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ĪSS PAMATOJUMS

Nepieciešamība pēc zaļās reformas

Kopējā lauksaimniecības politika (KLP) šodien veido vairāk nekā 40% no ES kopējā budžeta. 
Tā ir milzīga naudas summa, un tāpēc vides viedokļa ir ļoti svarīgi, vai šī nauda tiek izlietota
ilgtspējīgā veidā vai ne. Lai aizsargātu vidi, turpmākajos gados mums ir vajadzīga paradigmas
maiņa attiecībā uz KLP.

Nav šaubu, ka, raugoties no plašas perspektīvas, tas veids, kā mūsdienās Eiropā noris
lauksaimniecība, ilgtermiņā nav ilgtspējīgs. Tas atstāj nopietnas sekas uz mūsu dabas
resursiem, tostarp augsni, ūdeni, bioloģisko daudzveidību un klimatu. Daži piemēri izgaismo
šo problēmu:

 Lauksaimniecības zemes aizņem izšķiroši nozīmīgu daļu, nodrošinot dzīvotni savvaļas 
dzīvnieku un putnu sugām. 2011. gadā Eiropas Lauku putnu indekss, kas pārrauga 
lauku putnu populācijas, samazinājās līdz zemākajam līmenim, kāds jebkad reģistrēts.

 Lauksaimniecība ir galvenais piesārņojuma avots Eiropas ūdeņos. Lauksaimniecība ir 
atbildīga par vairāk nekā 50 % no slāpekļa ūdenī un ir nozīmīgs fosfātu avots.

 Lauksaimniecība ir atbildīga par 9,6 % no siltumnīcefekta gāzu emisijām Eiropas 
Savienībā — tā rada 75% no ES slāpekļa oksīda emisijām un 49 % no metāna 
emisijām.

Ja mēs vēlamies mainīt šo attīstības gaitu un padarīt Eiropas lauksaimniecību ilgtspējīgu, 
mums ir fundamentāli jāmaina KLP filozofija. Tiešie maksājumi — kas veido 75 % no KLP 
budžeta — tradicionāli atbalstīja intensīvo lauksaimniecību. Un neatkarīgi no savstarpējas 
atbilstības noteikumiem tiešie maksājumi nedod nekādu stimulu ilgtspējīgai praksei.

Referents ierosina reformēt tiešos maksājumus KLP, tā lai tie piešķirtu prioritāti tiem 
zemniekiem, kuri saimnieko ilgtspējīgi. KLP pamatprincipam ir jābūt tādam, lai nodrošinātu, 
ka valsts nauda atbalsta sabiedrisko labumu.

Komisijas priekšlikums — un kā to var pastiprināt

Komisija 2011. gada novembrī iesniedza priekšlikumu reformai, kurā paredzēts piesaistīt 
ekoloģijai tiešos maksājumus. Komisija ir ierosinājusi trīs tā sauktos ekoloģiskos elementus: 
audzējamo kultūru dažādošanu, ilggadīgie zālāji pastāvīgas pļavas un ekoloģiski nozīmīgas 
platības. Referents ierosina pastiprināt šos elementus šādā veidā:

1. Audzējamo kultūru dažādošanas vietā nepieciešams paredzēt prasības attiecībā uz augu 
seku. Augu kultūru dažādošana tikai stimulētu lauksaimniekus izņemt nelielas savas zemes 
platības atvēlēt atšķirīgām kultūrām, bet tas nedos labumu videi. Augu seka, no otras puses, 
ļautu izvairīties no monokultūras, uzlabotu bioloģisko daudzveidību un samazinātu 
nepieciešamību izmantot pesticīdus.
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2. Ref Referents atbalsta ideju aizsargāt ilggadīgo zālāju / pastāvīgās ganību apjomu, lai 
nodrošinātu, ka ganības paliek vismaz tādā pašā līmenī kā šobrīd. Bet, lai nodrošinātu šo 
mērķi, atskaites gads tam, cik daudz pastāvīgo ganību būtu jāsaglabā, būtu jānosaka laika 
brīdis pagātnē, nevis nākotnē. Pretējā gadījumā tas dod lauksaimniekiem nepareizu stimulu 
uzart savus zālājus, lai nebūtu jāpilda šī prasība.

3. Ideja par lauksaimniecības zemes atstāšanu atmatā ekoloģiski nozīmīgām platībām (EFA), 
kas būtu jāatstāj neskartas, ir ļoti noderīgs elements Komisijas priekšlikumā. Tomēr referents 
ierosina palielināt tās lauksaimniecības zemes procentuālo daļu, kas ietilptu EFA kategorijā, 
no 7 % līdz 10 %, jo analīzes rezultāti liecina — lai EFA dotu nozīmīgu rezultātu, būtu jāatvēl 
vismaz 10 % lauksaimniecības zemes1.  

4. Visbeidzot referents ierosina pievienot paketei ceturto ekoloģisko elementu, kas ir prasība 
par zemsegu. Lauksaimniekiem būs jānodrošina, ka viņu zeme nepaliek neapaugusi ilgāk 
nekā 5-8 nedēļas pēc kārtas. Tas būs svarīgs instruments, lai novērstu augsnes eroziju un 
neļautu barības vielām piesārņot ūdens vidi.

Modulācija

Vēl viena būtiska diskusija attiecībā uz ekoloģiju ir jautājumā par modulāciju. Cik daudz no I 
pīlāra līdzekļiem jābūt pieejamiem modulācijai uz II pīlāru? Komisija ierosina 10 %, bet šķiet 
neskaidrs, kas kalpo par argumentu šim skaitlim. Modulācija ir brīvprātīga, un tāpēc nav 
pienācīga iemesla, kāpēc dalībvalstis nedrīkstētu pašas pieņemt lēmumu, cik lielā mērā tās 
vēlas modulēt līdzekļus no I pīlāra uz II pīlāru.

Referents ierosina likvidēt Komisijas priekšlikumā esošo iespēju dažām dalībvalstīm veikt 
modulāciju pretējā virzienā. Pašlaik šādas iespējas nav, un šādas iespējas ieviešana patiesi 
būtu ļoti problemātiski no vides viedokļa.

Ceļā uz ilgtspējīgāku lauksaimniecību

ES ir savā 2020 stratēģijā apņēmusies nodrošināt, ka ekonomiskajai izaugsmei ir jābūt 
ilgtspējīgai. Šajā sakarā ES ir izvirzījusi mērķi „līdz 2020. gadam apturēt bioloģiskās 
daudzveidības un ekosistēmu pakalpojumu zudumu Eiropas Savienībā un atjaunot tos, ciktāl 
iespējams”. Un „ES ceļvedī ekonomikai ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni” tā ir 
apņēmusies līdz 2050. gadam samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas lauksaimniecības 
nozarē par 42-49 %.

Lai šie mērķi būtu vairāk nekā tikai vārdi, ES ir jāveic vērienīga reforma attiecībā uz to, kā 
tiešie maksājumi tiek izmantoti KLP. Valsts nauda ir jāatbalsta sabiedriskais labums. Tam 
jābūt mūsu mērķim, lai KLP reformās nodrošinātu šo principu.

GROZĪJUMI

                                               
1 Cita starpā sk.: Naturschutzbund Deutschland (NABU), 2008. g. janvāris: "Die Bedeutung der 
obligatorischen Flächenstilllegung für die biologische Vielfalt". Berlīne.
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Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 
Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Lai ņemtu vērā īpašus jaunus elementus
un lai garantētu saņēmēju tiesību
aizsardzību, saskaņā ar Līguma 290. pantu 
būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt 
tiesību aktus, lai noteiktu jaunas 
definīcijas, kas saistītas ar piekļuvi 
atbalstam saskaņā ar šo regulu, lai 
izveidotu pamatsistēmu, kuras ietvaros 
dalībvalstis nosaka veicamo darbību 
minimumu platībās, kas tiek dabiski 
uzturētas noganīšanai vai kultūru 
audzēšanai piemērotā stāvoklī, kā arī 
noteiktu kritērijus, kas lauksaimniekiem 
jāievēro, lai tiktu uzskatīts, ka viņi ir 
izpildījuši pienākumu uzturēt 
lauksaimniecības zemi noganīšanai vai 
kultūru audzēšanai piemērotā stāvoklī, un 
kritērijus, ar kuriem nosaka stiebrzāļu un 
citu zāles lopbarības kultūru pārsvaru
ilggadīgajos zālājos.

(9) Lai ņemtu vērā īpašus jaunus elementus 
saņēmēju tiesību aizsardzības 
garantēšanai un nodrošinātu sabiedrisko 
labumu sniegšanu, saskaņā ar Līguma 
290. pantu būtu jādeleģē Komisijai 
pilnvaras pieņemt tiesību aktus, lai noteiktu 
jaunas definīcijas, kas saistītas ar piekļuvi 
atbalstam saskaņā ar šo regulu, veicamo 
darbību minimumu platībās, kas tiek 
dabiski uzturētas noganīšanai vai kultūru 
audzēšanai piemērotā stāvoklī, un obligāto 
darbību minimumu, kas jāveic ar mērķi 
aizsargāt dabu Natura 2000 vai 
līdzvērtīgas dabas aizsardzības 
programmas ietvaros, kā arī noteiktu 
kritērijus, kas lauksaimniekiem jāievēro, 
lai tiktu uzskatīts, ka viņi ir izpildījuši 
pienākumu uzturēt lauksaimniecības zemi
labos lauksaimniecības un vides apstākļos 
(GAEC), un kritērijus, ar kuriem nosaka 
stiebrzāļu un citu lopbarības kultūru 
pārsvaru pastāvīgajās ganībās.

