esošo ģenētisko 
daudzveidību, arī Natura 2000 teritorijās, 
un bioloģiski vērtīgas lauksaimniecības 
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sistēmas, un Eiropas ainavu stāvokli,

Or. en

Grozījums Nr. 109
Satu Hassi
Åsa Westlund

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. daļa – 4. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) uzlabot augsnes apsaimniekošanu; c) uzlabot augsnes struktūru, tās 
izmantošanas elastīgumu erozijas un 
ekstremālu laikapstākļu gadījumā, 
auglību un apsaimniekošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 110
Åsa Westlund

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. daļa – 4. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) veicināt pareizu lopkopību;

Or. en

Pamatojums

Stabila lopkopība ietver arī tādus aspektus kā dzīvnieku labturība un dzīvnieku veselība.
Eiropas Savienībā ir jāturpina stiprināt dzīvnieku labklājību un veselību. Saskaņā ar 
stratēģiju “Eiropa 2020” tādējādi tiktu nostiprināta ES pārtikas ražošana un tās konkurence.
Stabila lopkopība arī nodrošina patērētājus ar produktiem, kas ražoti resursu efektīvā un 
ilgtspējīgā veidā. Turklāt ir arī saikne starp dzīvnieku veselību un sabiedrības veselību 
(zoonozes un mikroorganismu rezistence).

Grozījums Nr. 111
Satu Hassi
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Åsa Westlund

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. daļa – 5. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. veicināt resursu efektīvu izmantošanu un 
atbalstīt pret klimata pārmaiņām noturīgu 
ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda 
emisiju līmeni lauksaimniecības, pārtikas 
un mežsaimniecības nozarē, īpašu 
uzmanību pievēršot šādām jomām:

5. veicināt energotaupību un
lauksaimniecības resursu efektīvu 
izmantošanu un atbalstīt pret klimata 
pārmaiņām noturīgu ekonomiku ar zemu 
oglekļa dioksīda emisiju līmeni 
lauksaimniecības, pārtikas un 
mežsaimniecības nozarē, īpašu uzmanību 
pievēršot šādām jomām:

Or. en

Grozījums Nr. 112
Satu Hassi
Åsa Westlund

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. daļa – 5. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) palielināt ūdens izmantošanas 
efektivitāti lauksaimniecībā,

a) palielināt ūdens taupīšanu un tā
izmantošanas efektivitāti lauksaimniecībā,

Or. en

Grozījums Nr. 113
Satu Hassi
Åsa Westlund

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. daļa – 5. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) palielināt enerģijas izmantošanas 
efektivitāti lauksaimniecībā un pārtikas 
pārstrādē,

b) palielināt energotaupību un enerģijas 
izmantošanas efektivitāti lauksaimniecībā 
un pārtikas pārstrādē,
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Or. en

Grozījums Nr. 114
Satu Hassi

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. daļa – 5. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) sekmēt atjaunojamo energoresursu, 
blakusproduktu, atkritumu, atlieku un citu 
nepārtikas izejvielu piegādi un 
izmantošanu bioekonomikas vajadzībām,

c) sekmēt atjaunojamo energoresursu, 
blakusproduktu, atkritumu, atlieku un citu 
nepārtikas izejvielu vietējo piegādi un 
izmantošanu bioekonomikas vajadzībām,

Or. en

Grozījums Nr. 115
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. daļa – 5. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) sekmēt atjaunojamo energoresursu, 
blakusproduktu, atkritumu, atlieku un citu 
nepārtikas izejvielu piegādi un 
izmantošanu bioekonomikas vajadzībām,

c) sekmēt atjaunojamo energoresursu, 
blakusproduktu, atkritumu, atlieku un citu 
nepārtikas izejvielu ieguvi, piegādi un 
izmantošanu bioekonomikas vajadzībām,

Or. en

Grozījums Nr. 116
Peter Liese

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. daļa – 5. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) uzlabot ietekmi uz klimatu un mazināt 
traucējošas smakas, izmantojot 
paņēmienus, ar kuriem var nodrošināt, ka 



AM\902455LV.doc 25/78 PE489.555v01-00

LV

neattīrīti kūtsmēsli netiek izmantoti;

Or. de

Pamatojums

Nefermentētu kūtsmēslu izmantošana būtiski traucē vietējiem iedzīvotājiem. Priekšlikuma 
mērķis ir uzlabot sabiedrības priekšstatu par lauksaimniecību. Kūtsmēslu izmantošana 
biogāzes ražošanas iekārtās ļaus ievērojami samazināt smakas un būtiski uzlabot ietekmi uz 
klimatu.

Grozījums Nr. 117
Riikka Manner

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. daļa – 6. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) veicināt dažādošanu, jaunu mazu 
uzņēmumu un darbvietu radīšanu,

a) veicināt dažādošanu, jaunu mazu 
uzņēmumu radīšanu, jau esošo šādu 
uzņēmumu attīstību un darbvietu radīšanu,

Or. fi

Grozījums Nr. 118
Karin Kadenbach

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Visas šīs prioritātes palīdz sasniegt 
transversālos mērķus inovācijas, vides, 
klimata pārmaiņu seku mazināšanas un 
pielāgošanās jomā.

Visas šīs prioritātes palīdz sasniegt 
transversālos mērķus inovācijas, vides, 
klimata pārmaiņu seku mazināšanas un 
pielāgošanās jomā, vienlaikus nodrošinot 
augstu dzīvnieku labturības līmeni.

Or. en

Pamatojums

Līguma 13. pants paredz, ka, nosakot lauksaimniecības politiku, ES veltīs pienācīgu 
uzmanību dzīvnieku labturībai, un tai būtu jānodrošina, ka tie inovatīvie ražošanas paņēmieni 
un metodes, kuri mazina siltumnīcefekta gāzu emisiju, nerada negatīvu ietekmi uz ražošanā 
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izmantojamo dzīvnieku labturību.

Grozījums Nr. 119
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. ELFLA sniegtais atbalsts ir saskanīgs ar 
pasākumiem, ko finansē Eiropas 
Lauksaimniecības garantiju fonds.

1. ELFLA sniegtais atbalsts ir saskanīgs ar 
pasākumiem, ko finansē Eiropas 
Lauksaimniecības garantiju fonds vai citi 
Savienības finanšu instrumenti.

Or. en

Grozījums Nr. 120
Oreste Rossi

Regulas priekšlikums
7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis, kurām ir reģionālas 
programmas, var iesniegt apstiprināšanai 
arī valsts sistēmu, kas satur šo programmu 
kopējos elementus, neprasot atsevišķu 
budžeta piešķīrumu.

3. Dalībvalstis, kurām ir reģionālas 
programmas, iesniedz apstiprināšanai arī 
valsts sistēmu, kas satur šo programmu 
kopējos elementus, neprasot atsevišķu 
budžeta piešķīrumu.

Or. it

Grozījums Nr. 121
Corinne Lepage

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) situācijas analīzi, ņemot vērā stiprās un 
vājās puses, iespējas un draudus (turpmāk 

b) situācijas analīzi, ņemot vērā stiprās un 
vājās puses, iespējas un draudus (turpmāk 
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“SVID”), un apzinātās vajadzības, kurām 
jāpievēršas ģeogrāfiskajā apgabalā, uz kuru 
attiecas programma un, attiecīgā gadījumā, 
8. pantā minētās tematiskās 
apakšprogrammas.

“SVID”), un apzinātās vajadzības, kurām 
jāpievēršas ģeogrāfiskajā apgabalā, uz kuru 
attiecas programma un, attiecīgā gadījumā, 
8. pantā minētās tematiskās 
apakšprogrammas. SVID analīzēs 
uzmanību pievērš gan saimniecības
dzīvotspējai, gan tās spējai veikt videi 
labvēlīgu lauksaimniecības praksi.

Or. fr

Grozījums Nr. 122
Satu Hassi

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Analīzes struktūrā ir ņemtas vērā 
Savienības lauku attīstības prioritātes. 
Īpašas vajadzības, kas saistītas ar vidi, 
klimata pārmaiņu seku mazināšanu un 
pielāgošanos tām un inovāciju, novērtē 
attiecībā uz Savienības lauku attīstības 
prioritātēm, lai noteiktu piemērotāko rīcību 
šajās divās jomās katras prioritātes līmenī;

Analīzes struktūrā ir ņemtas vērā 
Savienības lauku attīstības prioritātes. 
Īpašas vajadzības, kas saistītas ar vidi, 
bioloģisko daudzveidību, savvaļas sugām, 
ūdens un augsnes apsaimniekošanu,
klimata pārmaiņu seku mazināšanu un 
pielāgošanos tām un inovāciju, novērtē 
attiecībā uz Savienības lauku attīstības 
prioritātēm, lai noteiktu piemērotāko rīcību 
šajās divās jomās katras prioritātes līmenī;

Or. en

Grozījums Nr. 123
Julie Girling

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – c apakšpunkts – 2. daļa – iv punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iv) programmā ir integrēta piemērota 
pieeja inovācijai, videi, ieskaitot 
Natura 2000 teritoriju īpašās vajadzības, 
un klimata pārmaiņu seku mazināšanai 

svītrots
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un pielāgošanās vajadzībām,

Or. en

Grozījums Nr. 124
Britta Reimers, Marit Paulsen

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – m apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

m) informāciju par savstarpēju 
papildināmību ar pasākumiem, ko finansē 
ar citiem kopējās lauksaimniecības 
politikas instrumentiem, no kohēzijas
politikas budžeta vai no EJZF;

m) informāciju par savstarpēju 
papildināmību ar pasākumiem, ko finansē 
ar citiem kopējās lauksaimniecības 
politikas instrumentiem, no kohēzijas 
politikas budžeta vai no EJZF, un par 
Regulas (ES) Nr. [CSF/2012] IV sadaļā 
minēto finansēšanas instrumentu 
izmantošanu.

Or. en

Pamatojums

Ir izdarīta atsauce uz CSF regulas IV sadaļu, kurā minēti dažādi finansēšanas instrumenti. 
Atsauce uz IV sadaļu ir izdarīta, lai nodrošinātu, ka šos instrumentus (piem., apgrozības 
fondus) var izmantot arī lauku attīstības finansēšanai.

Grozījums Nr. 125
Kriton Arsenis

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

pa) to meža tiesisko valdījumu minimālo 
lielumu, attiecībā uz kuru atbalsts tiek 
sniegts ar nosacījumu, ka jāiesniedz meža 
apsaimniekošanas plāns vai līdzīgs 
dokuments un jānorāda izraudzītie 
bioloģiskās daudzveidības pasākumi, kas 
būtu jāiekļauj meža apsaimniekošanas 
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plānā;
pb) tādu teritoriju un zemes veidu 
noteikšanu, kurus var apmežot, lai 
nepieļautu negatīvu ietekmi uz bioloģisko 
daudzveidību un vides vai pļavu 
biotopiem;
pc) mežu apsaimniekošanas prakses 
standartu, kas būs bāzlīnija atbalsta 
piešķiršanai mežsaimniecības 
pasākumiem saskaņā ar regulu par lauku 
attīstību.

Or. en

Grozījums Nr. 126
Britta Reimers

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atbalsts var aptvert arī īstermiņa lauku 
saimniecību pieredzes apmaiņu un 
saimniecību apmeklējumus.

Atbalsts var aptvert arī īstermiņa lauku un 
mežu apsaimniekošanas pieredzes apmaiņu 
un saimniecību apmeklējumus.

Or. en

Grozījums Nr. 127
Karin Kadenbach

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) palīdzētu lauksaimniekiem, meža 
tiesiskajiem valdītājiem un MVU lauku 
apvidos izmantot konsultāciju 
pakalpojumus, kas uzlabotu viņu 
saimniecības, uzņēmuma un/vai 
ieguldījuma ekonomiskos un ekoloģiskos 
rādītājus, kā arī nekaitīgumu klimatam un 

a) palīdzētu lauksaimniekiem, meža 
tiesiskajiem valdītājiem un MVU lauku 
apvidos izmantot konsultāciju 
pakalpojumus, kas uzlabotu viņu 
saimniecības, uzņēmuma un/vai 
ieguldījuma ekonomiskos un ekoloģiskos 
rādītājus, kā arī nekaitīgumu klimatam, 
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noturību pret klimata pārmaiņām; dzīvnieku labturību un noturību pret 
klimata pārmaiņām;

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu atbilstību jaunajai dzīvnieku labturības stratēģijai, kura paredzēta 
2012.-2015. gadam un nodrošina lielāku sinerģiju ar KLP, konsultāciju pakalpojumos būtu 
pilnībā jāiekļauj dzīvnieku labturības aspekts, jo arī tā neapšaubāmi ir ilgtspējīgas 
lauksaimniecības elements.

