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ĪSS PAMATOJUMS

Kopā ar priekšlikumu Daudzgadu finanšu shēmai 2014.–2020. gadam Komisija iesniedza arī 
vairākus regulu priekšlikumus, ar kuriem izveido juridisko pamatu kopējai lauksaimniecības 
politikai laika posmam no 2014. līdz 2020. gadam. Tajās noteikti galvenās problēmas, kas 
sagaida nākotnē, proti, 1) dzīvotspējīga pārtikas ražošana; 2) dabas resursu ilgtspējīgu 
apsaimniekošanu un klimata politiku un 3) līdzsvarotu teritoriālo attīstību. Komisija ir 
norādījusi, ka abi kopējās lauksaimniecības politikas pīlāri būs būtiski svarīgi, lai pienācīgi 
reaģētu uz minētajām problēmām, par kurām ir bažas arī Eiropas reģionos un teritorijās. Ar 
jaunajiem tiešo maksājumu noteikumiem vajadzētu nodrošināt godīgu un ilgtspējīgu resursu 
sadali. 

Atzinuma sagatavotāja pilnībā atbalsta ieceri padarīt tiešos maksājumus lauksaimniekiem 
videi draudzīgākus. Tie ir viens no risinājumiem pašreizējām vides un sociālajām problēmām.  
Tomēr atzinuma sagatavotāja uzskata, ka pašreizējie priekšlikumi ir pārāk vāji, lai ar tiem 
panāktu pāreju uz uzlabotām un ilgtspējīgām lauksaimniecības sistēmām, kas ir būtiski 
svarīgas igltspējīgai teritoriālajai attīstībai lauku reģionos. Šajā sakarā atzinuma sagatavotāja 
ierosina īstenot tādus pasākumus, kas ļautu vairāk ņemt vērā Eiropas lauku teritoriju 
vajadzības.

Kas attiecas uz reģionālo attīstību, atzinuma sagatavotāja aicina lielāku daļu no gada valsts 
maksimālā apjoma atvēlēt, lai papildus atbalstītu lauku attīstību. Līdz ar to atzinuma 
sagatavotāja iebilst pret jebkādiem lauku attīstībai paredzēto līdzekļu samazinājumiem.

GROZĪJUMI

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

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Lai nodrošinātu vienotus nosacījumus 
šīs regulas īstenošanai un novērstu 
lauksaimnieku negodīgu konkurenci vai 
diskriminēšanu, būtu jāpiešķir Komisijai 
īstenošanas pilnvaras noteikt valstu gada 
maksimālo apjomu attiecībā uz pamata 
maksājuma shēmu; pieņemt noteikumus 
par maksājumtiesību piešķiršanas 
pieteikumiem; pieņemt pasākumus 
neaktivizēto maksājumtiesību ieskaitīšanai 
atpakaļ valsts rezervē; pieņemt prasības, 

(5) Lai nodrošinātu vienotus nosacījumus 
šīs regulas īstenošanai un novērstu 
lauksaimnieku negodīgu konkurenci vai 
diskriminēšanu, būtu jāpiešķir Komisijai 
īstenošanas pilnvaras noteikt valstu gada 
maksimālo apjomu attiecībā uz pamata 
maksājuma shēmu; pieņemt noteikumus 
par maksājumtiesību piešķiršanas 
pieteikumiem; pieņemt pasākumus 
neaktivizēto maksājumtiesību ieskaitīšanai 
atpakaļ valsts rezervē; pieņemt prasības, 
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kas saistītas ar maksājumtiesību nodošanas 
paziņošanu valsts iestādēm un termiņiem, 
kādos šāda paziņošana jāveic; noteikt par 
klimatam un videi labvēlīgu 
lauksaimniecības praksi paredzētā 
maksājuma gada maksimālo apjomu;
noteikt apgabaliem, kuros ir dabas 
ierobežojumi, paredzētā maksājuma gada 
maksimālo apjomu; noteikt jaunajiem 
lauksaimniekiem paredzētā maksājuma 
gada maksimālo apjomu; noteikt 
brīvprātīga saistītā atbalsta maksājuma 
gada maksimālo apjomu; pieņemt 
noteikumus par procedūru, kā novērtējami 
un apstiprināmi lēmumi saistībā ar 
brīvprātīgu saistīto atbalstu; pieņemt 
noteikumus par atļauju piešķiršanas 
procedūru un ražotājiem nosūtāmiem 
paziņojumiem, kas saistīti ar atļauju 
izmantot zemi un šķirnes kultūratkarīgā 
maksājuma par kokvilnu mērķiem;
paredzēt noteikumus par to, kā aprēķināms 
kultūratkarīgā maksājuma par kokvilnu 
samazinājums; pieņemt noteikumus par 
vispārējām paziņošanas prasībām. Šīs 
pilnvaras būtu jāīsteno saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2011. gada 
16. februāra Regulu (ES) Nr. 182/2011, ar 
ko nosaka normas un vispārīgus principus 
par dalībvalstu kontroles mehānismiem, 
kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas 
pilnvaru izmantošanu.