Or. en

Pamatojums

Pašreizējā lauksaimnieciskas darbības definīcija ir  apmierinoša, jo tā atzīst gan 
lauksaimniecības preču ieguvi no lauksaimniecības, gan to, kādus pamata vides sabiedriskos 
labumus var nodrošināt labi lauksaimniecības un vides apstākļi (GAEC).  Tā kā atbilstība 
GAEC prasībām joprojām būs nosacījums lielākajai daļai I pīlāra tiešo maksājumu, tiem arī 
būtu jāveido izšķirošais elements lauksaimnieciskas darbības definīcijā.
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Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10a) Dalībvalstīm būtu jādod iespēja 
pārcelt no I pīlāra uz II pīlāru summu pēc 
saviem ieskatiem. Izvēlēto summu katru 
gadu var paaugstināt saskaņā ar 
14. pantu, ja dalībvalsts to vēlas darīt. Šai 
elastībai abu pīlāru starpā būtu 
jānodrošina, ka kopējā lauksaimniecības 
politika dod Savienībā pozitīvu 
ieguldījumu vides attīstībā.

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstīm vajadzētu ļaut brīvi izlemt, cik daudz 1. pīlāra līdzekļu tās vēlas pārcelt uz 
2. pīlāru. Tā kā izmaiņu izvēles iespēja ir brīvprātīga, nav pietiekami laba pamatojuma, kādēļ 
lai dalībvalstīm nebūtu izvēles iespēja, ja tās to vēlas, pārcelt summu no 1. pīlāra līdzekļiem, 
ko tās uzskata par piemērotiem, uz 2. pīlāru.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Viens no jaunās KLP mērķiem ir 
uzlabot ekoloģiskos rādītājus, paredzot 
tiešo maksājumu obligātu “ekoloģisko” 
komponentu, kas atbalstīs visā Savienībā 
īstenojamu klimatam un videi labvēlīgu 
lauksaimniecības praksi. Šajā nolūkā daļa 
no valsts maksimālā apjoma, kas noteikts 
tiešajiem maksājumiem, dalībvalstīm būtu 
jāizmanto, lai papildus
pamatmaksājumam piešķirtu gada 
maksājumu par obligātu praksi, kas 
lauksaimniekiem jāievēro, par prioritāti 
izvirzot gan klimata, gan vides politikas 
mērķus. Šāda prakse būtu jāveic kā 

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

mērķus. Šāda prakse būtu jāveic kā 
vienkāršas, vispārinātas, ārpuslīgumiskas 
un ikgadējas darbības, kas pārsniedz 
savstarpējās atbilstības prasības un ir 
saistītas ar lauksaimniecību, piemēram, 
augu seka, pastāvīgo ganību uzturēšana, 
zemsega un ekoloģiski nozīmīgas platības. 
Šāda prakse būtu jānosaka kā obligāta arī 
tiem lauksaimniekiem, kuru saimniecības 
pilnībā vai daļēji atrodas Natura 2000 
teritorijās, uz kurām attiecas Padomes 
1992. gada 21. maija Direktīva 92/43/EEK 
par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un 
floras aizsardzību un Eiropas Parlamenta 
un Padomes 2009. gada 30. novembra 
Direktīva 2009/147/EK par savvaļas putnu 
aizsardzību, ciktāl šāda prakse ir saderīga 
ar minēto direktīvu mērķiem. Ņemot vērā 
bioloģiskās lauksaimniecības sistēmu 
vispārēji atzīto labvēlīgo ietekmi uz vidi, 
lauksaimniekiem, kuri pilda Padomes 
2007. gada 28. jūnija Regulā (EK) 
Nr. 834/2007 par bioloģisko ražošanu un 
bioloģisko produktu marķēšanu un par 
Regulas (EEK) Nr. 2092/9121 atcelšanu 
paredzētos nosacījumus, būtu jāgūst 
labums no “ekoloģiskā” komponenta bez 
papildu pienākumu izpildes. “Ekoloģiskā” 
komponenta neievērošanai būtu jānoved 
pie sodu piemērošanas, pamatojoties uz 
Regulas (ES) Nr. […] [HZR] 65. pantu. 

Or. en

Pamatojums

Ekoloģiskajam maksājumam nevajadzētu būt papildus maksājuma veidā, bet gan tas būtu 
jāsaista ar pamatmaksājumu, lai nodrošinātu tā efektivitāti un realizēšanu visā ES.
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Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27) Lai nodrošinātu ar kultūru 
dažādošanas pasākumu saistīto pienākumu 
samērīgu un nediskriminējošu piemērošanu 
un lai tie garantētu spēcīgāku vides 
aizsardzību, saskaņā ar Līguma 290. pantu 
būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt 
tiesību aktus, lai noteiktu “kultūras” 
definīciju un pasākuma piemērošanas 
noteikumus.

(27) Lai nodrošinātu ar augu sekas
pasākumu saistīto pienākumu samērīgu un 
nediskriminējošu piemērošanu un lai tie 
garantētu spēcīgāku vides aizsardzību, 
saskaņā ar Līguma 290. pantu būtu 
jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt 
tiesību aktus, lai noteiktu “kultūras” 
definīciju un pasākuma piemērošanas 
noteikumus.

Or. en

Pamatojums

Augu seka ir lauksaimniecības prakse, kas var dot daudz vairāk nekā tikai augu kultūru 
dažādību, un tā ir noderīgāka augsnes auglībai un pesticīdu izmantošanas samazināšanai. 

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Lai nodrošinātu to, ka lauksaimnieki 
saglabā ilggadīgo zālāju platības, saskaņā 
ar Līguma 290. pantu būtu jādeleģē 
Komisijai pilnvaras pieņemt tiesību aktus, 
lai pieņemtu pasākuma piemērošanas 
noteikumus.

(28) Lai nodrošinātu to, ka lauksaimnieki 
saglabā pastāvīgo ganību platības, saskaņā 
ar Līguma 290. pantu būtu jādeleģē 
Komisijai pilnvaras pieņemt tiesību aktus, 
lai pieņemtu pasākuma piemērošanas 
noteikumus.

Or. en

Pamatojums

Pastāvīgo ganību definīcija (sk. 4. panta 1. punkta h) apakšpunktu) palīdz izslēgt no 
definīcijas ļoti intensīvus zālājus, kas nedod labumu klimatam vai bioloģiskajai 
daudzveidībai, bet gan koncentrējas uz ganībām, kas nav zālaugu ganības, vai kokaugu 
ganībām. 



PA\893865LV.doc 9/35 PE483.719v01-00

LV

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
28.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28a) Lai nodrošinātu, ka  ar zemsegas 
pasākumu saistītie pienākumi tiek 
piemēroti taisnīgi un nediskriminējoši un 
to rezultātā uzlabojas ūdens vides 
aizsardzība un augsnes erozijas 
profilakse, saskaņā ar Līguma 290. pantu 
būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt 
tiesību aktus, lai noteiktu pasākuma 
piemērošanas noteikumus.

Or. en

Pamatojums

Augsnes erozija ir milzīga problēma, ar ko saskaras Eiropas lauksaimniecība. Eiropas 
Komisijas Apvienotā pētījumu centra (JRC) modelēšanas rezultāti rāda, ka 1,3 miljoni m2 ES-
27 teritorijas virsmas cieš no ūdens erozijas. Turklāt 20 % šīs virsmas platības katru gadu 
zaudē 10 tonnas no hektāra. Tādēļ ir nepieciešams ieviest pasākumu, kas tiesā veidā risina 
jautājumu par augsnes eroziju un barības vielu tiešu nokļūšanu gruntsūdenī.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29) Lai nodrošinātu ekoloģiski nozīmīgu 
platību pasākuma efektīvu un saskaņotu 
īstenošanu, vienlaikus ņemot vērā 
dalībvalstu specifiku, saskaņā ar Līguma 
290. pantu būtu jādeleģē Komisijai 
pilnvaras pieņemt tiesību aktus, lai sīkāk 
definētu šajā pasākumā minēto ekoloģiski 
nozīmīgo platību veidus un lai pievienotu 
un definētu citus ekoloģiski nozīmīgu 
platību veidus, ko var ņemt vērā, lai 
konstatētu, vai ir ievērota šajā pasākumā 
minētā procentuālā daļa.