Grozījums Nr. 128
Britta Reimers

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) palīdzētu lauksaimniekiem, meža 
tiesiskajiem valdītājiem un MVU lauku 
apvidos izmantot konsultāciju 
pakalpojumus, kas uzlabotu viņu 
saimniecības, uzņēmuma un/vai 
ieguldījuma ekonomiskos un ekoloģiskos 
rādītājus, kā arī nekaitīgumu klimatam un 
noturību pret klimata pārmaiņām;

a) palīdzētu lauksaimniekiem, meža 
tiesiskajiem valdītājiem un MVU lauku 
apvidos izmantot konsultāciju 
pakalpojumus, kas uzlabotu viņu 
saimniecības, uzņēmuma un/vai 
ieguldījuma ekonomiskos un ekoloģiskos 
rādītājus, kā arī nekaitīgumu klimatam un 
noturību pret klimata pārmaiņām, kā arī 
palīdzētu lauksaimniekiem pārstrādāt un 
tirgot savu produkciju;

Or. en

Grozījums Nr. 129
Satu Hassi
Åsa Westlund

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) veicinātu konsultantu apmācību. c) veicinātu konsultantu apmācību, nosakot 
konkrētu mērķi — sekmēt tādu uzlabotu 
ilgtspējīgas lauksaimniecības sistēmu 
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izveidi kā bioloģiskā lauksaimniecība.

Or. en

Grozījums Nr. 130
Britta Reimers

Regulas priekšlikums
16. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Iestādēm vai struktūrām, kas izvēlētas 
konsultāciju sniegšanai, ir piemēroti 
resursi, proti, regulāri apmācīts un 
kvalificēts personāls, pieredze konsultāciju 
sniegšanā un uzticamība jomās, kurās tās 
sniedz konsultācijas. Saņēmējus izvēlas ar 
uzaicinājumiem iesniegt priekšlikumus. 
Atlases procedūra ir objektīva un atvērta 
gan valsts, gan privātām struktūrām.

Iestādēm vai struktūrām, kas izvēlētas 
konsultāciju sniegšanai, ir piemēroti 
resursi, proti, regulāri apmācīts un 
kvalificēts personāls, pieredze konsultāciju 
sniegšanā un uzticamība jomās, kurās tās 
sniedz konsultācijas. Saņēmējus izvēlas ar 
uzaicinājumiem iesniegt priekšlikumus. 
Atlases procedūra ir objektīva un atvērta 
gan valsts, gan kooperatīvajām un
privātajām struktūrām.

Or. en

Grozījums Nr. 131
Satu Hassi
Åsa Westlund

Regulas priekšlikums
16. pants – 4. punkts – 1. daļa – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) mazo saimniecību saimnieciskās 
darbības ilgtspējīga attīstība, kā definējušas 
dalībvalstis, un vismaz tajās lauku 
saimniecībās, kas piedalās mazo 
lauksaimnieku atbalsta shēmā, kas minēta 
Regulas (ES) Nr. DP/2012 V sadaļā, vai

d) mazo saimniecību saimnieciskās 
darbības ilgtspējīga attīstība un ekoloģiskie 
rādītāji, kā definējušas dalībvalstis, un 
vismaz tajās lauku saimniecībās, kas 
piedalās mazo lauksaimnieku atbalsta 
shēmā, kas minēta Regulas (ES) 
Nr. DP/2012 V sadaļā, vai

Or. en
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Grozījums Nr. 132
Britta Reimers

Regulas priekšlikums
17. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Atbalsts saskaņā ar šo pasākumu attiecas 
uz lauksaimnieku jaunu dalību:

1. Atbalsts saskaņā ar šo pasākumu attiecas 
uz individuālo lauksaimnieku un ražotāju 
grupu vai ražotāju organizāciju jaunu 
dalību:

Or. en

Grozījums Nr. 133
Satu Hassi
Åsa Westlund

Regulas priekšlikums
17. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – i punkts – 2.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– īsas un vietējas pārtikas piegādes ķēdes, 
vai

Or. en

Grozījums Nr. 134
Karin Kadenbach

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) brīvprātīgās lauksaimniecības produktu 
sertifikācijas shēmās, ko dalībvalstis 
atzinušas par atbilstošām Savienības 
labākās prakses pamatnostādnēm ar 
lauksaimniecības produktiem un pārtikas 
produktiem saistītām brīvprātīgās 

c) brīvprātīgās lauksaimniecības produktu 
sertifikācijas shēmās, ko dalībvalstis 
atzinušas par atbilstošām Savienības 
labākās prakses pamatnostādnēm ar 
lauksaimniecības produktiem un pārtikas 
produktiem saistītām brīvprātīgās 
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sertifikācijas shēmām. sertifikācijas shēmām, izņemot shēmās, ar 
kurām apliecina atbilstību tikai bāzlīnijas 
tiesiskajām prasībām.

Or. en

Pamatojums

Nav pieņemami, ka sabiedrības līdzekļi tiek tērēti tam, lai nodrošinātu likumu ievērošanu.
Lauku attīstības subsīdijas būtu jāpiešķir tikai to sabiedrisko preču ražošanai, kuras tiek 
ražotas, ievērojot, piemēram, ievērojami augstākus vides vai dzīvnieku labturības standartus.

Grozījums Nr. 135
Satu Hassi
Åsa Westlund

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) attiecas uz infrastruktūru, kas saistīta ar 
lauksaimniecības attīstību un pielāgošanu, 
tostarp piekļuvi saimniecības un meža 
zemei, zemes konsolidāciju un uzlabošanu, 
energoapgādi un ūdens resursu 
apsaimniekošanu; vai

c) attiecas uz videi nekaitīgu
infrastruktūru, kas saistīta ar 
lauksaimniecības attīstību un pielāgošanu, 
tostarp piekļuvi saimniecības un meža 
zemei, zemes konsolidāciju un uzlabošanu, 
energotaupību un energoapgādi un ūdens 
resursu apsaimniekošanu; vai

Or. en

Pamatojums

Pamatojoties uz referentes iesniegto 29. grozījumu.

Grozījums Nr. 136
Dan Jørgensen

Regulas priekšlikums
18. pants – 1. punkts – d apakšpunkts un da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) ir neienesīgi ieguldījumi, kas saistīti ar 
agrovides un meža vides saistību izpildi, 

d) ir neienesīgi ieguldījumi, kas saistīti ar 
agrovides un meža vides saistību izpildi, 
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bioloģisko daudzveidību, sugu un biotopu 
saglabāšanās stāvokli, kā arī estētiskās 
vērtības paaugstināšanu Natura 2000 
teritorijā vai citā apgabalā ar augstu 
bioloģisko vērtību, kas jānosaka 
programmā.

bioloģisko daudzveidību, sugu un biotopu 
saglabāšanās stāvokli, estētiskās vērtības 
paaugstināšanu Natura 2000 teritorijā vai 
citā apgabalā ar augstu bioloģisko vērtību, 
kas jānosaka programmā, kā arī saistības 
attiecībā uz Direktīvas 2009/147/EK, 
92/42/EEK un 2000/60/EK īstenošanu, 
tostarp sākotnējām izmeklēšanām un 
priekšizpēti.
da) ir ar ražošanu nesaistīti ieguldījumi, 
kuri ir nepieciešami, lai nodrošinātu 
atbilstību obligātajām prasībām, kas 
saistītas ar minētajām direktīvām.

Or. en

Grozījums Nr. 137
Britta Reimers

Regulas priekšlikums
18. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Atbalstu saskaņā ar 1. punkta 
a) apakšpunktu piešķir lauku 
saimniecībām. Ja veic ieguldījumus, lai 
atbalstītu lauku saimniecības 
pārstrukturēšanu, uz atbalstu var 
pretendēt tikai saimniecības, kas 
nepārsniedz noteiktu lielumu, kas 
dalībvalstīm jānosaka programmā, 
pamatojoties uz SVID analīzi, kura veikta 
saistībā ar Savienības lauku attīstības 
prioritāti “visu veidu lauksaimniecības 
konkurētspējas un lauku saimniecību 
dzīvotspējas veicināšana”.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 138
Åsa Westlund
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Regulas priekšlikums
19. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

19. pants svītrots
Dabas katastrofās un katastrofālos 

notikumos cietušā lauksaimniecības 
ražošanas potenciāla atjaunošana un 

piemērotu profilaktisko pasākumu 
ieviešana

1. Atbalsts saskaņā ar šo pasākumu 
attiecas uz:
a) ieguldījumiem profilaktiskos 
pasākumos, kuru mērķis ir mazināt 
iespējamo dabas katastrofu un 
katastrofālo notikumu sekas;
b) ieguldījumiem dabas katastrofās un 
katastrofālos notikumos cietušā 
lauksaimniecības zemes un ražošanas 
potenciāla atjaunošanā.
2. Atbalstu piešķir lauksaimniekiem vai 
lauksaimnieku grupām. Atbalstu var 
piešķirt arī publisko tiesību subjektiem, ja 
pastāv saikne starp šādu subjektu veiktiem 
ieguldījumiem un lauksaimnieciskās 
ražošanas potenciālu.
Atbalstu saskaņā ar 1. punkta 
b) apakšpunktu sniedz ar nosacījumu, ka 
valsts kompetentās iestādes dalībvalstīs ir 
oficiāli atzinušas, ka dabas katastrofa ir 
notikusi un ka šī katastrofa vai pasākumi, 
kas saskaņā ar Direktīvu 2000/29/EK 
pieņemti, lai izskaustu vai apturētu augu 
slimību vai kaitēkļu invāziju, ir izraisījuši 
attiecīgā lauksaimniecības potenciāla 
iznīcināšanu vismaz 30 % apmērā.
4. Saskaņā ar šo pasākumu nepiešķir 
atbalstu par dabas katastrofas vai 
katastrofāla notikuma rezultātā zaudētiem 
ienākumiem.
Dalībvalstis nodrošina to, ka netiek 
pieļauta pārmērīga kompensācija, kas 
varētu rasties, apvienojot šo pasākumu ar 
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citiem valsts vai Savienības atbalsta 
instrumentiem vai privātām 
apdrošināšanas shēmām.
5. Atbalsts saskaņā ar 1. punkta 
a) apakšpunktu nepārsniedz maksimālo 
atbalsta likmi, kas noteikta I pielikumā. Šī 
maksimālā likme neattiecas uz 
kolektīviem projektiem, kuros ir vairāki 
saņēmēji.
6. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
90. pantu pieņemt deleģētos aktus, lai 
noteiktu šā pasākuma attiecināmās 
izmaksas.

Or. en

Pamatojums

Šis pasākums neatbilst programmas mērķiem un nepārprotami ir ienākumu atbalsta 
pasākums. Turklāt apdrošināšanas jautājumi būtu jārisina pašam tirgum, nevis ar nodokļu 
maksātāju naudas palīdzību. Tādēļ šis pasākums vairāk iederas 1., nevis 2. pīlārā.

Grozījums Nr. 139
Satu Hassi
Åsa Westlund

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atbalstu saskaņā ar 1. punkta 
a) apakšpunktu piešķir ar nosacījumu, ka ir 
iesniegts uzņēmējdarbības plāns. 
Uzņēmējdarbības plāna īstenošana ir 
jāuzsāk sešos mēnešos no dienas, kad 
pieņemts lēmums par atbalsta piešķiršanu.

Atbalstu saskaņā ar 1. punkta 
a) apakšpunktu piešķir ar nosacījumu, ka ir 
iesniegts uzņēmējdarbības plāns, tostarp 
ietekmes novērtējums attiecībā uz 
uzlabotiem ekoloģiskajiem rādītājiem. 
Uzņēmējdarbības plāna īstenošana ir 
jāuzsāk sešos mēnešos no dienas, kad 
pieņemts lēmums par atbalsta piešķiršanu.