kas saistītas ar maksājumtiesību nodošanas 
paziņošanu valsts iestādēm un termiņiem, 
kādos šāda paziņošana jāveic; noteikt gada 
maksimālo apjomu maksājumam, kas 
paredzēts par uzlabotas, ilgtspējīgas un 
labvēlīgas lauksaimniecības prakses 
īstenošanu, ar kuru ierobežo un mazina 
klimata pārmaiņas un aizsargā vidi;
noteikt apgabaliem, kuros ir dabas 
ierobežojumi, paredzētā maksājuma gada 
maksimālo apjomu; noteikt jaunajiem 
lauksaimniekiem paredzētā maksājuma 
gada maksimālo apjomu; noteikt 
brīvprātīga saistītā atbalsta maksājuma 
gada maksimālo apjomu; pieņemt 
noteikumus par procedūru, kā novērtējami 
un apstiprināmi lēmumi saistībā ar 
brīvprātīgu saistīto atbalstu; pieņemt 
noteikumus par atļauju piešķiršanas 
procedūru un ražotājiem nosūtāmiem 
paziņojumiem, kas saistīti ar atļauju 
izmantot zemi un šķirnes kultūratkarīgā 
maksājuma par kokvilnu mērķiem;
paredzēt noteikumus par to, kā aprēķināms 
kultūratkarīgā maksājuma par kokvilnu 
samazinājums; pieņemt noteikumus par 
vispārējām paziņošanas prasībām. Šīs 
pilnvaras būtu jāīsteno saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2011. gada 
16. februāra Regulu (ES) Nr. 182/2011, ar 
ko nosaka normas un vispārīgus principus 
par dalībvalstu kontroles mehānismiem, 
kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas 
pilnvaru izmantošanu.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Pieredze dažādu lauksaimniekiem 
paredzētu atbalsta shēmu piemērošanā 
liecina, ka vairākos gadījumos atbalsts tika 
piešķirts saņēmējiem, kuru 
uzņēmējdarbības mērķis nav vai tikai 

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

nelielā mērā ir lauksaimnieciskās darbības 
veikšana, piemēram, lidostām, dzelzceļa 
sabiedrībām, nekustamā īpašuma 
uzņēmumiem un sporta laukumu 
apsaimniekotājiem. Lai nodrošinātu 
atbalsta mērķtiecīgāku piešķiršanu, 
dalībvalstīm būtu jāatturas no tiešo 
maksājumu piešķiršanas šādām fiziskām 
un juridiskām personām. Mazāki nepilna 
laika lauksaimnieki tiešā veidā palīdz 
uzturēt lauku apvidu dzīvīgumu, šā iemesla 
dēļ viņiem būtu jānodrošina iespēja
saņemt tiešos maksājumus.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
26.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26a) Šajā regulā paredzētos maksājumus 
uzlabotām un ilgtspējīgām 
lauksaimniecības sistēmām, vides 
pārvaldībai un ietekmes uz klimatu 
mazināšanai reģionālā līmenī var 
papildināt ar tādu teritoriālu paktu 
ieviešanu, kurus slēdz staro reģionālajām 
iestādēm un lauksaimniekiem. Teritoriālo 
paktu gadījumā uz atbalsttiesīgās 
lauksaimniecības zemes kopīgi tiek 
īstenoti konkrēti vērienīgi stimulējoši 
pasākumi ar mērķi uzlabot ūdens resursu 
stāvokli, sekmēt bioloģisko daudzveidību, 
uzlabot augsnes stāvokli, ņemot vērā 
vietējās īpatnības un balstoties uz 
kopīgiem un izvērtējamiem mērķiem.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
44.a apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(44a) Ja lauksaimniecisko ražošanu un 
lauksaimniekus ir skārušas ārkārtas 
situācijas vai dabas katastrofas, Komisija 
var pieņemt tādus pasākumus, kurus 
uzskata par vajadzīgiem un pamatotiem, 
lai atrisinātu konkrētās problēmas, 
atkāpjoties no šīs regulas noteikumiem.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līguma 349. pantā minētajiem Savienības 
reģioniem, turpmāk “tālākie reģioni”, un 
tiešajiem maksājumiem, kas piešķirti 
Egejas jūras nelielajām salām saskaņā ar 
Regulu (EK) Nr. 1405/2006, nepiemēro 
11. pantu.