(29) Lai nodrošinātu ekoloģiski nozīmīgu 
platību pasākuma efektīvu un saskaņotu 
īstenošanu, vienlaikus ņemot vērā 
dalībvalstu specifiku, saskaņā ar Līguma 
290. pantu būtu jādeleģē Komisijai 
pilnvaras pieņemt tiesību aktus, lai sīkāk 
definētu šajā pasākumā minēto ekoloģiski 
nozīmīgo platību veidus un lai pievienotu 
un definētu citus ekoloģiski nozīmīgu 
platību veidus, ko var ņemt vērā, lai 
konstatētu, vai ir ievērots dalībvalstu ziņā 
joprojām esošais pienākums nodrošināt, 
ka vismaz 10 % atbalsttiesīgo hektāru, 
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izņemot platības, ko aizņem pastāvīgās 
ganības, ir ekoloģiski nozīmīgas platības.

Or. en

Pamatojums

Ekoloģiski nozīmīgas platības veido nozīmīgu drošības tīklu, kas palīdzēs aizsargāt lauku 
saimniecības dabisko resursu pamatu. Kā liecina  dažādu analīžu rezultāti (sk., piem., šā 
dokumenta pamatojumu), vienīgi 10 % šādu platību palīdzēs sasniegt reālus ieguvumus 
videi — lai droši ierindojam apputeksnētājus augstāk par reālajiem ieguvumiem attiecībā uz 
klimatu, augsni un ūdeni.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
30. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Ar šo pasākumu būtu jāatbalsta tādi lauksaimnieki teritorijās ar dabas ierobežojumiem, kas 
aktīvi palīdz saglabāt un aizsargāt ainavu un saglabāt bioloģisko daudzveidību, augsni, 
klimatu un ūdeni. Lauksaimniecības sistēmas, kas saistītas ar mazāk labvēlīgiem apgabaliem, 
piemēram, bioloģiski vērtīga lauksaimniecība spēj dot augstas kvalitātes pārtikas produktus 
un ievērojami palīdzēt nodrošināt vides sabiedriskos labumus, ieskaitot oglekļa uzglabāšanu, 
tīru ūdeni, ainavu kvalitāti un bioloģisko daudzveidību. 

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
33. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(33) Būtu jādod dalībvalstīm iespēja daļu 
no valsts maksimālā apjoma, kas noteikts 
tiešajiem maksājumiem, skaidri noteiktos 
gadījumos izmantot saistītajam atbalstam 
konkrētās nozarēs. Resursi, kurus var 
izmantot saistītā atbalsta sniegšanai, būtu 
jāierobežo līdz noteiktam apjomam, 
vienlaikus ļaujot šādu atbalstu piešķirt 
dalībvalstīs vai to konkrētos reģionos, 
kuros ir īpaša situācija, proti, kuros 
konkrēti lauksaimniecības veidi vai 
lauksaimniecības sektori ir sevišķi svarīgi 
ekonomisku, vides un/vai sociālu iemeslu 
dēļ. Būtu jāatļauj dalībvalstīm šādam 
atbalstam izmantot līdz 5 % no valsts 
maksimālā apjoma vai līdz 10 %, ja to 
saistītā atbalsta apjoms vismaz vienā gadā 
2010.−2013. gada periodā pārsniedza 5 %. 
Tomēr pienācīgi pamatotos gadījumos, ja 
ir pierādītas konkrētas aktuālas reģiona 
vajadzības un saņemts Komisijas 
apstiprinājums, būtu jāatļauj dalībvalstīm 
izmantot vairāk par 10 % no valsts 

(33) Būtu jādod dalībvalstīm iespēja daļu 
no valsts maksimālā apjoma, kas noteikts 
tiešajiem maksājumiem, skaidri noteiktos 
gadījumos izmantot saistītajam atbalstam 
konkrētās nozarēs. Resursi, kurus var 
izmantot saistītā atbalsta sniegšanai, būtu 
jāierobežo līdz noteiktam apjomam, 
vienlaikus ļaujot šādu atbalstu piešķirt 
dalībvalstīs vai to konkrētos reģionos, 
kuros ir īpaša situācija, proti, kuros 
konkrēti lauksaimniecības veidi vai 
lauksaimniecības sektori ir sevišķi svarīgi 
ekonomisku, vides un/vai sociālu iemeslu 
dēļ. Būtu jāatļauj dalībvalstīm šādam 
atbalstam izmantot līdz 5 % no valsts 
maksimālā apjoma vai līdz 10 %, ja to 
saistītā atbalsta apjoms vismaz vienā gadā 
2010.−2013. gada periodā pārsniedza 5 %. 
Saistītā atbalsta iespēja būtu jāierobežo 
līdz nelielām nozarēm ar īpašām 
vajadzībām, un to nedrīkstētu izmantot kā 
vispārēju instrumentu.
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maksimālā apjoma. Saistītais atbalsts 
būtu jāpiešķir tikai tiktāl, cik tas 
nepieciešams, lai radītu stimulu saglabāt 
pašreizējo ražošanas apjomu šajos 
reģionos. Šādam atbalstam būtu jābūt 
pieejamam arī lauksaimniekiem, kuriem 
2013. gada 31. decembrī ir īpašas 
maksājumtiesības, kas piešķirtas saskaņā 
ar Regulu (EK) Nr. 1782/2003 un 
Regulu (EK) Nr. 73/2009, un kuriem nav 
atbalsttiesīgu hektāru maksājumtiesību 
aktivizēšanai. Attiecībā uz tāda 
brīvprātīga saistītā atbalsta 
apstiprināšanu, kas pārsniedz 10 % no 
dalībvalstij noteiktā valsts gada 
maksimālā apjoma, Komisija būtu 
jāpilnvaro arī pieņemt īstenošanas aktus, 
nepiemērojot Regulu (ES) Nr. 182/2011.

Or. en

Pamatojums

Saistītais atbalsts stimulē intensīvo lauksaimniecību, kas ir ļoti problemātiska no ekoloģiskā 
aspekta. KLP ir atteikusies no šāda veida atbalsta pēdējās reformās, jo tika atzīts, ka daudzas 
problēmas izriet no saistītā atbalsta. Tas būtu solis atpakaļ, ja nākamajā KLP reformā tiktu 
atkal plašā apmērā ieviests saistītais atbalsts.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
33.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(33a) Dalībvalstīm būtu jāļauj izmantot 
līdz 5 % valsts maksimālā apjoma, lai tos 
novirzītu uz īpašām lauksaimnieciskām 
darbībām, kas dod labumu videi.  Tas 
ietver sevī tādu lauksaimniecības sistēmu 
stimulēšanu kā bioloģiski vērtīga 
lauksaimniecība un tāda prakse, kas 
tiecas uz ekoloģisko veiktspēju. Saskaņā 
ar Līguma 290. pantu būtu jādeleģē 
Komisijai pilnvaras pieņemt tiesību aktus, 
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lai skaidri noteiktu šā īpašā atbalsta 
piešķiršanas nosacījumus.  

Or. en

Pamatojums

Pašreizējais priekšlikums pilnībā likvidē izvēles iespēju paredzēt atvienoto atbalstu videi 
labvēlīgai lauksaimniecībai. Tas ir milzīgs solis atpakaļ. Šī izvēles iespēja ir atkārtoti 
jāievieš, lai dotu dalībvalstīm iespēju turpmāk izvirzīt par mērķi īpašas lauksaimnieciskas 
darbības, kas nāk par labu videi, saskaņā ar I pīlāru. Tas ietver sevī tādu lauksaimniecības 
sistēmu stimulēšanu kā bioloģiski vērtīga lauksaimniecība. 

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
38. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(38) Lai mazinātu ar tiešā atbalsta 
pārvaldību un kontroli saistītās 
administratīvās izmaksas, būtu jāizveido 
vienkārša un īpaša shēma mazajiem 
lauksaimniekiem. Šajā nolūkā būtu 
jānosaka vienreizējs maksājums, kas 
aizstātu visus tiešos maksājumus. Būtu 
jāievieš noteikumi, ar kuriem cenšas 
vienkāršot formalitātes, cita starpā 
samazinot mazajiem lauksaimniekiem 
uzliktos pienākumus, piemēram, tos, kuri 
saistīti ar atbalsta pieteikumiem, klimatam 
un videi labvēlīgu lauksaimniecības 
praksi, savstarpējo atbilstību un 
kontrolēm, kā paredzēts Regulā (ES) 
Nr. […] [HZR], neapdraudot reformas 
vispārējo mērķu sasniegšanu, ar 
nosacījumu, ka Savienības tiesību akti, kas 
minēti Regulā (ES) Nr. […] [HZR] 
II pielikumā, ir piemērojami mazajiem 
lauksaimniekiem. Minētās shēmas mērķim 
vajadzēt būt atbalstīt pašreizējo 
lauksaimniecības struktūru, ko veido 
Savienības mazās saimniecības, vienlaikus 
nekavējot pāreju uz konkurētspējīgākām 
struktūrām. Šā iemesla dēļ shēmai 