Or. en

Grozījums Nr. 140
Kriton Arsenis
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Regulas priekšlikums
21. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Atbalsts saskaņā ar šo pasākumu attiecas 
tikai uz maza mēroga infrastruktūru, kā 
definēts katras dalībvalsts programmā.
Tomēr lauku attīstības programmās var 
paredzēt īpašas atkāpes no šā noteikuma 
ieguldījumiem platjoslas sakaru un 
atjaunojamās enerģijas jomā. Tādā 
gadījumā nosaka skaidrus kritērijus, kas 
nodrošina papildināmību ar atbalstu, ko 
sniedz saskaņā ar citiem Savienības 
instrumentiem.

2. Atbalsts saskaņā ar šo pasākumu attiecas 
uz maza mēroga infrastruktūru, kā definēts 
katras dalībvalsts programmā. Tādā 
gadījumā nosaka skaidrus kritērijus, kas 
nodrošina papildināmību ar atbalstu, ko 
sniedz saskaņā ar citiem Savienības 
instrumentiem.

Or. en

Grozījums Nr. 141
Kriton Arsenis

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) apmežošanu un meža platību izveidi; a) apmežošanu un meža platību izveidi 
atbilstoši attiecīgajai bioklimatiskajai 
zonai;

Or. en

Grozījums Nr. 142
Kriton Arsenis

Regulas priekšlikums
22. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) agromežsaimniecības sistēmu 
ierīkošanu;

b) agromežsaimniecības un meža ganību
sistēmu ierīkošanu;
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Or. en

Grozījums Nr. 143
Gaston Franco, Kriton Arsenis

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) aprīkojumu vai infrastruktūru meža 
ugunsgrēku novēršanai tajās meža 
teritorijās, kuras ir klasificētas kā vidējas 
vai augstas ugunsbīstamības teritorijas; 
šim nolūkam paredzēto atbalstu piešķir 
saskaņā ar 25. pantu. Lai dalībvalstis 
būtu tiesīgas saņemt šim nolūkam 
paredzēto atbalstu, tām jāparedz 
līdzfinansējums aprīkojumam vai 
infrastruktūrai, lai novērstu meža 
ugunsgrēkus minētajās teritorijās; 

Or. fr

Pamatojums

Bieži vien mežu ugunsgrēki izceļas vienās un tajās pašās mežu teritorijās, jo nav tikusi 
ieviesta nekāda profilakses stratēģija. Nav saprātīgi vairākas reizes pēc kārtas piešķirt valsts 
atbalstu vienām un tām pašām teritorijām. Tādēļ ir jānošķir atjaunošana, kas nepieciešama 
ugunsgrēka dēļ, no profilakses, kas jānosaka par prioritāti un priekšnoteikumu jebkuram 
mežsaimniecības pasākumam, ko veic ikvienā dalībvalstī noteiktās augsta vai vidēja riska 
teritorijās, un jebkuram līgumam par finansējuma piešķiršanu.

Grozījums Nr. 144
Gaston Franco, Kriton Arsenis

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) to meža bojājumu profilaksi un
atjaunošanu, ko izraisījuši meža ugunsgrēki 
un dabas katastrofas, tostarp kaitēkļu 
invāzijas un slimību uzliesmojumi, 

c) to meža bojājumu atjaunošanu, ko 
izraisījuši meža ugunsgrēki un dabas 
katastrofas, tostarp kaitēkļu invāzijas un 
slimību uzliesmojumi, katastrofāli 
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katastrofāli notikumi un ar klimatu saistīti 
apdraudējumi;

notikumi un ar klimatu saistīti 
apdraudējumi;

Or. fr

Grozījums Nr. 145
Kriton Arsenis

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ierobežojumus, kas 36.–40. pantā
paredzēti attiecībā uz īpašumtiesībām uz 
mežu, nepiemēro tropu vai subtropu 
mežiem un ar mežu klātām platībām Azoru 
salās, Madeirā, Kanāriju salās, Egejas jūras 
nelielajās salās Padomes Regulas (EEK) 
Nr. 2019/93 nozīmē un Francijas aizjūras 
departamentos.

Ierobežojumus, kas 23.–27. pantā
paredzēti attiecībā uz īpašumtiesībām uz 
mežu, nepiemēro tropu vai subtropu 
mežiem un ar mežu klātām platībām Azoru 
salās, Madeirā, Kanāriju salās, Egejas jūras 
nelielajās salās Padomes Regulas (EEK) 
Nr. 2019/93 nozīmē un Francijas aizjūras 
departamentos. Ierobežojumus, kas 23.–
27. pantā paredzēti attiecībā uz 
īpašumtiesībām, nepiemēro, lai atbalstītu 
tādus ar vidi saistītus apsvērumus kā 
aizsardzība pret eroziju vai meža resursu 
paplašināšana, veicinot klimata pārmaiņu 
seku mazināšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 146
Britta Reimers

Regulas priekšlikums
22. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saimniecībām, kas pārsniedz noteiktu 
lielumu, kas dalībvalstīm jānosaka 
programmā, atbalstu piešķir ar nosacījumu, 
ka ir iesniegts meža apsaimniekošanas 
plāns vai līdzvērtīgs instruments, kas ir 
saskaņā ar ilgtspējīgu meža 

Saimniecībām, kas pārsniedz noteiktu 
lielumu, kas dalībvalstīm jānosaka 
programmā, atbalstu piešķir ar nosacījumu 
par ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu, kā 
tā definēta 1993. gada ministru konferencē 
par mežu aizsardzību Eiropā (turpmāk 
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apsaimniekošanu, kā tā definēta 1993. gada 
ministru konferencē par mežu aizsardzību 
Eiropā (turpmāk “ilgtspējīga meža 
apsaimniekošana”).

“ilgtspējīga meža apsaimniekošana”).

Or. en

Grozījums Nr. 147
Kriton Arsenis

Regulas priekšlikums
22. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saimniecībām, kas pārsniedz noteiktu 
lielumu, kas dalībvalstīm jānosaka 
programmā, atbalstu piešķir ar nosacījumu, 
ka ir iesniegts meža apsaimniekošanas 
plāns vai līdzvērtīgs instruments, kas ir 
saskaņā ar ilgtspējīgu meža 
apsaimniekošanu, kā tā definēta 1993. gada 
ministru konferencē par mežu aizsardzību 
Eiropā (turpmāk “ilgtspējīga meža 
apsaimniekošana”).

Saimniecībām, kas pārsniedz noteiktu 
lielumu, kas dalībvalstīm jānosaka 
programmā, atbalstu piešķir ar nosacījumu, 
ka ir iesniegts meža apsaimniekošanas 
plāns vai līdzvērtīgs instruments, tostarp 
bioloģiskās daudzveidības pasākumi, un
kas ir saskaņā ar ilgtspējīgu meža 
apsaimniekošanu, kā tā definēta 1993. gada 
ministru konferencē par mežu aizsardzību 
Eiropā (turpmāk “ilgtspējīga meža 
apsaimniekošana”).

Or. en

Grozījums Nr. 148
Kriton Arsenis

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Piešķirot atbalstu mežsaimniecības 
pasākumiem, pamatojas uz labas mežu 
apsaimniekošanas prakses standartu.

Or. en
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Grozījums Nr. 149
Britta Reimers

Regulas priekšlikums
23. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Atbalstu saskaņā ar 22. panta 1. punkta 
a) apakšpunktu ilgākais uz desmit gadiem 
piešķir privātiem zemes īpašniekiem un 
nomniekiem, pašvaldībām un to 
apvienībām, un tas attiecas uz ierīkošanas 
izmaksām un gada piemaksu par hektāru, 
lai segtu uzturēšanas izmaksas, ieskaitot 
agrotehnisko kopšanu un jaunaudžu 
kopšanu.

1. Atbalstu saskaņā ar 22. panta 1. punkta 
a) apakšpunktu ilgākais uz 15 gadiem 
piešķir privātiem zemes īpašniekiem un 
nomniekiem, pašvaldībām un to 
apvienībām, un tas attiecas uz ierīkošanas 
izmaksām un gada piemaksu par hektāru, 
lai segtu uzturēšanas izmaksas, ieskaitot 
agrotehnisko kopšanu un jaunaudžu 
kopšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 150
Kriton Arsenis

Regulas priekšlikums
23. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Atbalstu saskaņā ar 22. panta 1. punkta 
a) apakšpunktu ilgākais uz desmit gadiem 
piešķir privātiem zemes īpašniekiem un 
nomniekiem, pašvaldībām un to 
apvienībām, un tas attiecas uz ierīkošanas 
izmaksām un gada piemaksu par hektāru, 
lai segtu uzturēšanas izmaksas, ieskaitot 
agrotehnisko kopšanu un jaunaudžu 
kopšanu.

1. Atbalstu saskaņā ar 22. panta 1. punkta 
a) apakšpunktu ilgākais uz desmit gadiem 
piešķir zemes īpašniekiem un nomniekiem, 
pašvaldībām un to apvienībām, kā arī 
citiem zemes apsaimniekotājiem, un tas 
attiecas uz ierīkošanas izmaksām un gada 
piemaksu par hektāru, lai segtu uzturēšanas 
izmaksas, ieskaitot agrotehnisko kopšanu 
un jaunaudžu kopšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 151
Kriton Arsenis
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Regulas priekšlikums
23. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Uz atbalstu var pretendēt gan par 
lauksaimniecības zemi, gan 
lauksaimniecībā neizmantojamu zemi. 
Stādītās sugas ir piemērotas apgabalā 
valdošajiem vides un klimatiskajiem 
apstākļiem un atbilst vides prasību 
minimumam. Atbalsts netiek piešķirts, lai 
ierīkotu īscirtmeta atvasājus, Ziemassvētku 
eglīšu stādījumus un ātraudzīgu koku sugu 
enerģētiskās plantācijas. Apgabalos, kuros 
apmežošanu apgrūtina slikti augsnes un 
klimatiskie apstākļi, atbalstu var piešķirt 
par citu vietējiem apstākļiem piemērotu 
daudzgadīgu kokaugu sugu, piemēram, 
krūmu, stādīšanu.

2. Uz atbalstu var pretendēt gan par 
lauksaimniecības zemi, gan 
lauksaimniecībā neizmantojamu zemi. 
Stādītās sugas ir piemērotas apgabalā 
valdošajiem vides un klimatiskajiem 
apstākļiem, atbilst vides prasību 
minimumam un attiecīgajai 
bioklimatiskajai zonai. Atbalsts netiek 
piešķirts, lai ierīkotu īscirtmeta atvasājus, 
Ziemassvētku eglīšu stādījumus un 
ātraudzīgu koku sugu enerģētiskās 
plantācijas. Apgabalos, kuros apmežošanu 
apgrūtina slikti augsnes un klimatiskie 
apstākļi, atbalstu var piešķirt par citu 
vietējiem apstākļiem piemērotu 
daudzgadīgu kokaugu sugu, piemēram, 
krūmu, stādīšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 152
Kriton Arsenis

Regulas priekšlikums
23. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija saskaņā ar 90. pantu ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus 
attiecībā uz 2. punktā minētā vides prasību 
minimuma noteikšanu.

3. Komisija saskaņā ar 90. pantu ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus 
attiecībā uz 2. punktā minētā vides prasību 
minimuma noteikšanu. Nosakot vides 
prasību minimumu, tiek ievērota Eiropas 
Vides aģentūras tipoloģija, aptverot visus 
dažādos Eiropas mežu veidus.

Or. en
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Grozījums Nr. 153
Kriton Arsenis

Regulas priekšlikums
24. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Agromežsaimniecības sistēmu ierīkošana Agromežsaimniecības un meža ganību
sistēmu ierīkošana

Or. en

Grozījums Nr. 154
Britta Reimers

Regulas priekšlikums
24. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. “Agromežsaimniecības sistēmas” ir 
zemes izmantojuma sistēmas, kurās koki 
tiek audzēti ekstensīvas lauksaimniecības 
platībās. Dalībvalstis nosaka maksimālo 
vienā hektārā stādāmo koku skaitu, ņemot 
vērā vietējos augsnes un klimatiskos 
apstākļus, mežsaimniecības sugas un 
vajadzību nodrošināt zemes izmantošanu 
lauksaimniecībā.