Līguma 349. pantā minētajiem Savienības 
reģioniem, turpmāk “tālākie reģioni”, un 
tiešajiem maksājumiem, kas piešķirti 
Egejas jūras nelielajām salām saskaņā ar 
Regulu (EK) Nr. 1405/2006, nepiemēro
10. un 11. pantu.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
9. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Aktīvs lauksaimnieks Izslēgšana no tiešajiem maksājumiem

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
20. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis līdz 2013. gada 1. augustam 
var nolemt pamata maksājuma shēmu 
piemērot reģionālā līmenī. Tādā gadījumā 
tās nosaka reģionus saskaņā ar objektīviem 

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

un nediskriminējošiem kritērijiem, 
piemēram, atbilstīgi to agronomiskajam, 
ekoloģiskajam, ekonomiskajam un vides
raksturojumam un reģionālajam 
lauksaimniecības potenciālam, vai to 
institucionālajai vai administratīvajai 
struktūrai. Lai izvairītos no būtiskām 
atšķirībām maksājumu piešķiršanā 
reģioniem, ir jāveic vides un 
sociālekonomisko apstākļu ex ante 
ietekmes novērtējums katrai maksājumu 
shēmai un tās pamatā esošajai definīcijai.

Pamatojums

Pastāv nopietns risks, ka vietējās un reģionālās attīstības centieni tiks kavēti vai ierobežoti, ja 
vēsturiskos maksājumus, kas noveda pie negodīga un neilgtspējīga resursu sadalījuma, 
izmantos par pamatu turpmākajiem maksājumiem.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
28.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

28.a pants
Iespēju reģionu līmenī ieviest 20. un 
29. pantā paredzētos maksājumus par 
uzlabotām ilgtspējīgām lauksaimniecības 
sistēmām, vides pārvaldību un ietekmes uz 
klimatu mazināšanu, var papildināt ar 
teritoriāliem paktiem, ko reģionālās 
pašvaldības slēdz ar lauksaimnieku 
grupām, nepārsniedzot 33. pantā 
paredzēto 30 % maksimālo apjomu. 
Teritoriālo paktu gadījumā uz 
atbalsttiesīgās lauksaimniecības zemes 
kopīgi tiek īstenoti konkrēti vērienīgi 
stimulējoši pasākumi ar mērķi uzlabot 
ūdens resursu stāvokli, sekmēt bioloģisko 
daudzveidību un uzlabot augsnes stāvokli, 
ņemot vērā vietējās īpatnības un balstoties 
uz kopīgiem un izvērtējamiem mērķiem.
(pievienot kā jaunu pantu pirms 29. panta)
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Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
48. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lauksaimnieki, kuri vēlas piedalīties mazo 
lauksaimnieku atbalsta shēmā, iesniedz
pieteikumus līdz 2014. gada 15. oktobrim.

Lauksaimnieki, kuri vēlas piedalīties mazo 
lauksaimnieku atbalsta shēmā, iesniedz
pieteikumu līdz datumam, kas jānosaka 
dalībvalstīm, bet ne vēlāk kā līdz:
1. 2014. gada 15. oktobrim ar 
atpakaļejošu spēku no 2014. gada
vai
2. 2015. gada 15. oktobrim ar spēku no 
2015. gada.
Tomēr dalībvalstu noteiktais datums 
nedrīkst būt pirms pēdējās dienas, kad 
iesniedzami pieteikumi pamatmaksājumu 
shēmai.

Pamatojums

Jaunās sistēmas piemērošanas pirmajā gadā, jo īpaši dalībvalstīs, kuras iepriekš nav 
piemērojušas uz maksājumtiesībām balstītu sistēmu, problēmas var rasties gan 
lauksaimniekiem, gan pārvaldes iestādēm. Lauksaimniekiem būtu jāizvēlas viena no divām 
dažādām un nepazīstamām sistēmām. Tādēļ, lai nodrošinātu to, ka tiek sasniegts mehānisma 
mērķis, finanšu plānā vajadzētu paredzēt vismaz vēl vienu iespēju pievienoties mazo 
lauksaimnieku atbalsta shēmai.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
54. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija ar īstenošanas aktiem pieņem 
pasākumus, kas ārkārtas gadījumos ir 
vajadzīgi un pamatoti, lai atrisinātu 
konkrētas problēmas. Tādos pasākumos var 
izdarīt atkāpes no šīs regulas noteikumiem, 
bet tikai tādā apjomā un tādā laikposmā, 
kādā tas noteikti vajadzīgs. Šos īstenošanas 

1. Komisija ar īstenošanas aktiem pieņem 
pasākumus, kas ārkārtas gadījumos vai 
dabas katastrofu gadījumos, kas ietekmē 
lauksaimniecisko ražošanu un 
lauksaimniekus, ir vajadzīgi un pamatoti, 
lai atrisinātu konkrētas problēmas. Tādos 
pasākumos var izdarīt atkāpes no šīs 
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aktus pieņem saskaņā ar 56. panta 
2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

regulas noteikumiem, bet tikai tādā apjomā 
un tādā laikposmā, kādā tas noteikti 
vajadzīgs. Šos īstenošanas aktus pieņem 
saskaņā ar 56. panta 2. punktā minēto 
pārbaudes procedūru.
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