(38) Lai mazinātu ar tiešā atbalsta 
pārvaldību un kontroli saistītās 
administratīvās izmaksas, būtu jāizveido 
vienkārša un īpaša shēma mazajiem 
lauksaimniekiem. Šajā nolūkā būtu 
jānosaka vienreizējs maksājums, kas 
aizstātu visus tiešos maksājumus. Būtu 
jāievieš noteikumi, ar kuriem cenšas 
vienkāršot formalitātes, cita starpā 
samazinot mazajiem lauksaimniekiem 
uzliktos pienākumus, piemēram, tos, kuri 
saistīti ar atbalsta pieteikumiem, un 
kontrolēm, kā paredzēts Regulā (ES) 
Nr. […] [HZR], neapdraudot reformas 
vispārējo mērķu sasniegšanu, ar 
nosacījumu, ka Savienības tiesību akti, kas 
minēti Regulā (ES) Nr. […] [HZR] 
II pielikumā, ir piemērojami mazajiem 
lauksaimniekiem. Lai gan ir iespējams 
samazināt mazajiem lauksaimniekiem 
pienākumus attiecībā uz klimatam un 
videi labvēlīgu lauksaimniecības praksi, 
kā noteikts šīs regulas III sadaļas 
2. nodaļā, noteikumi par savstarpējo 
atbilstību joprojām būtu jāpiemēro 
mazajiem lauksaimniekiem. Minētās 
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vajadzētu būt pieejamai tikai esošām 
saimniecībām. 

shēmas mērķim vajadzēt būt atbalstīt 
pašreizējo lauksaimniecības struktūru, ko 
veido Savienības mazās saimniecības, 
vienlaikus nekavējot pāreju uz 
konkurētspējīgākām struktūrām. Šā 
iemesla dēļ shēmai vajadzētu būt pieejamai 
tikai esošām saimniecībām. 

Or. en

Pamatojums

Lai gan būtu pamatoti samazināt vides prasības mazajiem lauksaimniekiem, lai veicinātu 
maza mēroga lauksaimniecību, tomēr ir lietderīgi, lai lauksaimnieki ievērotu savstarpējās 
atbilstības noteikumus, jo šie noteikumi nodrošina obligāto vides aizsardzības līmeņa 
minimumu.

Grozījums Nr. 12

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) “lauksaimnieciska darbība” ir: c) “lauksaimnieciska darbība” ir:
– lauksaimniecības produktu ražošana vai 
audzēšana, tostarp ražas novākšana, 
slaukšana, dzīvnieku audzēšana un 
turēšana lauksaimniecības nolūkiem,

– lauksaimniecības produktu ražošana vai 
audzēšana, tostarp ražas novākšana, 
slaukšana, dzīvnieku audzēšana un 
turēšana lauksaimniecības nolūkiem,

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

– lauksaimniecības zemes uzturēšana labos 
lauksaimniecības un vides apstākļos 
(GAEC), kā noteikts Regulas (ES) 
Nr. […] [HZR] 94. pantā,

– darbību minimums, kas jānosaka 
dalībvalstīm, lauksaimniecības platībās, 
kuras tiek dabiski uzturētas noganīšanai vai 
kultūru audzēšanai piemērotā stāvoklī;

– darbību minimums lauksaimniecības 
platībās, kuras tiek dabiski uzturētas 
noganīšanai vai kultūru audzēšanai 
piemērotā stāvoklī vai — lai veiktu 
darbības ar mērķi aizsargāt dabu 
Natura 2000 vai līdzvērtīgas dabas 
aizsardzības programmas ietvaros;

Or. en
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Pamatojums

Pašreizējā lauksaimnieciskas darbības definīcija ir  apmierinoša, jo tā atzīst gan 
lauksaimniecības preču ieguvi no lauksaimniecības, gan to, kādus pamata vides sabiedriskos 
labumus var nodrošināt labi lauksaimniecības un vides apstākļi (GAEC).  Tā kā atbilstība 
GAEC prasībām joprojām būs nosacījums lielākajai daļai I pīlāra tiešo maksājumu, tiem arī 
būtu jāveido izšķirošais elements lauksaimnieciskas darbības definīcijā.

Grozījums Nr. 13

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) “lauksaimniecības platība” ir platība, ko 
aizņem aramzeme, ilggadīgie zālāji vai 
ilggadīgie stādījumi;

e) „lauksaimniecības platība” ir platība, ko 
aizņem aramzeme, pastāvīgās ganības vai 
ilggadīgie stādījumi;

Or. en

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) “ilggadīgie stādījumi” ir kultūras, kuras 
neaudzē augsekā, nav ilggadīgie zālāji, 
attiecīgajā zemē aug piecus gadus vai ilgāk 
un dod ražu vairākas reizes, tostarp 
stādaudzētavas un īscirtmeta atvasāji;

g) „ilggadīgie stādījumi” ir kultūras, kuras 
neaudzē augsekā, nav pastāvīgās ganības, 
attiecīgajā zemē aug piecus gadus vai ilgāk 
un dod ražu vairākas reizes, tostarp 
stādaudzētavas un īscirtmeta plantācijas;

Or. en
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Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

h) “ilggadīgie zālāji” ir zeme, ko izmanto, 
lai audzētu dabīgi veidojušās 
(pašiesējušās) vai kultivētas (sētas) 
stiebrzāļu vai citas zāles lopbarības 
kultūras, un kas piecus gadus vai ilgāk nav
iekļauta saimniecības augsekas sistēmā; 
tajā var augt citas noganīšanai piemērotas 
sugas, ja pārsvaru saglabā stiebrzāles un 
citas zāles lopbarības kultūras;

h) „pastāvīgās ganības” ir zeme, ko 
izmanto, lai audzētu zāli vai citas 
lopbarības kultūras, un kas septiņus gadus 
vai ilgāk nav tikusi arta vai atkārtoti 
apsēta, un kurā ir arī noganīšanai 
piemērotas sugas, kas nav zāle un citas 
lopbarības kultūras;

Or. en

Pamatojums

Jaunā definīcija arī palīdz izslēgt no definīcijas ļoti intensīvus zālājus, kas nedod labumu 
klimatam vai bioloģiskajai daudzveidībai, bet gan koncentrējas uz ganībām, kas nav zālaugu 
ganības, vai kokaugu ganībām. Tās nodrošina būtisku lopbarību (krūmus un koku augļus un 
lapas ēd visa veida mājlopi, ieskaitot liellopus) daudzās ekstensīvās lopkopības sistēmās, jo 
īpaši marģinālākas dabas reģionos, kur ganību lauksaimniecība ir vienīgais pieejamais dabas 
resursu izmantošanas veids.

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – ka apakšpunkts (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ka) „bioloģiski vērtīga lauksaimniecība” 
ir lauksaimniecības sistēmas, kurās notiek 
lauksaimnieciskas darbības un atrodas 
lauksaimniecības zeme, kuru 
raksturojums ļauj sagaidīt, ka tās atbalstīs 
augstu bioloģiskās daudzveidības vai 
aizsargājamo sugu un dzīvotņu līmeni. 
Šīm sistēmām ir raksturīga zema 
lauksaimniecības intensitāte, procentuālā 
ziņā liels dabīgās vai pa pusei dabīgās 
veģetācijas samērs vai liela zemsegas 
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daudzveidība.

Or. en

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
55. pantu pieņemt deleģētos aktus, lai:

2. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
55. pantu pieņemt deleģētos aktus, lai:

a) noteiktu jaunas definīcijas, kas saistītas 
ar piekļuvi atbalstam saskaņā ar šo regulu;

a) noteiktu jaunas definīcijas, kas saistītas 
ar piekļuvi atbalstam saskaņā ar šo regulu;

b) izveidotu pamatsistēmu, kuras ietvaros 
dalībvalstis nosaka veicamo darbību 
minimumu platībās, kas tiek dabiski 
uzturētas noganīšanai vai kultūru 
audzēšanai piemērotā stāvoklī;

b) izveidotu pamatsistēmu, nosakot
veicamo darbību minimumu platībās, kas 
tiek dabiski uzturētas noganīšanai vai 
kultūru audzēšanai piemērotā stāvoklī, un 
obligāto darbību minimumu, kas jāveic ar 
mērķi aizsargāt dabu Natura 2000 vai 
līdzvērtīgu dabas aizsardzības programmu 
ietvaros, kā minēts 1. punkta 
c) apakšpunkta 3. ievilkumā;

c) noteiktu kritērijus, kas lauksaimniekiem 
jāievēro, lai tiktu uzskatīts, ka viņi ir 
izpildījuši pienākumu uzturēt 
lauksaimniecības platību noganīšanai vai 
kultūru audzēšanai piemērotā stāvoklī, kā 
minēts 1. punkta c) apakšpunktā;

c) noteiktu kritērijus, kas lauksaimniekiem 
jāievēro, lai tiktu uzskatīts, ka viņi ir 
izpildījuši pienākumu uzturēt 
lauksaimniecības platību labos 
lauksaimniecības un vides apstākļos 
(GAEC), kā minēts 1. punkta 
c) apakšpunkta 2. ievilkumā;

d) noteiktu kritērijus, ar kuriem nosaka 
stiebrzāļu un citu zāles lopbarības kultūru 
pārsvaru 1. punkta h) apakšpunkta 
piemērošanas vajadzībām.

d) noteiktu kritērijus, ar kuriem nosaka 
stiebrzāļu un citu lopbarības kultūru 
pārsvaru 1. punkta h) apakšpunkta 
piemērošanas vajadzībām.