2. “Agromežsaimniecības sistēmas” ir 
zemes izmantojuma sistēmas, kurās koki 
tiek audzēti lauksaimniecības platībās. 
Dalībvalstis nosaka maksimālo vienā 
hektārā stādāmo koku skaitu, ņemot vērā 
vietējos augsnes un klimatiskos apstākļus, 
mežsaimniecības sugas un vajadzību 
nodrošināt zemes izmantošanu 
lauksaimniecībā.

Or. en

Grozījums Nr. 155
Gaston Franco

Regulas priekšlikums
25. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Profilakse un atjaunošana pēc 
bojājumiem, ko mežam nodarījuši meža 
ugunsgrēki, dabas katastrofas un 

Meža ugunsbīstamības novēršana
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katastrofāli notikumi

Or. fr

Grozījums Nr. 156
Gaston Franco

Regulas priekšlikums
25. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Atbalstu saskaņā ar 22. panta 1. punkta 
c) apakšpunktu piešķir privāto, daļēji 
publisko un publisko mežu īpašniekiem, 
pašvaldībām, valsts mežu 
apsaimniekotājiem un to apvienībām, un 
tas sedz izmaksas par:

1. Atbalstu saskaņā ar 22. panta 1. punkta 
ba) apakšpunktu piešķir privāto un 
publisko mežu īpašniekiem un/vai to 
apvienībām, un tas sedz izmaksas par:

Or. fr

Grozījums Nr. 157
Gaston Franco, Kriton Arsenis

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) aizsardzības infrastruktūras izveidi.
Attiecībā uz ugunsdrošības joslām atbalsts 
var ietvert arī finansējumu, kas palīdz segt 
uzturēšanas izmaksas. Atbalstu nepiešķir 
ar lauksaimniecību saistītām darbībām 
apgabalos, uz kuriem attiecas agrovides 
saistības;

a) profilaktiskās infrastruktūras 
(piebrauktuvju, ūdens ņemšanas vietu, 
meliorācijas grāvju, ugunsdrošības joslu)
izveidi, kas ir tīkls, lai aizsargātu meža 
teritoriju atbilstoši vietējiem vai 
reģionālajiem mežu ugunsbīstamības 
novēršanas plāniem. Atbalstu nepiešķir ar 
lauksaimniecību saistītām darbībām, jo 
īpaši apgabalos, uz kuriem attiecas 
agrovides saistības; 

Or. fr
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Grozījums Nr. 158
Gaston Franco

Regulas priekšlikums
25. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) vietējiem, neliela mēroga ugunsgrēku 
vai citu dabas radītu apdraudējumu 
profilakses pasākumiem;

b) vietējiem, neliela mēroga ugunsgrēku 
vai citu dabas radītu apdraudējumu 
profilakses pasākumiem; atbalstu šīm 
darbībām piešķir tikai tiktāl, cik tās atbilst 
vietējiem vai reģionālajiem mežu 
ugunsbīstamības novēršanas plāniem;

Or. fr

Grozījums Nr. 159
Gaston Franco, Kriton Arsenis

Regulas priekšlikums
25. pants – 1. punkts – c un d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) meža ugunsgrēku, kaitēkļu un slimību 
monitoringa iekārtu un sakaru aprīkojuma 
ierīkošanu un uzlabošanu;

c) meža ugunsgrēku, kaitēkļu un slimību 
riska prognozēšanas un monitoringa 
iekārtu un sakaru aprīkojuma ierīkošanu un 
uzlabošanu mežu teritorijās;

d) ugunsgrēkos un citās dabas 
katastrofās, ieskaitot kaitēkļus un 
slimības, kā arī katastrofālos notikumos 
un ar klimata pārmaiņām saistītos 
notikumos cietuša meža potenciāla 
atjaunošanu.

Or. fr

Grozījums Nr. 160
Britta Reimers
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Regulas priekšlikums
25. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atbalsttiesīgās darbības ir saskanīgas ar 
dalībvalstu izstrādāto meža aizsardzības 
plānu. Meža tiesiskajiem valdījumiem, 
kuri pārsniedz noteiktu lielumu, kas 
dalībvalstīm jānosaka programmā, 
atbalstu piešķir ar nosacījumu, ka tiek 
iesniegts meža apsaimniekošanas plāns, 
kurā sīki izklāstīti profilakses mērķi.

Atbalsttiesīgās darbības ir saskanīgas ar 
dalībvalstu izstrādāto meža aizsardzības 
plānu.

Or. en

Grozījums Nr. 161
Gaston Franco

Regulas priekšlikums
25. pants – 2. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Uz atbalstu meža ugunsgrēku profilaksei ir 
tiesības pretendēt par meža platībām, kas 
saskaņā ar dalībvalstu izstrādāto meža 
aizsardzības plānu klasificētas kā vidēja 
līdz augsta meža ugunsgrēku riska platības.

Saskaņā ar 22. panta 1. punkta 
ba) apakšpunktu uz atbalstu meža 
ugunsgrēku profilaksei ir tiesības pretendēt 
par meža platībām, kas saskaņā ar 
dalībvalstu izstrādāto meža aizsardzības 
plānu klasificētas kā vidēja līdz augsta 
meža ugunsgrēku riska platības. Atbalstu, 
kas paredzēts 22. panta 1. punkta 
c) apakšpunktā, piešķir tikai tad, ja 
22. panta 1. punkta ba) apakšpunktā 
paredzētais atbalsts ir ticis piešķirts jau 
iepriekš.

Or. fr

Grozījums Nr. 162
Gaston Franco

Regulas priekšlikums
25. pants – 3. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Atbalstu saskaņā ar 1. punkta 
d) apakšpunktu sniedz ar nosacījumu, ka 
valsts kompetentās iestādes dalībvalstīs ir 
oficiāli atzinušas, ka ir notikusi dabas 
katastrofa un ka šī katastrofa vai 
pasākumi, kas saskaņā ar 
Direktīvu 2000/29/EK ir pieņemti, lai 
izskaustu vai apturētu augu slimību vai 
kaitēkļu invāziju, ir izraisījuši attiecīgā 
meža potenciāla iznīcināšanu vismaz 
30 % apmērā. Šo procentuālo daļu 
nosaka, pamatojoties uz vidējo faktisko 
meža potenciālu vai nu trīs gados tieši 
pirms katastrofas, vai arī piecos gados 
tieši pirms katastrofas, izņemot lielāko un 
mazāko rādītāju.

svītrots

Or. fr

Pamatojums

Trešais punkts tiek pārcelts uz 26. pantu.

Grozījums Nr. 163
Kriton Arsenis

Regulas priekšlikums
25. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Atbalstu saskaņā ar 1. punkta 
d) apakšpunktu sniedz ar nosacījumu, ka 
valsts kompetentās iestādes dalībvalstīs ir 
oficiāli atzinušas, ka ir notikusi dabas 
katastrofa un ka šī katastrofa vai pasākumi, 
kas saskaņā ar Direktīvu 2000/29/EK ir 
pieņemti, lai izskaustu vai apturētu augu 
slimību vai kaitēkļu invāziju, ir izraisījuši 
attiecīgā meža potenciāla iznīcināšanu 
vismaz 30 % apmērā. Šo procentuālo daļu 
nosaka, pamatojoties uz vidējo faktisko 
meža potenciālu vai nu trīs gados tieši 

3. Atbalstu saskaņā ar 1. punkta 
d) apakšpunktu sniedz ar nosacījumu, ka 
valsts kompetentās iestādes dalībvalstīs ir 
oficiāli atzinušas, ka ir notikusi dabas 
katastrofa un ka šī katastrofa vai pasākumi,
kas saskaņā ar Direktīvu 2000/29/EK ir 
pieņemti, lai izskaustu vai apturētu augu 
slimību vai kaitēkļu invāziju, ir izraisījuši 
attiecīgā meža potenciāla iznīcināšanu 
vismaz 20 % apmērā. Šo procentuālo daļu 
nosaka, pamatojoties uz vidējo faktisko 
meža potenciālu vai nu trīs gados tieši 
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pirms katastrofas, vai arī piecos gados tieši 
pirms katastrofas, izņemot lielāko un 
mazāko rādītāju.

pirms katastrofas, vai arī piecos gados tieši 
pirms katastrofas, izņemot lielāko un 
mazāko rādītāju.

Or. en

Grozījums Nr. 164
Gaston Franco

Regulas priekšlikums
25. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Saskaņā ar šo pasākumu nepiešķir 
atbalstu par dabas katastrofas rezultātā 
zaudētiem ienākumiem.

svītrots

Dalībvalstis nodrošina to, ka netiek 
pieļauta pārmērīga kompensācija, kas 
varētu rasties, apvienojot šo pasākumu ar 
citiem valsts vai Savienības atbalsta 
instrumentiem vai privātām 
apdrošināšanas shēmām.

Or. fr

Pamatojums

Ceturtais punkts tiek pārcelts uz 26. pantu.

Grozījums Nr. 165
Gaston Franco, Kriton Arsenis

Regulas priekšlikums
26. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un 
ekoloģiskās vērtības uzlabošanai

Meža ugunsgrēku un katastrofu izraisītu 
meža bojājumu novēršana un ieguldījumi 
meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās 
vērtības uzlabošanai

Or. fr
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Grozījums Nr. 166
Gaston Franco

Regulas priekšlikums
26. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Atbalstu saskaņā ar 22. panta 1. punkta 
d) apakšpunktu piešķir fiziskām personām, 
privātmeža īpašniekiem, privāttiesību 
subjektiem un daļēji publisko tiesību 
subjektiem, pašvaldībām un to 
apvienībām. Attiecībā uz valsts mežu 
atbalstu var piešķirt arī struktūrām, kuras 
apsaimnieko šos mežus un ir neatkarīgas 
no valsts budžeta.

1. Atbalstu saskaņā ar 22. panta 1. punkta 
c) un d) apakšpunktu piešķir privāto un 
valsts mežu īpašniekiem atbilstoši šajā 
pantā paredzētajiem noteikumiem. 

Or. fr

Grozījums Nr. 167
Kriton Arsenis

Regulas priekšlikums
26. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Atbalstu saskaņā ar 22. panta 1. punkta 
d) apakšpunktu piešķir fiziskām personām, 
privātmeža īpašniekiem, privāttiesību 
subjektiem un daļēji publisko tiesību 
subjektiem, pašvaldībām un to apvienībām. 
Attiecībā uz valsts mežu atbalstu var 
piešķirt arī struktūrām, kuras apsaimnieko 
šos mežus un ir neatkarīgas no valsts 
budžeta.

1. Atbalstu saskaņā ar 22. panta 1. punkta 
d) apakšpunktu piešķir privāto, daļēji 
publisko un publisko mežu īpašniekiem, 
pašvaldībām, valsts mežu 
apsaimniekotājiem un to apvienībām. 
Atbalstu var piešķirt arī struktūrām, kuras 
apsaimnieko valsts mežus.

Or. en

Grozījums Nr. 168
Gaston Franco, Kriton Arsenis
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Regulas priekšlikums
26. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ieguldījumu mērķis ir izpildīt saistības, 
kuru uzņemšanās attiecas uz vides 
mērķiem vai ekosistēmas pakalpojumu 
nodrošināšanu un/vai kuras paaugstina 
meža un meža zemes estētisko vērtību 
attiecīgajā teritorijā, vai uzlabo ekosistēmu 
potenciālu mazināt klimata pārmaiņu 
sekas, neizslēdzot ekonomiskos ieguvumus 
ilgtermiņā.

2. Ieguldījumu mērķis ir:

a) atjaunot to mežu potenciālu, kuros 
bojājumus ir izraisījuši ugunsgrēki un 
citas dabas katastrofas, tostarp kaitēkļi, 
slimības un klimata pārmaiņas, kā arī 
katastrofāli notikumi;
b) izpildīt saistības, kuru uzņemšanās 
attiecas uz vides mērķiem vai ekosistēmas 
pakalpojumu nodrošināšanu un/vai kuras 
paaugstina meža un meža zemes estētisko 
vērtību attiecīgajā teritorijā, vai uzlabo 
ekosistēmu potenciālu mazināt klimata 
pārmaiņu sekas, neizslēdzot ekonomiskos 
ieguvumus ilgtermiņā.

Or. fr

Grozījums Nr. 169
Gaston Franco

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Atbalstu saskaņā ar 2. punkta 
a) apakšpunktu sniedz ar nosacījumu, ka 
valsts kompetentās iestādes dalībvalstīs ir 
oficiāli atzinušas, ka ir notikusi dabas 
katastrofa un ka šī katastrofa vai 
pasākumi, kas saskaņā ar 
Direktīvu 2000/29/EK ir pieņemti, lai 
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izskaustu vai apturētu augu slimību vai 
kaitēkļu invāziju, ir izraisījuši attiecīgā 
meža potenciāla iznīcināšanu vismaz 
30 % apmērā. Šo procentuālo daļu 
nosaka, pamatojoties uz vidējo faktisko 
meža potenciālu vai nu trīs gados tieši 
pirms katastrofas, vai arī piecos gados 
tieši pirms katastrofas, izņemot lielāko un 
mazāko rādītāju.

Or. fr

Grozījums Nr. 170
Gaston Franco

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b Saskaņā ar 2.a punktu atbalstu 
nepiešķir par dabas katastrofas rezultātā 
zaudētiem ienākumiem. Dalībvalstis 
nodrošina to, ka netiek pieļauta 
pārmērīga kompensācija, kas varētu 
rasties, apvienojot šo pasākumu ar citiem 
valsts vai Savienības atbalsta 
instrumentiem vai privātām 
apdrošināšanas shēmām.

Or. fr

Grozījums Nr. 171
Kriton Arsenis

Regulas priekšlikums
27. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Atbalstu saskaņā ar 22. panta 1. punkta 
e) apakšpunktu piešķir privātmeža 
īpašniekiem, pašvaldībām un to 
apvienībām un MVU attiecībā uz 

1. Atbalstu saskaņā ar 22. panta 1. punkta 
e) apakšpunktu piešķir privātmeža 
īpašniekiem, pašvaldībām un to 
apvienībām, mežstrādniekiem un viņu 
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ieguldījumiem, kas uzlabo 
mežsaimniecības potenciālu vai ir saistīti ar 
pārstrādi un tirdzniecību, kas rada meža 
produktu pievienoto vērtību. Azoru salās, 
Madeirā, Kanāriju salās, nelielajās Egejas 
jūras salās Regulas (EEK) Nr. 2019/93 
nozīmē un Francijas aizjūras 
departamentos atbalstu var piešķirt arī 
uzņēmumiem, kas nav MVU.

apvienībām, un MVU attiecībā uz 
ieguldījumiem, kas uzlabo 
mežsaimniecības potenciālu vai ir saistīti ar 
pārstrādi un tirdzniecību, kas rada meža 
produktu pievienoto vērtību. Azoru salās, 
Madeirā, Kanāriju salās, nelielajās Egejas 
jūras salās Regulas (EEK) Nr. 2019/93 
nozīmē un Francijas aizjūras 
departamentos atbalstu var piešķirt arī 
uzņēmumiem, kas nav MVU.

Or. en

Grozījums Nr. 172
João Ferreira

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) pielāgot tirgus prasībām šādu grupu 
locekļu ražošanu un produkciju;

a) pielāgot tirgus prasībām šādu grupu 
locekļu ražošanu un produkciju, vienlaikus 
veicinot vietējās un videi nekaitīgas 
kultūru šķirnes, ņemot vērā teritorijas 
īpatnības;

Or. en

Grozījums Nr. 173
Satu Hassi
Åsa Westlund

Regulas priekšlikums
29. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Agrovides un klimata maksājumus 
piešķir lauksaimniekiem, lauksaimnieku 
grupām vai lauksaimnieku un citu zemes 
apsaimniekotāju grupām, kuras brīvprātīgi 
uzņemas veikt darbības, kas ietver vienas 
vai vairākas agrovides un klimata 

2. Agrovides un klimata maksājumus 
piešķir lauksaimniekiem, lauksaimnieku 
grupām vai lauksaimnieku un citu zemes
apsaimniekotāju grupām, kuras integrētā 
veidā izmanto agrovides problēmu 
risināšanai atbilstošu lauksaimniecības 
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saistības attiecībā uz lauksaimniecības
zemi. Ja tas ir pienācīgi pamatots ar vides 
mērķu sasniegšanas vajadzībām, agrovides 
un klimata maksājumus drīkst piešķirt 
citiem zemes apsaimniekotājiem vai zemes 
apsaimniekotāju grupām.

praksi un vides apsaimniekošanas 
līdzekļus. Pāreju uz bioloģisko 
lauksaimniecību un citām 
agroekoloģiskās ražošanas sistēmām 
nosaka par prioritāti. Klimata shēmas 
jāizmanto ar mērķi sasniegt labākus 
siltumnīcefekta gāzu emisijas 
samazināšanas rādītājus visā lauku 
saimniecībā vai saimniecības sistēmā. Ja 
tas ir pienācīgi pamatots ar vides mērķu 
sasniegšanas vajadzībām, agrovides un 
klimata maksājumus drīkst piešķirt citiem 
zemes apsaimniekotājiem vai zemes 
apsaimniekotāju grupām. Dalībvalstīm 
būtu jānosaka par prioritāriem tie 
pašreizējie agrovides pasākumi, kuri ir 
nodrošinājuši augstus ekoloģiskos 
rādītājus.

Or. en

Grozījums Nr. 174
Åsa Westlund

Regulas priekšlikums
29. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Saistības saskaņā ar šo pasākumu 
uzņemas uz laiku no pieciem līdz 
septiņiem gadiem. Tomēr, ja tas 
nepieciešams vēlamo vides ieguvumu 
sasniegšanai vai saglabāšanai, dalībvalstis 
konkrētiem saistību veidiem savās lauku 
attīstības programmās var noteikt ilgāku 
periodu, tostarp paredzot iespēju tās katru 
gadu pagarināt pēc sākotnējā perioda 
beigām.

5. Saistības saskaņā ar šo pasākumu 
uzņemas uz laiku no pieciem līdz 
septiņiem gadiem. Tomēr, ja tas 
nepieciešams vēlamo vides ieguvumu 
sasniegšanai vai saglabāšanai, dalībvalstis 
konkrētiem saistību veidiem savās lauku 
attīstības programmās var noteikt ilgāku 
periodu, tostarp paredzot iespēju tās katru 
gadu pagarināt pēc sākotnējā perioda 
beigām. Dalībvalstis konkrētiem saistību 
veidiem savās lauku attīstības 
programmās var noteikt arī īsāku laika 
periodu, ja vien netiek apdraudēti vides 
ieguvumi.

Or. en
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Pamatojums

Daudzi lauksaimnieki nevēlas uzņemties saistības veikt noteiktus pasākumus piecu gadu laika 
periodā, un tādējādi var rasties iespējams vides ieguvumu zaudējums. Būtu jāatļauj uzņemties 
saistības uz vienu gadu, ja dalībvalsts var pierādīt, ka netiks apdraudēti vides vai klimata 
ieguvumi. Šādas saistības varētu būt, piemēram, pesticīdu neizmantošana lauksaimniecībā 
(miglošana, izmantojot lielāko daļu pesticīdu, ir iedarbīga tikai tajā pašā gadā — tā nebūs 
iedarbīga kaitēkļu apkarošanā nākamajā gadā).

Grozījums Nr. 175
Dan Jørgensen

Regulas priekšlikums
29. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Saistības saskaņā ar šo pasākumu 
uzņemas uz laiku no pieciem līdz 
septiņiem gadiem. Tomēr, ja tas 
nepieciešams vēlamo vides ieguvumu 
sasniegšanai vai saglabāšanai, dalībvalstis 
konkrētiem saistību veidiem savās lauku 
attīstības programmās var noteikt ilgāku 
periodu, tostarp paredzot iespēju tās katru 
gadu pagarināt pēc sākotnējā perioda 
beigām.

5. Saistības saskaņā ar šo pasākumu 
uzņemas uz laiku no pieciem līdz 
septiņiem gadiem. Tomēr, ja tas 
nepieciešams vēlamo vides ieguvumu 
sasniegšanai vai saglabāšanai, dalībvalstis 
konkrētiem saistību veidiem savās lauku 
attīstības programmās var noteikt ilgāku 
vai īsāku periodu, tostarp paredzot iespēju
tās katru gadu pagarināt pēc sākotnējā 
perioda beigām. Dalībvalstis var noteikt 
laika periodu, kas nav terminēts, ja 
saistības rakstiski ir noteiktas servitūtos 
par zemes turpmāko izmantojumu, kas 
jāreģistrē valsts zemes reģistrā.

Or. en

Grozījums Nr. 176
Britta Reimers

Regulas priekšlikums
29. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Saistības saskaņā ar šo pasākumu 
uzņemas uz laiku no pieciem līdz 
septiņiem gadiem. Tomēr, ja tas 

5. Saistības saskaņā ar šo pasākumu 
uzņemas uz laiku, kas paredzēts
programmā un noteikts, ievērojot 
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nepieciešams vēlamo vides ieguvumu 
sasniegšanai vai saglabāšanai, dalībvalstis 
konkrētiem saistību veidiem savās lauku 
attīstības programmās var noteikt ilgāku 
periodu, tostarp paredzot iespēju tās katru 
gadu pagarināt pēc sākotnējā perioda 
beigām.

maksimālu elastību attiecībā uz atbalsta 
periodu. Tomēr, ja tas nepieciešams 
vēlamo vides ieguvumu sasniegšanai vai 
saglabāšanai, dalībvalstis konkrētiem 
saistību veidiem savās lauku attīstības 
programmās var noteikt ilgāku periodu, 
tostarp paredzot iespēju tās katru gadu 
pagarināt pēc sākotnējā perioda beigām.

Or. en

Grozījums Nr. 177
Dan Jørgensen

Regulas priekšlikums
29. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Maksājumus piešķir katru gadu, un tie 
kompensē saņēmējiem visas no šīm 
saistībām izrietošās papildu izmaksas un 
negūtos ienākumus vai daļu no tiem. 
Vajadzības gadījumā tās var segt arī 
darījumu izmaksas, kuras nepārsniedz 
20 % no piemaksas, kas izmaksāta par 
agrovides un klimata saistībām. Ja 
saistības uzņēmušās lauksaimnieku 
grupas, maksimālais līmenis ir 30 %.

6. Maksājumus piešķir katru gadu, un tie 
kompensē saņēmējiem visas no šīm 
saistībām izrietošās papildu izmaksas un 
negūtos ienākumus vai daļu no tiem. Ja 
saistības ir ilgstošas, maksājumu var veikt 
kā vienreizēju maksājumu, kurā pilnībā 
ietverts arī kompensācijas maksājums. 
Šajā gadījumā saistības rakstiski jānosaka 
servitūtos par zemes turpmāko 
izmantojumu un jāreģistrē valsts zemes 
reģistrā.

Or. en

Grozījums Nr. 178
Riikka Manner

Regulas priekšlikums
29. pants – 8. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saskaņā ar šo pasākumu nepiešķir 
atbalstu par saistībām, uz kurām attiecas 
bioloģiskās lauksaimniecības pasākums.

Agrovides un klimata maksājumus 
nedrīkst piešķirt par bioloģiskās 
lauksaimniecības pasākuma pārveidošanu 



PE489.555v01-00 56/78 AM\902455LV.doc

LV

vai saglabāšanu.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar agrovides pasākumu lauksaimnieks var saņemt finansējumu, piemēram, par 
tradicionālo biotopu vai plašu buferzonu izveidi un saglabāšanu. Šī iespēja būtu jāsaglabā.

Grozījums Nr. 179
Satu Hassi

Regulas priekšlikums
29. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. Darbībām, uz kurām neattiecas 1.–
8. punktā izklāstītie nosacījumi, atbalstu 
var piešķirt par ģenētisko resursu 
saglabāšanu lauksaimniecībā.