Or. en
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Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Tiešos maksājumus nepiešķir fiziskām 
vai juridiskām personām vai fizisku vai 
juridisku personu grupām, kuras savās 
lauksaimniecības platībās neveic darbību 
minimumu saskaņā ar 4. panta 1. punkta 
c) apakšpunktu.

a) gada tiešo maksājumu summa ir 
mazāka par 5 % no kopējiem 
ieņēmumiem, kuri gūti no 
nelauksaimnieciskām darbībām pēdējā 
fiskālajā gadā, vai
b) to lauksaimniecības platības ir 
galvenokārt tādas platības, kuras tiek 
dabiski uzturētas noganīšanai vai kultūru 
audzēšanai piemērotā stāvoklī, un tie šajās 
platībās neveic darbību minimumu, ko 
dalībvalstis noteikušas saskaņā ar 4. panta 
1. punkta c) apakšpunktu.

Or. en

Pamatojums

Pašreizējā aktīva lauksaimnieka definīcija rada risku, ka tiek izslēgti tie lauksaimnieki, kas 
savu lauksaimniecisko darbību apvieno ar citām darbībām lauku saimniecībā, kuras dod 
ieguldījumu lauku saimniecības ekoloģiskajā un sociālekonomiskajā dzīvotspējā un plašākā 
lauku ekonomikā, kā arī šī definīcija izslēgtu lauksaimniekus amatierus. Lai atbalstītu 
lauksaimniekus, kuri dod pozitīvu ieguldījumu vidē, un mudinātu lauksaimniekus amatierus 
nodarboties ar lauksaimniecību ilgtspējīgā veidā, šie lauksaimnieki būtu jāiekļauj definīcijā.

Grozījums Nr. 19

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis līdz 2013. gada 1. augustam 1. Dalībvalstis līdz 2013. gada 1. augustam 
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var nolemt līdz 10 % no gada valsts 
maksimālā apjoma 
2014.−2019. kalendārajam gadam, kas 
noteikti šīs regulas II pielikumā, darīt 
pieejamus kā papildu atbalstu lauku 
attīstības programmas pasākumiem, ko 
saskaņā ar Regulu (ES) Nr. […] [RDR] 
finansē no ELFLA. Rezultātā attiecīgā 
summa vairs nav pieejama tiešo 
maksājumu piešķiršanai.

var nolemt noteiktu procentuālu 
daudzumu no gada valsts maksimālā 
apjoma 2014.−2019. kalendārajam gadam, 
kas noteikti šīs regulas II pielikumā, darīt 
pieejamus kā papildu atbalstu lauku 
attīstības programmas pasākumiem, ko 
saskaņā ar Regulu (ES) Nr. […] [RDR] 
finansē no ELFLA. Rezultātā attiecīgā 
summa vairs nav pieejama tiešo 
maksājumu piešķiršanai. 

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums nodrošina, lai dalībvalstis varētu pašas izlemt, cik daudz 1. pīlāra līdzekļu tās 
vēlas pārcelt uz 2. pīlāru. Tā kā izmaiņu izvēles iespēja ir brīvprātīga, nav pietiekami laba 
pamatojuma, kādēļ lai dalībvalstīm nebūtu izvēles iespēja, ja tās to vēlas, pārcelt summu no 
1. pīlāra līdzekļiem, ko tās uzskata par piemērotiem, uz 2. pīlāru.

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
14. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Pēc 2014. gada dalībvalstis var nolemt 
pirms katra gada 1. augusta paaugstināt 
savu ikgadējo valsts robežlielumu 
procentuālo augstumu, ko piešķir no 
ELFLA līdzekļiem finansētajiem 
pasākumiem lauku attīstības plānošanā 
nākamajam gadam. 

Or. en

Pamatojums

Pašreizējā ekonomiskajā situācijā dalībvalstīm var būt sarežģīti izlemt septiņus gadus 
iepriekš, cik lielā mērā tās vēlētos pārcelt no 1. pīlāra uz 2. pīlāru finanšu summu, jo tām būs 
nepieciešams pašām līdzfinansēt ievērojamu apjomu no šīs summas. Tādēļ ir lietderīgi ļaut 
dalībvalstīm pielāgot summu, ko tās vēlas pārcelt, ik gadus.
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Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
14. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Apvienotā Karaliste, Bulgārija, 
Igaunija, Latvija, Lietuva, Polija, 
Portugāle, Rumānija, Slovākija, Somija, 
Spānija un Zviedrija līdz 2013. gada 
1. augustam var nolemt līdz 5 % no 
summas, kas 2015.−2020. gada periodā 
paredzēta, lai atbalstītu lauku attīstības 
programmas pasākumus, ko saskaņā ar 
Regulu (ES) Nr. […] [RDR] finansē no 
ELFLA, darīt pieejamus šajā regulā 
paredzētu tiešo maksājumu veidā. 
Rezultātā attiecīgā summa vairs nav 
pieejama atbalsta pasākumiem saskaņā ar 
lauku attīstības programmu.

svītrots

Pirmajā daļā minēto lēmumu paziņo 
Komisijai līdz minētajā daļā norādītajam 
datumam.
Procentuālā daļa, kas paziņota saskaņā ar 
otro daļu, 1. punkta pirmajā daļā 
minētajiem gadiem ir vienāda.

Or. en

Pamatojums

Nedrīkstētu pieļaut atpakaļ vērstas izmaiņas, jo tas nozīmētu soli atpakaļ salīdzinājumā ar 
pašreizējām tiesību normām. Tādējādi 2. pīlāru nevajadzētu izmantot, lai kompensētu 
netaisnīgo pārdali 1. pīlārā.

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
20. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis līdz 2013. gada 1. augustam 
var nolemt pamatmaksājuma shēmu 

1. Dalībvalstis līdz 2013. gada 1. augustam 
var nolemt pamatmaksājuma shēmu 
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piemērot reģionālā līmenī. Tādā gadījumā 
tās nosaka reģionus saskaņā ar objektīviem 
un nediskriminējošiem kritērijiem, 
piemēram, atbilstīgi to agronomiskajam vai 
ekonomiskajam raksturojumam un 
reģionālajam lauksaimniecības 
potenciālam, vai to institucionālajai vai 
administratīvajai struktūrai.

piemērot reģionālā līmenī. Tādā gadījumā 
tās nosaka reģionus saskaņā ar objektīviem 
un nediskriminējošiem kritērijiem, 
piemēram, atbilstīgi to agronomiskajam, 
ekoloģiskajam vai ekonomiskajam 
raksturojumam un reģionālajam 
lauksaimniecības potenciālam, vai to 
institucionālajai vai administratīvajai 
struktūrai. Ja tiek paredzētas ievērojamas 
pamatmaksājumu līmeņu atšķirības 
reģionu starpā, dalībvalstis izvērtē šo 
maksājumu vides un sociālo ietekmi.

Or. en

Pamatojums

Piemērojot pamatmaksājumu shēmu reģionālajā līmenī, nepieciešams ņemt vērā reģionu 
ekoloģisko raksturojumu. Lai novērstu kropļojošu ietekmi uz attiecīgo reģionu 
sociālekonomisko struktūru vai vidi, dalībvalstīm būtu jānosaka pienākums izvērtēt vides un 
sociālo ietekmi gadījumā, ja paredzētas ievērojamas maksājumu līmeņu atšķirības starp 
dažādiem reģioniem.

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
29. pants – 1. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lauksaimnieki, kuriem ir tiesības
saņemt maksājumu saskaņā ar 1. nodaļā 
minēto pamatmaksājuma shēmu, savos 
atbalsttiesīgajos hektāros, kas definēti 
25. panta 2. punktā, ievēro šādu klimatam 
un videi labvēlīgu lauksaimniecības praksi:

1. Lai varētu saņemt maksājumu saskaņā 
ar 1. nodaļā minēto pamatmaksājuma 
shēmu, lauksaimnieki, kuriem ir tiesības 
uz šo maksājumu, savos atbalsttiesīgajos 
hektāros, kas definēti 25. panta 2. punktā, 
ievēro šādu klimatam un videi labvēlīgu 
lauksaimniecības praksi:

a) aramzemē audzē trīs dažādas kultūras, ja 
lauksaimnieka aramzeme aizņem vairāk 
nekā 3 hektārus un to pilnībā neizmanto 
tikai zāles audzēšanai (sētas vai 
pašiesējušās), tā nav pilnībā atstāta papuvē 
vai to pilnībā neaizņem kultūras, kas 
nozīmīgu gada daļu atrodas zem ūdens;

a) aramzemē ar augu seku audzē trīs 
dažādas kultūras, ja lauksaimnieka 
aramzeme aizņem vairāk nekā 3 hektārus 
un to neizmanto tikai zāles audzēšanai
(sētas vai pašiesējušās), tā nav atstāta 
papuvē vai to neaizņem kultūras, kas 
nozīmīgu gada daļu atrodas zem ūdens;
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b) tiek saglabāti saimniecībā esošie 
ilggadīgie zālāji, un

b) tiek saglabātas saimniecībā esošās 
pastāvīgās ganības,

c) lauksaimniecības platībā ir izdalīta 
ekoloģiski nozīmīga platība.

c) lauksaimniecības platībā ir izdalīta 
ekoloģiski nozīmīga platība un

ca) zeme netiek atstāta neapaugusi ilgāk 
nekā piecas nedēļas pēc kārtas;  

Or. en

Pamatojums

Apzaļumošana prakse jāpiemēro kā "atbilstības kritēriji", kas nozīmē, ka, ja lauksaimnieks 
vēlas saņemt maksājumus saskaņā ar pirmo pīlāru, viņam ir jāievēro kopumā iekļautās trīs 
prakses. Augu seka ir lauksaimniecības prakse, kas var dot daudz vairāk nekā tikai dažādību, 
un tā ir noderīgāka augsnes auglībai un pesticīdu izmantošanas samazināšanai. Zemsega ir 
svarīgs agronomijas pasākums, kas jāiekļauj apzaļumošanā. Tas, kā dalībvalstis vēlas īstenot 
zemsegas pasākumu (piem., ar secīgām kultūrām vai ziemāju rugājiem, utt), būtu jāļauj brīvi 
izvēlēties dalībvalstīm.

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
29. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Ja lauksaimnieki neievēro prasības, 
kas izklāstītas šajā nodaļā, viņi zaudē visu 
savu maksājumu summu, ko reglamentē 
šī regula.

Or. en

Pamatojums

Lai lauksaimniekus stingri mudinātu ievērot vides prasības, viņu tiešie maksājumi ir skaidri 
jāpiesaista vides prasībām.
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Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
29. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Neskarot 3. un 4. punktu un finanšu 
disciplīnas piemērošanu, lineārus 
samazinājumus saskaņā ar 7. pantu un 
iespējamus samazinājumus un sodus, kas 
uzlikti atbilstīgi Regulai (ES) Nr. […] 
[HZR], dalībvalstis piešķir šajā nodaļā 
minētos maksājumus lauksaimniekiem, 
kuri no 1. punktā minētajām trīs iespējām 
ievēro viņu situācijai atbilstošo praksi un 
nodrošina atbilstību 30., 31. un 32. pantam.

2. Neskarot 3. un 4. punktu un finanšu 
disciplīnas piemērošanu, lineārus 
samazinājumus saskaņā ar 7. pantu un 
iespējamus samazinājumus un sodus, kas 
uzlikti atbilstīgi Regulai (ES) Nr. […] 
[HZR], dalībvalstis piešķir šajā nodaļā 
minētos maksājumus lauksaimniekiem, 
kuri no 1. punktā minētajām četrām
iespējām ievēro viņu situācijai atbilstošo 
praksi un nodrošina atbilstību 30., 31. un 
32. pantam.

Or. en

Pamatojums

Būtu jāievieš ceturtais vides komponents, zemsega, līdztekus trijiem Komisijas ierosinātajiem 
komponentiem.

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
30. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kultūru dažādošana Augu sekas sistēma

Or. en
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Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
30. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja lauksaimnieka aramzeme aizņem 
vairāk nekā 3 hektārus un to pilnībā
neizmanto zāles audzēšanai (sētas vai 
pašiesējušās), tā nav pilnībā atstāta papuvē 
vai to pilnībā neaizņem kultūras, kas 
nozīmīgu gada daļu atrodas zem ūdens, 
aramzemē audzē vismaz trīs dažādas 
kultūras. Neviena no šīm trim kultūrām 
neaizņem mazāk par 5 % aramzemes, un 
galvenā kultūra neaizņem vairāk par 
70 % aramzemes.

1. Ja lauksaimnieka aramzeme aizņem 
vairāk nekā 3 hektārus un to neizmanto 
zāles audzēšanai (sētas vai pašiesējušās), tā 
nav atstāta papuvē vai to neaizņem
pastāvīgās kultūras vai kultūras, kas 
nozīmīgu gada daļu atrodas zem ūdens, 
aramzemē audzē, ievērojot augu seku,
vismaz trīs dažādas kultūras vai to atstāj 
papuvē trīs gadus pēc kārtas. Augu sekā 
iekļauj vienu pākšaugu kultūru.

Or. en

Pamatojums

Augu seka ir lauksaimniecības prakse, kas var dot daudz vairāk nekā tikai augu kultūru 
dažādību, un tā ir noderīgāka augsnes auglībai un pesticīdu izmantošanas samazināšanai. 
Pākšaugu iekļaušana augu sekā palīdzēs samazināt ES atkarību no lopbarībai paredzēta 
proteīna ieveduma un dod ievērojamu labumu videi.

Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
31. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ilggadīgie zālāji Pastāvīgās ganības

Or. en
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Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums
31. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lauksaimnieki saglabā ilggadīgos 
zālājus tajās savu saimniecību platībās, 
kuras deklarētas kā ilggadīgie zālāji 
pieteikumā, kas iesniegts par 
2014. pieprasījumu gadu saskaņā ar 
Regulas (ES) Nr. XXX (HZ) 74. panta 
1. punktu, turpmāk “atsauces platības, ko 
aizņem ilggadīgie zālāji”. 

1. Lauksaimnieki saglabā pastāvīgās 
ganības tajās savu saimniecību platībās, 
kuras deklarētas kā ilggadīgie zālāji 
pieteikumā, kas iesniegts par 
2011. pieprasījumu gadu saskaņā ar 
Regulas (ES) Nr. XXX (HZ) 74. panta 
1. punktu, turpmāk “atsauces platības, ko 
aizņem pastāvīgās ganības”.

Atsauces platības, ko aizņem ilggadīgie 
zālāji, palielina gadījumos, kad 
lauksaimniekam ir pienākums pārveidot 
platības ilggadīgajos zālājos 2014. gadā 
un/vai 2015. gadā, kā minēts Regulas (ES) 
Nr. [… ] [ HZR] 93. pantā.

Atsauces platības, ko aizņem pastāvīgās 
ganības, palielina gadījumos, kad 
lauksaimniekam ir pienākums pārveidot 
platības pastāvīgajās ganībās 2014. gadā 
un/vai 2015. gadā, kā minēts Regulas (ES) 
Nr. [… ] [ HZR] 93. pantā.

Or. en

Pamatojums

Atsauces dati, ko nosaka vēlāk, var pasliktināt situāciju, un ganību aizsardzības vietā tas var 
novest pie masveida uzaršanas, pirms juridiski stājas spēkā jaunā regula. Lai novērstu šīs 
nevēlamās sekas, par bāzes gadu jānosaka 2011. gads.

Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums
31. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Lauksaimniekiem ir atļauts pārveidot ne 
vairāk kā 5 % no atsauces platībām, ko 
aizņem ilggadīgie zālāji. Force majore 
gadījumā un ārkārtas apstākļos minēto 
limitu nepiemēro.

2. Dalībvalstīm ir atļauts pārveidot ne 
vairāk kā 5 % no atsauces platībām, ko 
aizņem pastāvīgās ganības. Force majore 
gadījumā un ārkārtas apstākļos minēto 
limitu nepiemēro.

Or. en



PE483.719v01-00 26/35 PA\893865LV.doc

LV

Pamatojums

Nosakot prasību par pastāvīgajām ganībām reģionālajā, nevis lauku saimniecību, līmenī, 
dalībvalstis var izmantot savu izvēles iespēju par 5 % pārveidošanu, lai pievērstos 
jautājumam par lauksaimniekiem, kam var rasties problēmas prasības par pastāvīgajām 
ganībām izpildē.

Grozījums Nr. 31

Regulas priekšlikums
31. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
55. pantu pieņemt deleģētos aktus, kuros 
paredz noteikumus par atsauces platību, ko 
aizņem ilggadīgie zālāji, palielināšanu, kā 
minēts 1. punkta otrajā daļā, ilggadīgo 
zālāju atjaunošanu, lauksaimniecības 
platības pārveidošanu ilggadīgos zālājos, ja 
pārsniegts atļautais samazinājums, kas 
minēts 2. punktā, kā arī noteikumus par to, 
kā zemes nodošanas gadījumā grozāma 
atsauces platība, ko aizņem ilggadīgie 
zālāji.

3. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
55. pantu pieņemt deleģētos aktus, kuros 
paredz noteikumus par atsauces platību, ko 
aizņem pastāvīgās ganības, palielināšanu, 
kā minēts 1. punkta otrajā daļā, pastāvīgo 
ganību atjaunošanu, lauksaimniecības 
platības pārveidošanu pastāvīgās ganībās, 
ja pārsniegts atļautais samazinājums, kas 
minēts 2. punktā, kā arī noteikumus par to, 
kā zemes nodošanas gadījumā grozāma 
atsauces platība, ko aizņem pastāvīgās 
ganības.