9. Darbībām, uz kurām neattiecas 
1.−8. punktā izklāstītie nosacījumi, atbalstu 
piešķir par ģenētisko resursu saglabāšanu 
un ilgtspējīgu izmantošanu
lauksaimniecībā. Šā pasākuma iekļaušana 
lauku attīstības programmās ir obligāta.

Or. en

Grozījums Nr. 180
Satu Hassi

Regulas priekšlikums
30. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Atbalstu saskaņā ar šo pasākumu piešķir 
par LIZ hektāru lauksaimniekiem vai 
lauksaimnieku grupām, kas uzņemas 
brīvprātīgi pāriet uz bioloģiskās 
lauksaimniecības praksi un metodēm, kas 
definētas Padomes Regulā (EK) 
Nr. 834/2007, vai saglabāt šādu praksi un 
metodes.

1. Atbalstu saskaņā ar šo pasākumu piešķir 
par LIZ hektāru lauksaimniekiem vai 
lauksaimnieku grupām, kas uzņemas 
brīvprātīgi pāriet uz bioloģiskās 
lauksaimniecības praksi un metodēm, kas 
definētas Padomes Regulā (EK) 
Nr. 834/2007, vai saglabāt šādu praksi un 
metodes. Šā pasākuma iekļaušana lauku 
attīstības programmās ir obligāta.
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Or. en

Grozījums Nr. 181
Åsa Westlund

Regulas priekšlikums
30. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Saistības saskaņā ar šo pasākumu 
uzņemas uz laiku no pieciem līdz 
septiņiem gadiem. Ja atbalstu piešķir, lai 
saglabātu bioloģisko lauksaimniecību, 
dalībvalstis savās lauku attīstības 
programmās var paredzēt iespēju pēc 
sākotnējā perioda beigām saistību 
termiņu katru gadu pagarināt.

3. Saistības saskaņā ar šo pasākumu 
uzņemas uz laiku, kas ilgst vismaz vienu 
gadu.

Or. en

Pamatojums

Lai atvieglotu pāreju uz pilnībā atzītu bioloģisko lauksaimniecību, būtu izdevīgāk un 
vienkāršāk lauksaimniekam piedāvāt saistības uz vienu gadu, kā arī saistības turpināt 
bioloģisko ražošanu. Bioloģiskās ražošanas sākotnējās izmaksas ierobežos lauksaimnieka 
vēlmi pāriet no bioloģiskās saimniecības uz parasto lauksaimniecību un otrādi.
Lauksaimnieka ilgtermiņa iesaistīšanos bioloģiskajā lauksaimniecībā var labāk nodrošināt, ja 
lauksaimnieks piedalās sertifikācijas sistēmā.

Grozījums Nr. 182
Satu Hassi
Åsa Westlund

Regulas priekšlikums
30. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Saistības saskaņā ar šo pasākumu 
uzņemas uz laiku no pieciem līdz 
septiņiem gadiem. Ja atbalstu piešķir, lai 
saglabātu bioloģisko lauksaimniecību, 
dalībvalstis savās lauku attīstības 
programmās var paredzēt iespēju pēc 

3. Saistības saskaņā ar šo pasākumu 
uzņemas uz laiku no pieciem līdz 
septiņiem gadiem. Dalībvalstis izveido 
mehānismu, lai stimulētu lauksaimniekus 
piedalīties turpmākajā pasākumā pēc 
2020. gada, tādējādi iedrošinot viņus 
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sākotnējā perioda beigām saistību termiņu 
katru gadu pagarināt.

piedalīties šajā pasākumā arī pēc 
2015. gada. Ja atbalstu piešķir, lai 
saglabātu bioloģisko lauksaimniecību, 
dalībvalstis savās lauku attīstības 
programmās var paredzēt iespēju pēc 
sākotnējā perioda beigām saistību termiņu 
katru gadu pagarināt.

Or. en

Grozījums Nr. 183
Dan Jørgensen

Regulas priekšlikums
30. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Saistības saskaņā ar šo pasākumu 
uzņemas uz laiku no pieciem līdz 
septiņiem gadiem. Ja atbalstu piešķir, lai 
saglabātu bioloģisko lauksaimniecību, 
dalībvalstis savās lauku attīstības 
programmās var paredzēt iespēju pēc 
sākotnējā perioda beigām saistību 
termiņu katru gadu pagarināt.

3. Saistības saskaņā ar šo pasākumu 
uzņemas uz laiku no pieciem līdz 
septiņiem gadiem. Tomēr, lai sasniegtu vai
saglabātu vēlamos vides ieguvumus, 
dalībvalstis nepieciešamības gadījumā
savās lauku attīstības programmās var 
noteikt garāku vai īsāku laika periodu.

Or. en

Grozījums Nr. 184
Dan Jørgensen

Regulas priekšlikums
31. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Atbalstu saskaņā ar šo pasākumu piešķir 
katru gadu par LIZ hektāru vai meža 
hektāru, lai kompensētu saņēmējiem 
radušās izmaksas un negūtos ienākumus, 
kas attiecīgajās teritorijās izriet no 
nelabvēlīgiem faktoriem, kuri saistīti ar 
Direktīvu 92/43/EEK, 2009/147/EK un 

1. Atbalstu saskaņā ar šo pasākumu piešķir 
katru gadu par LIZ hektāru vai meža 
hektāru, lai kompensētu saņēmējiem 
radušās izmaksas un negūtos ienākumus, 
kas attiecīgajās teritorijās izriet no 
nelabvēlīgiem faktoriem, kuri saistīti ar 
Direktīvu 92/43/EEK, 2009/147/EK un 
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2000/60/EK īstenošanu. 2000/60/EK īstenošanu. Ja prasības ir 
ilgstošas, atbalstu var sniegt vienreizēja 
maksājuma veidā par LIZ vai meža 
hektāru, pilnībā ietverot arī 
kompensācijas maksājumu. Šajā 
gadījumā prasības rakstiski jānosaka 
servitūtos par zemes turpmāko 
izmantojumu un jāreģistrē valsts zemes 
reģistrā. Pienācīgi pamatotos gadījumos 
atbalstu var sniegt, pamatojoties nevis uz 
izmaksām par hektāru, bet uz citām 
vienības izmaksām, piemēram, par 
ūdensteces kilometru.
Tāpat ar šo atbalstu var segt materiālos 
un/vai nemateriālos neproduktīvos 
ieguldījumus, kuri nepieciešami, lai 
nodrošināt atbilstību prasībām, kas 
saistītas ar Direktīvu 2009/147/EK, 
92/43/EEK un 2000/60/EK.

Or. en

Grozījums Nr. 185
Britta Reimers

Regulas priekšlikums
31. pants – 4. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) nosaka būtiskas zemes izmantojuma 
izmaiņas un/vai lielus ierobežojumus 
lauksaimniecības praksē, radot ievērojamu 
ienākumu zudumu.

d) nosaka obligātās zemes izmantojuma 
izmaiņas un/vai ierobežojumus 
lauksaimniecības praksē, radot ievērojamu 
ienākumu zudumu.

Or. en

Grozījums Nr. 186
Dan Jørgensen

Regulas priekšlikums
31. pants – 6. punkts – c apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) lauksaimniecības platības, kas iekļautas 
upju baseinu apsaimniekošanas plānos 
saskaņā ar Direktīvu 2000/60/EK.

c) lauksaimniecības un meža platības, kas 
iekļautas upju baseinu apsaimniekošanas 
plānos saskaņā ar Direktīvu 2000/60/EK.

Or. en

Grozījums Nr. 187
Kriton Arsenis

Regulas priekšlikums
31. pants – 7.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a Dalībvalstis nodrošina atsevišķus 
budžeta līdzekļus Natura 2000 
lauksaimniecības teritorijām, Natura 
2000 mežu teritorijām un 
lauksaimniecības teritorijām, kas 
iekļautas upju baseinu apsaimniekošanas 
plānos saskaņā ar Direktīvu 2000/60/EK.

Or. en

Grozījums Nr. 188
Britta Reimers

Regulas priekšlikums
32. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Saskaņā ar šo pasākumu dalībvalstis no 
2014. līdz 2017. gadam var piešķirt 
maksājumus lauksaimniekiem apgabalos, 
kas 2007.–2013. gada plānošanas periodā 
bijuši atbalsttiesīgi saskaņā ar 
Regulas (EK) Nr. 1698/2005 36. panta 
a) punkta ii) apakšpunktu, bet pēc jaunās 
robežu noteikšanas, kas minēta 46. panta 
3. punktā, vairs nav atbalsttiesīgi. Šos 

svītrots
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maksājumus pakāpeniski samazina, sākot 
no 2014. gada, kurā izmaksā 80 % no 
2013. gadā saņemtā maksājuma, un 
beidzot ar 2017. gadu, kurā izmaksā 20 % 
no minētā maksājuma.

Or. en

Grozījums Nr. 189
Britta Reimers

Regulas priekšlikums
33. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai varētu pretendēt uz maksājumiem 
saskaņā ar 32. pantu, apgabalus, kas nav 
kalnu apgabali, uzskata par apgabaliem, 
kuros ir ievērojami dabas ierobežojumi, ja 
vismaz 66 % LIZ atbilst vienam no 
II pielikumā minētajiem kritērijiem 
saskaņā ar norādīto robežvērtību. Šā 
nosacījuma ievērošanu nodrošina atbilstošā 
vietējās administratīvās vienības līmenī
(LAU 2 līmenī).

Lai varētu pretendēt uz maksājumiem 
saskaņā ar 32. pantu, apgabalus, kas nav 
kalnu apgabali, uzskata par apgabaliem, 
kuros ir ievērojami dabas ierobežojumi, ja 
vismaz 50 % LIZ atbilst vai nu vismaz
vienam no II pielikumā minētajiem 
kritērijiem saskaņā ar norādīto 
robežvērtību, vai pašlaik dalībvalstīs spēkā 
esošās indeksu sistēmas kombinētajiem 
biofizikālajiem kritērijiem. Šā nosacījuma 
ievērošanu nodrošina LAU 2 līmenī vai 
par LAU 2 mazākas vienības, piemēram, 
pagastu, līmenī.

Or. en

Grozījums Nr. 190
Riikka Manner

Regulas priekšlikums
33. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Nosakot to apgabalu robežas, uz kuriem 
attiecas šis punkts, dalībvalstis veic 
precizēšanu, pamatojoties uz objektīviem 
kritērijiem, ar mērķi neiekļaut apgabalus, 

Nosakot to apgabalu robežas, uz kuriem 
attiecas šis punkts un kuri nav noteikti par 
apgabaliem, kuros saskaņā ar 
II pielikumā minēto klimata kritēriju ir 
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kuros ir dokumentēti pirmajā daļā minētie 
būtiskie dabas ierobežojumi, bet kuros tie 
ir pārvarēti ar ieguldījumiem vai 
saimniecisko darbību.

dabas ierobežojumi, dalībvalstis veic 
precizēšanu, pamatojoties uz objektīviem 
kritērijiem, ar mērķi neiekļaut apgabalus, 
kuros ir dokumentēti pirmajā daļā minētie 
būtiskie dabas ierobežojumi, bet kuros tie 
ir pārvarēti ar ieguldījumiem vai 
saimniecisko darbību.

Or. en

Grozījums Nr. 191
Satu Hassi

Regulas priekšlikums
34. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dzīvnieku labturības maksājumus 
saskaņā ar šo pasākumu piešķir 
lauksaimniekiem, kuri brīvprātīgi uzņemas 
veikt darbības, kas ietver vienas vai 
vairākas dzīvnieku labturības saistības.

1. Dzīvnieku labturības maksājumus 
saskaņā ar šo pasākumu piešķir 
lauksaimniekiem, kuri brīvprātīgi uzņemas 
veikt darbības, kas ietver vienas vai 
vairākas dzīvnieku labturības saistības, 
kuras pārsniedz pašreizējos tiesību aktu 
noteikumus. Šā pasākuma iekļaušana 
lauku attīstības programmās ir obligāta.

Or. en

Pamatojums

Pamatojoties uz referentes iesniegto 61. grozījumu.

Grozījums Nr. 192
Satu Hassi

Regulas priekšlikums
34. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šīs saistības uzņemas uz vienu gadu ar 
iespēju tās atjaunot.

Šīs saistības parasti uzņemas uz laiku no 
pieciem līdz septiņiem gadiem. Vajadzības 
gadījumā, kā arī pamatotos gadījumos 
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tiek noteikts ilgāks laika periods. 

Or. en

Grozījums Nr. 193
Kriton Arsenis

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Atbalstu saskaņā ar šo pasākumu piešķir 
par meža hektāru meža tiesiskajiem 
valdītājiem, pašvaldībām un to 
apvienībām, kas brīvprātīgi uzņemas veikt 
darbības, kuras ietver vienas vai vairākas 
meža vides saistības. Šo atbalstu var 
saņemt arī struktūras, kas apsaimnieko 
valsts īpašumā esošus mežus, ja tās nav 
atkarīgas no valsts budžeta.

1. Atbalstu saskaņā ar šo pasākumu piešķir 
par meža hektāru meža tiesiskajiem 
valdītājiem, pašvaldībām un to 
apvienībām, kas brīvprātīgi uzņemas veikt 
darbības, kuras ietver vienas vai vairākas 
meža vides saistības. Šo atbalstu var 
saņemt arī struktūras, kas apsaimnieko 
valsts īpašumā esošus mežus.

Or. en

Grozījums Nr. 194
Kriton Arsenis

Regulas priekšlikums
35. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Attiecībā uz darbībām, uz kurām 
neattiecas 1., 2. un 3. punkts, privāttiesību 
subjektiem, pašvaldībām un to apvienībām 
var piešķirt atbalstu par meža ģenētisko 
resursu saglabāšanu un uzlabošanu.

4. Attiecībā uz darbībām, uz kurām 
neattiecas 1., 2. un 3. punkts, publisko 
tiesību un privāttiesību subjektiem var 
piešķirt atbalstu par meža ģenētisko resursu 
saglabāšanu un uzlabošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 195
Britta Reimers
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Regulas priekšlikums
36. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Atbalsts saskaņā ar šo pasākumu veicina 
sadarbības veidus, kas ietver vismaz divus 
tiesību subjektus, un jo īpaši:

1. Atbalsts saskaņā ar šo pasākumu veicina 
sadarbības veidus, kas ietver primāros 
ražotājus un vismaz divus tiesību 
subjektus, un jo īpaši:

Or. en

Grozījums Nr. 196
Karin Kadenbach

Regulas priekšlikums
36. pants – 2. punkts – ja apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ja) sadarbību starp piegādes ķēdes 
dalībniekiem, lai veicinātu dzīvnieku 
labturībai labvēlīgas ražošanas sistēmas.

Or. en

Pamatojums

Sadarbības pasākums ir labs līdzeklis, kā integrēt dzīvnieku labturību pārtikas ķēdē, iesaistot 
šajā pasākumā dažādus dalībniekus un tādējādi veicinot ilgtspējīgas lopkopības attīstību.

Grozījums Nr. 197
Gaston Franco

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) finansiāliem ieguldījumiem, ko maksā 
tieši lauksaimniekiem, prēmijās par ražas, 
dzīvnieku un augu apdrošināšanu pret 
ekonomiskiem zaudējumiem, ko izraisījuši 
nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi un 

a) finansiāliem ieguldījumiem, ko maksā 
tieši apdrošinātiem lauksaimniekiem un 
mežsaimniekiem, prēmijās par ražas, 
dzīvnieku, augu un mežaudzes
apdrošināšanu pret ekonomiskiem 
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dzīvnieku vai augu slimības vai kaitēkļu 
invāzija;

zaudējumiem, ko izraisījuši nelabvēlīgi 
klimatiskie apstākļi, ugunsgrēki un 
dzīvnieku vai augu slimības vai kaitēkļu 
invāzija, vai bojājumu atjaunošanas 
izmaksas;

Or. fr

Grozījums Nr. 198
Kārlis Šadurskis

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) finansiāliem ieguldījumiem, ko maksā 
tieši lauksaimniekiem, prēmijās par ražas, 
dzīvnieku un augu apdrošināšanu pret 
ekonomiskiem zaudējumiem, ko izraisījuši 
nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi un 
dzīvnieku vai augu slimības vai kaitēkļu 
invāzija;

a) finansiāliem ieguldījumiem, ko maksā 
tieši lauksaimniekiem vai meža 
īpašniekiem, prēmijās par ražas, dzīvnieku,
augu un meža apdrošināšanu pret 
ekonomiskiem zaudējumiem, ko izraisījuši 
nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi, savvaļas
dzīvnieku (putnu) vai augu slimības vai 
kaitēkļu invāzija;

Or. en

Grozījums Nr. 199
Britta Reimers

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) finansiāliem ieguldījumiem, ko maksā 
tieši lauksaimniekiem, prēmijās par ražas, 
dzīvnieku un augu apdrošināšanu pret 
ekonomiskiem zaudējumiem, ko izraisījuši 
nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi un 
dzīvnieku vai augu slimības vai kaitēkļu 
invāzija;

a) finansiāliem ieguldījumiem, ko maksā 
tieši lauksaimniekiem vai lauksaimnieku 
grupām, prēmijās par ražas, dzīvnieku un 
augu apdrošināšanu pret ekonomiskiem 
zaudējumiem, ko izraisījuši nelabvēlīgi 
klimatiskie apstākļi un dzīvnieku vai augu 
slimības vai kaitēkļu invāzija;

Or. en
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Grozījums Nr. 200
Kārlis Šadurskis

Regulas priekšlikums
37. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) finansiāliem ieguldījumiem kopfondos, 
lai izmaksātu finansiālu kompensāciju 
lauksaimniekiem par ekonomiskiem 
zaudējumiem, ko izraisījis dzīvnieku vai 
augu slimības uzliesmojums vai vides 
incidents;

b) finansiāliem ieguldījumiem kopfondos, 
lai izmaksātu finansiālu kompensāciju 
lauksaimniekiem vai meža īpašniekiem par 
ekonomiskiem zaudējumiem, ko izraisījis 
dzīvnieku vai augu slimības uzliesmojums 
vai vides incidents;

Or. en

Grozījums Nr. 201
Britta Reimers

Regulas priekšlikums
37. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) finansiāliem ieguldījumiem kopfondos, 
lai izmaksātu finansiālu kompensāciju 
lauksaimniekiem par ekonomiskiem 
zaudējumiem, ko izraisījis dzīvnieku vai 
augu slimības uzliesmojums vai vides 
incidents;

b) finansiāliem ieguldījumiem kopfondos, 
lai izmaksātu finansiālu kompensāciju 
lauksaimniekiem par ekonomiskiem 
zaudējumiem, ko izraisījis dzīvnieku vai 
augu slimības uzliesmojums vai vides 
incidents, vai nelabvēlīgi klimatiskie
apstākļi;

Or. en

Grozījums Nr. 202
Julie Girling

Regulas priekšlikums
37. pants – 1. punkts – c apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) ienākumu stabilizācijas instrumentu, 
kas izpaužas kā finansiāli ieguldījumi 
kopfondos, lai sniegtu kompensāciju 
lauksaimniekiem, kuru ienākumi 
ievērojami samazinājušies.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 203
Kārlis Šadurskis

Regulas priekšlikums
37. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šā panta 1. punkta b) un c) apakšpunktā 
“kopfonds” ir shēma, ko dalībvalsts 
akreditējusi saskaņā ar saviem tiesību 
aktiem, lai iesaistītie lauksaimnieki varētu 
apdrošināties, turklāt kompensācijas 
maksājumus veic iesaistītajiem 
lauksaimniekiem, kuri cieš ekonomiskus 
zaudējumus, ko izraisījis dzīvnieku vai 
augu slimības uzliesmojums vai vides 
incidents, vai kuru ienākumi ir ievērojami 
samazinājušies.

2. Šā panta 1. punkta b) un c) apakšpunktā 
“kopfonds” ir shēma, ko dalībvalsts 
akreditējusi saskaņā ar saviem tiesību 
aktiem, lai iesaistītie lauksaimnieki vai 
meža īpašnieki varētu apdrošināties, turklāt 
kompensācijas maksājumus veic 
iesaistītajiem lauksaimniekiem vai meža 
īpašniekiem, kuri cieš ekonomiskus 
zaudējumus, ko izraisījis dzīvnieku vai 
augu slimības uzliesmojums vai vides 
incidents, vai kuru ienākumi ir ievērojami 
samazinājušies.

Or. en

Grozījums Nr. 204
Britta Reimers

Regulas priekšlikums
37. pants – 4. punkts – 2. daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam 
un Padomei termiņa vidusposma pārskatu 
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par šajā regulā paredzēto riska 
pārvaldības pasākumu īstenošanu un 
nepieciešamības gadījumā ierosina 
attiecīgus pasākumus uzlabojumu 
panākšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 205
Gaston Franco

Regulas priekšlikums
38. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ražas, dzīvnieku un augu apdrošināšana Ražas, dzīvnieku, augu un meža
apdrošināšana

Or. fr

Grozījums Nr. 206
Gaston Franco

Regulas priekšlikums
38. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Attiecībā uz mežsaimniecību 37. panta 
1. punkta a) apakšpunktā paredzētais 
atbalsts attiecas tikai uz tām 
apdrošināšanas prēmijām, kas paredzētas, 
lai segtu zaudējumus, ko izraisījuši 
nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi un 
ugunsgrēki.

Or. fr

Grozījums Nr. 207
Satu Hassi
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Regulas priekšlikums
39. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Attiecībā uz dzīvnieku slimībām 
finansiālo kompensāciju saskaņā ar 
37. panta 1. punkta b) apakšpunktu var 
piešķirt tikai tādu slimību gadījumos, kas 
minētas Pasaules Dzīvnieku veselības 
organizācijas izveidotajā dzīvnieku slimību 
sarakstā un/vai Lēmuma 90/424/EEK 
pielikumā.

4. Attiecībā uz dzīvnieku slimībām 
finansiālo kompensāciju var piešķirt tikai 
tādu slimību gadījumos, kas minētas 
Pasaules Dzīvnieku veselības organizācijas 
izveidotajā dzīvnieku slimību sarakstā 
un/vai Lēmuma 90/424/EEK pielikumā un 
nerodas tādu neilgtspējīgu sistēmu dēļ kā 
rūpnieciskā lauksaimniecība un 
monokultūras.

Or. en

Grozījums Nr. 208
Britta Reimers

Regulas priekšlikums
39. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Attiecībā uz dzīvnieku slimībām 
finansiālo kompensāciju saskaņā ar 
37. panta 1. punkta b) apakšpunktu var 
piešķirt tikai tādu slimību gadījumos, kas 
minētas Pasaules Dzīvnieku veselības 
organizācijas izveidotajā dzīvnieku slimību 
sarakstā un/vai Lēmuma 90/424/EEK 
pielikumā.

4. Attiecībā uz dzīvnieku slimībām 
finansiālo kompensāciju saskaņā ar 
37. panta 1. punkta b) apakšpunktu var 
piešķirt tikai tādu slimību gadījumos, kas 
minētas Pasaules Dzīvnieku veselības 
organizācijas izveidotajā dzīvnieku slimību 
sarakstā un/vai Lēmuma 90/424/EEK 
pielikumā, un bišu slimību gadījumos.

Or. en

Grozījums Nr. 209
Corinne Lepage

Regulas priekšlikums
43. pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) pašreizējo vietējās rīcības grupu 
iespēju veikt to kopienas projektu izpēti 
un plānošanu, kuri ir nepieciešami, lai 
pieteiktu jaunu teritoriju ietveršanu 
LEADER programmā. 