Or. en

Grozījums Nr. 32

Regulas priekšlikums
31.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

31.a pants
Zemsega

1. Lauksaimnieki nodrošina, ka visa viņu 
atbalsttiesīgā zeme netiek atstāta bez 
veģetācijas ilgāk nekā piecas nedēļas pēc 
kārtas, un īpašos sausos apstākļos vai ja ir 
jātiek galā ar nezāļu saknēm, ne ilgāk kā 
8 nedēļas pēc kārtas. Ilgāku laikposmu 
var atzīt kā izņēmumu, lai cīnītos pret 
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nezāļu saknēm, vienā gadā, ja tiek 
ievērots limits piecas nedēļas, rēķinot 
piecu gadu laikposmā. Ir pieņemamas arī 
neapaugušas zemes joslas, jo tās ir dabas 
pārvaldības elements. Augsnes veģetācijas 
zemsegā var būt dabīgā veģetācija, secīgās 
kultūras, rugaines, zāle vai cita 
veģetācijas zemsega zem ilggadīgās 
kultūras. 
2. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar
55. pantu pieņemt deleģētus aktus, kuros 
paredz noteikumus par 1. punktā 
minētajiem dalībvalstu pienākumiem 
attiecībā uz zemsegas pasākumu. 

Or. en

Pamatojums

Augsnes erozija ir milzīga problēma, ar ko saskaras Eiropas lauksaimniecība. Eiropas 
Komisijas Apvienotā pētījumu centra (JRC) modelēšanas rezultāti rāda, ka 1,3 miljoni m2 ES-
27 teritorijas virsmas cieš no ūdens erozijas. Turklāt 20 % šīs virsmas platības katru gadu 
zaudē 10 tonnas no hektāra. Tādēļ ir nepieciešams ieviest pasākumu, kas tiesā veidā risina 
jautājumu par augsnes eroziju un barības vielu tiešu nokļūšanu gruntsūdenī.

Grozījums Nr. 33

Regulas priekšlikums
32. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lauksaimnieki nodrošina to, ka vismaz
7 % no to atbalsttiesīgajiem hektāriem, kas 
definēti 25. panta 2. punktā, izņemot
ilggadīgo zālāju platības, ir atvēlēti 
ekoloģiski nozīmīgām platībām, piemēram, 
papuvēm, terasēm, ainavas elementiem, 
buferjoslām un apmežotām platībām, kas 
minētas 25. panta 2. punkta 
b) apakšpunkta ii) punktā. 

1. Dalībvalstis nodrošina reģionālā līmenī
to, ka vismaz 10 % no to atbalsttiesīgajiem 
hektāriem, kas definēti 25. panta 2. punktā, 
izņemot pastāvīgo ganību platības, ir 
atvēlēti ekoloģiski nozīmīgām platībām, 
piemēram, papuvēm, terasēm, ainavas 
elementiem, buferjoslām un pa pusei 
dabiskām dzīvotnēm. Lai šīs platības 
varētu uzskatīt par ekoloģiski nozīmīgām
platībām, tās nedrīkst apart, apsēt vai 
mēslot ar neorganisko mēslojumu, vai 
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apsmidzināt, bet tās var noganīt, no tām 
var ievākt ražu vai tās appļaut piemērotā 
gadalaikā, kas atbilst bioloģiskās 
daudzveidības saglabāšanas vajadzībām.

Or. en

Pamatojums

Ekoloģiski nozīmīgas platības veido drošības tīklu, kas palīdzēs aizsargāt lauku saimniecības 
dabisko resursu pamatu. Kā liecina  dažādu analīžu rezultāti (sk., piem., šā dokumenta 
pamatojumu), vienīgi 10 % šādu platību palīdzēs sasniegt reālus ieguvumus videi — lai droši 
ierindojam apputeksnētājus augstāk par reālajiem ieguvumiem attiecībā uz klimatu, augsni 
un ūdeni. 

Grozījums Nr. 34

Regulas priekšlikums
34. pants – 2. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis var nolemt piešķirt 
1. punktā minēto maksājumu visiem 
apgabaliem, kas ietilpst minētā punkta 
darbības jomā, vai, pamatojoties uz 
objektīviem un nediskriminējošiem 
kritērijiem, piešķirt maksājumu tikai 
dažiem apgabaliem, kas minēti 
Regulas (ES) Nr. […] [RDR] 33. panta 
1. punktā.

2. Dalībvalstis var nolemt piešķirt 
1. punktā minēto maksājumu visiem 
apgabaliem vai visām lauksaimniecības 
sistēmām, kas ietilpst minētā punkta 
darbības jomā, vai, pamatojoties uz 
objektīviem un nediskriminējošiem vides
kritērijiem, piemēram, bioloģiski vērtīgu 
lauksaimniecību, piešķirt maksājumu tikai 
dažiem apgabaliem, kas minēti 
Regulas (ES) Nr. […] [RDR] 33. panta 
1. punktā.

Or. en

Pamatojums

Ar šo pasākumu būtu jāatbalsta tādi lauksaimnieki teritorijās ar dabas ierobežojumiem, kas 
aktīvi palīdz saglabāt un aizsargāt ainavu un saglabāt bioloģisko daudzveidību, augsni, 
klimatu un ūdeni. Lauksaimniecības sistēmas, kas saistītas ar mazāk labvēlīgiem apgabaliem, 
piemēram, bioloģiski vērtīga lauksaimniecība spēj dot augstas kvalitātes pārtikas produktus 
un ievērojami palīdzēt nodrošināt vides sabiedriskos labumus, ieskaitot oglekļa uzglabāšanu, 
tīru ūdeni, ainavu kvalitāti un bioloģisko daudzveidību. 
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Grozījums Nr. 35

Regulas priekšlikums
34. pants – 5. punkts – 2. daļa  

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tādā gadījumā dalībvalstis nosaka 
reģionus, pamatojoties uz tādiem 
objektīviem un nediskriminējošiem 
kritērijiem kā dabas ierobežojumu 
raksturlielumi un agronomiskie apstākļi.

Tādā gadījumā dalībvalstis nosaka 
reģionus, pamatojoties uz tādiem 
objektīviem un nediskriminējošiem 
kritērijiem kā dabas ierobežojumu un vides
raksturlielumi un agronomiskie apstākļi.

Or. en

Pamatojums

Ar šo pasākumu būtu jāatbalsta tādi lauksaimnieki teritorijās ar dabas ierobežojumiem, kas 
aktīvi palīdz saglabāt un aizsargāt ainavu un saglabāt bioloģisko daudzveidību, augsni, 
klimatu un ūdeni. Lauksaimniecības sistēmas, kas saistītas ar mazāk labvēlīgiem apgabaliem, 
piemēram, bioloģiski vērtīga lauksaimniecība spēj dot augstas kvalitātes pārtikas produktus 
un ievērojami palīdzēt nodrošināt vides sabiedriskos labumus, ieskaitot oglekļa uzglabāšanu, 
tīru ūdeni, ainavu kvalitāti un bioloģisko daudzveidību. 

Grozījums Nr. 36

Regulas priekšlikums
IV sadaļa – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

IV SADAĻA IV SADAĻA
SAISTĪTAIS ATBALSTS SAISTĪTAIS ATBALSTS UN CITI 

SPECIFISKI ATBALSTA VEIDI

Or. en

Grozījums Nr. 37

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saistīto atbalstu var piešķirt šādām 
nozarēm un produktiem: labība, eļļas augu 

Saistīto atbalstu var piešķirt šādām 
nozarēm un produktiem: proteīnaugi, 
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sēklas, proteīnaugi, pākšaugi, lini, kaņepes, 
rīsi, rieksti, cietes kartupeļi, piens un piena 
produkti, sēklas, aitas gaļa un kazas gaļa, 
liellopu un teļa gaļa, olīveļļa, zīdtārpiņi, 
sausā lopbarība, apiņi, cukurbietes,
cukurniedres un cigoriņi, augļi un dārzeņi 
un īscirtmeta atvasāji.

pākšaugi, lini, kaņepes, rīsi, rieksti, piens 
un piena produkti, sēklas, aitas gaļa un 
kazas gaļa, liellopu un teļa gaļa, olīveļļa, 
zīdtārpiņi, apiņi, cukurniedres un cigoriņi, 
augļi un dārzeņi.

Or. en

Pamatojums

Saistītais atbalsts būtu jāpiešķir tikai tad, ja dažādu ainavu pārvaldībai nepieciešams uzturēt 
noteiktas lauksaimnieciskas darbības vai ja šī darbība dod aktīvu ieguldījumu bioloģiskās 
daudzveidības, augsnes vai ūdens aizsardzības uzlabošanā. Saistītais atbalsts tādām kultūrām 
kā graudaugi un eļļas augu sēklas nav rentabli pasākumi, ar kuriem sasniegt KLP vispārējos 
mērķus, bet var izrādīties neproduktīvi centienos intensificēt ražošanu, kas rezultātā rada 
monokultūras situāciju.