Or. fr

Grozījums Nr. 210
Satu Hassi
Åsa Westlund

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) nekustamā īpašuma celtniecību, iegādi, 
ieskaitot izpirkumnomu, vai 
labiekārtošanu;

a) nekustamā īpašuma celtniecību, iegādi, 
ieskaitot izpirkumnomu, vai 
labiekārtošanu, dodot priekšroku 
energotaupīgam un klimatam nekaitīgam 
aprīkojumam;

Or. en

Grozījums Nr. 211
Satu Hassi
Åsa Westlund

Regulas priekšlikums
46. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) jaunas tehnikas un aprīkojuma iegādi vai 
iegādi uz nomaksu, tostarp datoru 
programmatūras iegādi, nepārsniedzot 
aktīva tirgus vērtību;

b) jaunas tehnikas un aprīkojuma iegādi vai 
iegādi uz nomaksu, tostarp datoru 
programmatūras iegādi, nepārsniedzot 
aktīva tirgus vērtību un dodot priekšroku 
energotaupīgam un klimatam nekaitīgam 
aprīkojumam;
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Or. en

Grozījums Nr. 212
Britta Reimers

Regulas priekšlikums
46. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Attiecībā uz apūdeņošanu par 
attiecināmajiem izdevumiem uzskata tikai 
ieguldījumus, kuru rezultātā līdzšinējais 
ūdens patēriņš samazinās vismaz par 25 %. 
Atkāpjoties no iepriekšminētā, dalībvalstīs, 
kuras pievienojušās Savienībai no 
2004. gada, ieguldījumus jaunās 
apūdeņošanas iekārtās var uzskatīt par 
attiecināmiem izdevumiem gadījumos, kad 
vides analīze sniedz pierādījumus, ka 
attiecīgais ieguldījums ir ilgtspējīgs un tam 
nav negatīvas ietekmes uz vidi.

3. Attiecībā uz apūdeņošanu par 
attiecināmajiem izdevumiem uzskata tikai 
ieguldījumus, kuru rezultātā līdzšinējais 
ūdens patēriņš samazinās vismaz par 15 % 
vai tiek veikta ūdens otrreizēja 
izmantošana. Atkāpjoties no 
iepriekšminētā, dalībvalstīs, kuras 
pievienojušās Savienībai no 2004. gada, 
ieguldījumus jaunās apūdeņošanas iekārtās 
var uzskatīt par attiecināmiem izdevumiem 
gadījumos, kad vides analīze sniedz 
pierādījumus, ka attiecīgais ieguldījums ir 
ilgtspējīgs un tam nav negatīvas ietekmes 
uz vidi.

Or. en

Grozījums Nr. 213
Julie Girling

Regulas priekšlikums
53. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Saskaņā ar 51. panta 1. punktu izveido 
EIP tīklu, lai atbalstītu 61. pantā minēto 
EIP lauksaimniecības ražīgumam un 
ilgtspējai. Tas dod iespēju veidot darba 
grupu, konsultāciju dienestu un pētnieku 
sadarbības tīklus.

1. Saskaņā ar 51. panta 1. punktu izveido 
EIP tīklu, lai atbalstītu 61. pantā minēto 
EIP lauksaimniecības ražīgumam un 
ilgtspējai. Tas dod iespēju veidot darba 
grupu, konsultāciju dienestu, pētnieku un 
komercstruktūru sadarbības tīklus.

Or. en
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Grozījums Nr. 214
Satu Hassi
Regulas priekšlikums
53. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Saskaņā ar 51. panta 1. punktu izveido 
EIP tīklu, lai atbalstītu 61. pantā minēto 
EIP lauksaimniecības ražīgumam un 
ilgtspējai. Tas dod iespēju veidot darba 
grupu, konsultāciju dienestu un pētnieku 
sadarbības tīklus.

1. Saskaņā ar 51. panta 1. punktu izveido 
EIP tīklu, lai atbalstītu 61. pantā minēto 
EIP lauksaimniecības ražīgumam un 
ilgtspējai. Tas dod iespēju veidot darba 
grupu, konsultāciju dienestu, nevalstisku 
organizāciju un pētnieku sadarbības tīklus.

Or. en

Grozījums Nr. 215
João Ferreira

Regulas priekšlikums
55. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) informēt plašāku sabiedrību un 
iespējamos saņēmējus par lauku attīstības 
politiku;

c) informēt plašāku sabiedrību un 
iespējamos saņēmējus par lauku attīstības 
politiku un finansēšanas iespējām;

Or. en

Grozījums Nr. 216
Satu Hassi
Åsa Westlund

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) veicina resursefektīvu, ražīgu, zemu 
emisiju, klimatam labvēlīgu un noturīgu 
lauksaimniecības nozari, kuras darbs rit 
harmonijā ar svarīgākajiem dabas 
resursiem, no kuriem atkarīga 

a) veicina resursefektīvu un 
energotaupīgu, ražīgu, zemu emisiju, 
klimatam labvēlīgu un noturīgu 
lauksaimniecības nozari, kuras darbs rit 
harmonijā ar svarīgākajiem dabas 
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lauksaimniecība; resursiem, no kuriem atkarīga 
lauksaimniecība;

Or. en

Grozījums Nr. 217
Karin Kadenbach

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) veicina resursefektīvu, ražīgu, zemu 
emisiju, klimatam labvēlīgu un noturīgu 
lauksaimniecības nozari, kuras darbs rit 
harmonijā ar svarīgākajiem dabas 
resursiem, no kuriem atkarīga 
lauksaimniecība;

a) veicina resursefektīvu, ražīgu, zemu 
emisiju, dzīvnieku labturību sekmējošu,
klimatam labvēlīgu un noturīgu 
lauksaimniecības nozari, kuras darbs rit 
harmonijā ar svarīgākajiem dabas 
resursiem, no kuriem atkarīga 
lauksaimniecība;

Or. en

Pamatojums

Ir būtiski, lai inovācijas partnerība tiktu izmantota nolūkā uzlabot dzīvnieku labturību, kas 
atbilstoši ilgtspējīgas attīstības stratēģijai ir daļa no ilgtspējīgas lauksaimniecības.

Grozījums Nr. 218
Britta Reimers

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) veicina resursefektīvu, ražīgu, zemu 
emisiju, klimatam labvēlīgu un noturīgu 
lauksaimniecības nozari, kuras darbs rit 
harmonijā ar svarīgākajiem dabas 
resursiem, no kuriem atkarīga 
lauksaimniecība;

a) veicina resursefektīvu, ražīgu, zemu 
emisiju, klimatam labvēlīgu un noturīgu 
lauksaimniecības un mežsaimniecības
nozari, kuras darbs rit harmonijā ar 
svarīgākajiem dabas resursiem, no kuriem 
atkarīga lauksaimniecība;

Or. en
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Grozījums Nr. 219
Satu Hassi
Åsa Westlund

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) uzlabo procesus, kuru mērķis ir saglabāt 
vidi, pielāgoties klimata pārmaiņām un 
mazināt to sekas;

c) pievēršas to procesu uzlabošanai, kuru 
mērķis ir saglabāt vidi, veicināt 
agroekoloģiskās ražošanas sistēmas un 
lauksaimniecības praksi, kurai nav 
nepieciešami lieli ieguldījumi, pielāgoties 
klimata pārmaiņām un mazināt to sekas;

Or. en

Grozījums Nr. 220
Karin Kadenbach

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) uzlabo procesus, kuru mērķis ir saglabāt 
vidi, pielāgoties klimata pārmaiņām un 
mazināt to sekas;

c) uzlabo procesus, kuru mērķis ir saglabāt 
vidi, pielāgoties klimata pārmaiņām un 
mazināt to sekas, vienlaikus ievērojot 
dzīvnieku labturību; 

Or. en

Pamatojums

Līguma 13. pants paredz, ka, nosakot lauksaimniecības politiku, ES veltīs pienācīgu 
uzmanību dzīvnieku labturībai, un tai būtu jānodrošina, ka saskaņā ar inovācijas partnerību 
veiktās darbības veicina ražošanā izmantojamo dzīvnieku labturību, nevis negatīvi ietekmē to.

Grozījums Nr. 221
Britta Reimers
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Regulas priekšlikums
61. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) veido saikni starp progresīvā pētniecībā 
radītām zināšanām un tehnoloģiju un 
lauksaimniekiem, uzņēmumiem un 
konsultāciju dienestiem.

d) veido saikni starp progresīvā pētniecībā 
radītām zināšanām un tehnoloģiju un 
lauksaimniekiem, mežu 
apsaimniekotājiem, biškopjiem,
uzņēmumiem un konsultāciju dienestiem.

Or. en

Grozījums Nr. 222
Britta Reimers

Regulas priekšlikums
62. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. EIP darba grupas ir daļa no EIP 
lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai. 
Tās izveido ieinteresētās personas, 
piemēram, lauksaimnieki, pētnieki, 
konsultanti un uzņēmumi, kas iesaistīti 
lauksaimniecības un pārtikas nozarē.

1. EIP darba grupas ir daļa no EIP 
lauksaimniecības un mežsaimniecības 
ražīgumam un ilgtspējai. Tās izveido 
ieinteresētās personas, piemēram, 
lauksaimnieki, pētnieki, konsultanti un 
uzņēmumi, kas iesaistīti lauksaimniecības 
un pārtikas nozarē.

Or. en

Grozījums Nr. 223
Julie Girling

Regulas priekšlikums
65. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Vismaz 5 % no kopējā ELFLA 
ieguldījuma lauku attīstības programmā 
ir rezervēti Leader.

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 224
Corinne Lepage

Regulas priekšlikums
65. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Vismaz 5 % no kopējā ELFLA 
ieguldījuma lauku attīstības programmā ir 
rezervēti Leader.

5. Vismaz 10 % no kopējā ELFLA 
ieguldījuma lauku attīstības programmā ir 
rezervēti Leader.

Or. fr

Grozījums Nr. 225
Åsa Westlund

Regulas priekšlikums
65. pants – 7.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a Vismaz 50 % no kopējā ELFLA 
ieguldījuma lauku attīstības programmā 
tiek izlietoti pasākumiem saskaņā ar 4. un 
5. prioritāti.

Or. en

Pamatojums

Lai vēl vairāk uzlabotu programmas pozitīvo ietekmi uz klimata pārmaiņu mazināšanu un 
bioloģiskās daudzveidības aizsardzību un atjaunošanu, vairāk resursu varētu piešķirt tiem 
pasākumiem, ar kuriem jāsasniedz minētie mērķi. Prasībai vajadzētu būt saistītai ar 4. un 
5. prioritāti attiecībā uz ekosistēmu atjaunošanu un resursu efektīvu izmantošanu. Tādējādi 
tiek paplašināta darbības joma un tiks ietverti visi šajās prioritātēs paredzētie pasākumi, 
piemēram, ieguldījumi un projekti.

Grozījums Nr. 226
Julie Girling

Regulas priekšlikums
66. pants
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

66. pants svītrots

Finansējums darbībām ar būtisku 
ieguldījumu inovācijā
Līdzekļi, kas pārvietoti uz ELFLA, 
piemērojot Regulas (ES) Nr. DP/2012 
7. panta 2. punktu, ir rezervēti darbībām, 
kuras sniedz būtisku ieguldījumu 
inovācijā, kas saistīta ar lauksaimniecības 
ražīgumu un ilgtspēju, arī ar klimata 
pārmaiņu seku mazināšanu un 
pielāgošanos tām.

Or. en

Grozījums Nr. 227
Karin Kadenbach

Regulas priekšlikums
IV pielikums – 1. daļa – tabula – 1. sleja – 4. rinda

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lauku attīstības prioritāte Nr. 3: veicināt 
pārtikas aprites organizēšanu un riska 
pārvaldību lauksaimniecībā

Lauku attīstības prioritāte Nr. 3: veicināt 
pārtikas aprites organizēšanu 
lauksaimniecībā

Or. en

Grozījums Nr. 228
Karin Kadenbach

Regulas priekšlikums
V pielikums – 3. iedaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

17. pants — Lauksaimniecības un pārtikas 
produktu kvalitātes shēmas
32.–33. pants — Maksājumi apgabaliem, 
kuros ir dabas vai citi specifiski 

17. pants — Lauksaimniecības un pārtikas 
produktu kvalitātes shēmas
32.–33. pants — Maksājumi apgabaliem, 
kuros ir dabas vai citi specifiski 
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ierobežojumi ierobežojumi

34. pants — Dzīvnieku labturība

Or. en

Pamatojums

Lauksaimnieki, kuri ražošanā ievēro dzīvnieku labturību, reaģē uz tirgus prasībām un var 
iegūt vislabāko cenu par saviem produktiem, uzlabojot to konkurētspēju. Lauksaimnieki ir 
jāatbalsta, lai viņi pārņemtu šīs ražošanas sistēmas.