Grozījums Nr. 38

Regulas priekšlikums
38. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Pirms saistītā atbalsta piešķiršanas 
dalībvalstis veic ietekmes uz vidi un 
sociālās ietekmes novērtējumu.

Or. en

Pamatojums

Saistītais atbalsts stimulē intensīvo lauksaimniecību, kas ir ļoti problemātiska no ekoloģiskā 
aspekta. Pirms tiek piešķirts saistītais atbalsts, nepieciešams veikt vides novērtējumu, lai 
pārliecinātos, ka šis pasākums neradīs draudus videi. 
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Grozījums Nr. 39

Regulas priekšlikums
38. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Saistīto atbalstu var piešķirt tikai tādām 
nozarēm vai dalībvalsts reģioniem, kuros 
konkrēti lauksaimniecības veidi vai 
konkrētas lauksaimniecības nozares 
saskaras ar zināmām grūtībām un ir īpaši 
svarīgas ekonomisku un/vai sociālu un/vai
ar vidi saistītu iemeslu dēļ.

2. Saistīto atbalstu var piešķirt tikai tādām 
nozarēm vai dalībvalsts reģioniem, kuros 
konkrēti lauksaimniecības veidi vai 
konkrētas lauksaimniecības nozares 
saskaras ar zināmām grūtībām un ir īpaši 
svarīgas ekonomisku un/vai sociālu un ar 
vidi saistītu iemeslu dēļ.

Or. en

Grozījums Nr. 40

Regulas priekšlikums
39. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Atkāpjoties no 1. punkta, dalībvalstis 
var nolemt izmantot līdz 10 % no 
II pielikumā noteiktā valsts gada 
maksimālā apjoma, ja: 

svītrots

a) tās līdz 2013. gada 31. decembrim 
piemēroja vienotā platībmaksājuma 
shēmu, kas izveidota ar Regulas (EK) 
Nr. 73/2009 V sadaļu, vai finansēja 
pasākumus saskaņā ar minētās regulas 
111. pantu, vai arī uz tām attiecas 
69. panta 5. punktā paredzētā atkāpe 
vai — Maltas gadījumā — minētās 
regulas 69. panta 1. punktā paredzētā 
atkāpe, un/vai
b) tās vismaz vienu gadu 2010.–
2013. gada periodā vairāk nekā 5 % no 
summas, kas pieejama to tiešo 
maksājumu piešķiršanai, kas paredzēti 
Regulas (EK) Nr. 73/2009 III, IV un 
V sadaļā, izņemot IV sadaļas 1. nodaļas 
6. iedaļu, ir izmantojušas, lai finansētu 
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pasākumus, kas noteikti Regulas (EK) 
Nr. 73/2009 III sadaļas 2. nodaļas 
2. iedaļā, atbalstu, kas paredzēts minētās 
regulas 68. panta 1. punkta 
a) apakšpunkta i)–iv) punktā un 1. punkta 
b) un e) apakšpunktā, vai pasākumus, kas 
paredzēti minētās regulas IV sadaļas 
1. nodaļā, izņemot tās 6. iedaļu.

Or. en

Pamatojums

Saistītais atbalsts stimulē intensīvo lauksaimniecību, kas ir ļoti problemātiska no ekoloģiskā 
aspekta. KLP ir atteikusies no šāda veida atbalsta pēdējās reformās, jo tika atzīts, ka daudzas 
problēmas izriet no saistītā atbalsta. Tas būtu solis atpakaļ, ja nākamajā KLP reformā tiktu 
atkal plašā apmērā ieviests saistītais atbalsts.

Grozījums Nr. 41

Regulas priekšlikums
39. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Atkāpjoties no 2. punkta, dalībvalstis, 
kuras vismaz vienu gadu 2010.–
2013. gada periodā vairāk nekā 10 % no 
summas, kas pieejama to tiešo 
maksājumu piešķiršanai, kuri paredzēti 
Regulas (EK) Nr. 73/2009 III, IV un 
V sadaļā, izņemot IV sadaļas 1. nodaļas 
6. iedaļu, ir izmantojušas, lai finansētu 
pasākumus, kas noteikti Regulas (EK) 
Nr. 73/2009 III sadaļas 2. nodaļas 
2. iedaļā, atbalstu, kas paredzēts minētās 
regulas 68. panta 1. punkta 
a) apakšpunkta i)–iv) punktā un 1. punkta 
b) un e) apakšpunktā, vai pasākumus, kas 
paredzēti minētās regulas IV sadaļas 
1. nodaļā, izņemot tās 6. iedaļu, var 
nolemt izmantot vairāk nekā 10 % no 
II pielikumā noteiktā valsts gada 
maksimālā apjoma pēc Komisijas 

svītrots
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apstiprinājuma saskaņā ar 41. pantu.

Or. en

Pamatojums

Saistītais atbalsts stimulē intensīvo lauksaimniecību, kas ir ļoti problemātiska no ekoloģiskā 
aspekta. KLP ir atteikusies no šāda veida atbalsta pēdējās reformās, jo tika atzīts, ka daudzas 
problēmas izriet no saistītā atbalsta. Tas būtu solis atpakaļ, ja nākamajā KLP reformā tiktu 
atkal plašā apmērā ieviests saistītais atbalsts.

Grozījums Nr. 42

Regulas priekšlikums
IV sadaļa – 2.a nodaļa (jauna) (aiz 46. panta)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2a NODAĻA
Īpašs atbalsts

Or. en

Grozījums Nr. 43

Regulas priekšlikums
 46.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

46.a pants
Vispārējie īpašā atbalsta noteikumi

1. Saskaņā ar  šajā nodaļā izklāstītajiem 
nosacījumiem dalībvalstis var piešķirt  
lauksaimniekiem saistīto atbalstu:
i) īpašiem lauksaimnieciskās darbības 
veidiem, kas ir svarīgi vides aizsardzībai 
vai uzlabošanai, ieskaitot bioloģiski 
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vērtīgas lauksaimniecības sistēmas,
ii) dzīvnieku labturības stingrāku
standartu ievērošanai,
iii) konkrētām ar lauksaimniecību 
saistītām darbībām, kuru rezultātā 
agrovidei rodas papildu ieguvums,
iv) ekoloģiski un reģionāli piemērotu 
pākšaugu audzēšanai dzīvnieku barībai 
vietējā līmenī, lai stimulētu efektīvu 
barības aprites ciklu attīstīšanu lauku 
saimniecībās.
2. Īpašo atbalstu piešķir kā gada 
maksājumu par noteiktām darbībām 
noteiktā platībā vai par noteiktiem 
labturības standartiem attiecībā uz 
noteiktu dzīvnieku skaitu.
3. Īpašais atbalsts, kas piešķirts saskaņā
ar šo pantu, ir saderīgs ar citiem 
Savienības pasākumiem un 
rīcībpolitikām.
4. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
55. pantu pieņemt deleģētos aktus 
attiecībā uz:
a) šajā nodaļā minētā īpašā atbalsta 
piešķiršanas nosacījumiem un
b) noteikumiem par saderību ar citiem 
Savienības pasākumiem un par šā īpašā 
atbalsta kumulāciju.

Or. en

Pamatojums

Pašreizējais priekšlikums pilnībā likvidē izvēles iespēju paredzēt atvienot atbalstu videi 
labvēlīgai lauksaimniecībai. Tas ir milzīgs solis atpakaļ. Šī izvēles iespēja ir atkārtoti 
jāievieš, lai dotu dalībvalstīm iespēju turpmāk izvirzīt par mērķi īpašas lauksaimnieciskas 
darbības, kas nāk par labu videi, saskaņā ar I pīlāru. Tas ietver sevī tādu lauksaimniecības 
sistēmu stimulēšanu kā bioloģiski vērtīga lauksaimniecība un tāda prakse, kas tiecas uz 
ekoloģisko veiktspēju un tiecas panākt līdzsvaru starp ekonomiku un lauku saimniecībām.
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Grozījums Nr. 44

Regulas priekšlikums
46.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

46.b pants
Finanšu noteikumi

1. Lai finansētu īpašo atbalstu, 
dalībvalstis var nolemt līdz tā gada 
1. augustam, kas ir pirms šāda atbalsta 
pirmā īstenošanas gada, izmantot līdz 5 % 
no II pielikumā noteiktā valsts gada 
maksimālā apjoma.
2. Dalībvalstis līdz 2016. gada 
1. augustam var pārskatīt savu lēmumu, 
kas pieņemts atbilstīgi 1., 2. un 
3. punktam, un nolemt no 2017. gada:
a) attiecīgā gadījumā un 1. punktā 
noteikto limitu ietvaros palielināt noteikto 
procentuālo daļu, ko izmanto īpašā 
atbalsta finansēšanai,
b) attiecīgā gadījumā grozīt īpašā atbalsta 
piešķiršanas noteikumus,
c) izbeigt šajā nodaļā paredzētā atbalsta 
piešķiršanu.

Or. en

Pamatojums

Līdz 5 % tiešo maksājumu kopuma tiek rezervēti tādām ar vidi saistītām darbībām, kas 
turpina palielināt ilgtspēju lauku saimniecību līmenī.


