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ĪSS PAMATOJUMS

Līgums izšķir pilnvaras, kas deleģētas Komisijai, pieņemot vispārēji piemērojamus 
nenormatīvus aktus, lai aizstātu vai grozītu normatīvā akta dažus mazāk būtiskus elementus, 
un Komisijas pilnvaras pieņemt vienotus nosacījumus Savienības juridiski saistošu aktu 
īstenošanai.

Likumdevējs uztic Komisijai uzdevumu pievienot papildu punktus, kas nepieciešami, lai 
pareizi darbotos likumdevēja ierosinātā kārtība. Lai nodrošinātu kārtības vienotu piemērošanu 
dalībvalstīs, likumdevējs ir piešķīris Komisijai īstenošanas pilnvaras.

Atzinuma sagatavotājs uzskata, ka šis teksts, ar ko groza Regulu 1698/2005, pienācīgi 
sasniedz savu mērķi. Tomēr viņš ir izvirzījis trīs grozījumus, kuros tiek uzsvērta 
nepieciešamība pastiprināt pārvaldību šajā jomā, pieprasot, lai visos lēmumos, ko pieņem, 
pilnībā piedalītos vietēji un reģionāli pārstāvji un ieinteresētās personas. 

Jo īpaši atzinuma sagatavotājs uzskata, ka ir līdz galam jānoregulē smalkais līdzsvars starp 
vides vajadzībām un ekonomiskajām vajadzībām.

GROZĪJUMI

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

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Konsultāciju pakalpojumu 
izmantošanai vajadzētu palīdzēt 
lauksaimniekiem novērtēt to lauku 
saimniecību darbības rādītājus un noteikt 
vajadzīgos uzlabojumus, ņemot vērā 
likumā noteiktās apsaimniekošanas 
prasības un labus lauksaimniecības un 
vides apstākļus, kas paredzēti Padomes 
2009. gada 19. janvāra Regulā (EK) 
Nr. 73/2009, ar ko paredz kopējus 
noteikumus tiešā atbalsta shēmām saskaņā 
ar kopējo lauksaimniecības politiku un 
izveido dažas atbalsta shēmas 
lauksaimniekiem, un Kopienas darba 
drošības standartus. Ņemot vērā to, ka 
atbalsts konsultāciju pakalpojumu 

(13) Konsultāciju pakalpojumu 
izmantošanai vajadzētu palīdzēt 
lauksaimniekiem novērtēt to lauku 
saimniecību darbības rādītājus un noteikt 
vajadzīgos uzlabojumus, ņemot vērā 
likumā noteiktās apsaimniekošanas 
prasības un labus lauksaimniecības un 
vides apstākļus, kas paredzēti Padomes 
2009. gada 19. janvāra Regulā (EK) 
Nr. 73/2009, ar ko paredz kopējus 
noteikumus tiešā atbalsta shēmām saskaņā 
ar kopējo lauksaimniecības politiku un 
izveido dažas atbalsta shēmas 
lauksaimniekiem, un Kopienas darba 
drošības standartus. Ņemot vērā to, ka 
atbalsts konsultāciju pakalpojumu 
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izmantošanai ir jau pieejams vairākus 
gadus, būtu jāveicina vairāk pielāgotu 
pakalpojumu izmantošana, lai labāk 
atspoguļotu atbalsta saņēmēja individuālās 
vajadzības.

izmantošanai ir jau pieejams vairākus 
gadus, būtu jāveicina vairāk pielāgotu 
pakalpojumu izmantošana, lai labāk 
atspoguļotu atbalsta saņēmēja individuālās 
vajadzības. Būtu jāmudina dalībvalstis 
veidot e-konsultāciju platformas 
lauksaimniekiem, izmantojot platjoslas 
internetu. Tāpat būtu jāveicina visu 
konsultāciju pakalpojumu izmantošana, 
kurus sniedz reģionālās un vietējās 
iestādes, popularizējot lauksaimnieku 
vidū informācijas tehnoloģiju 
izmantošanu. 

Or. en

Pamatojums

E-konsultāciju instruments sniedz unikālu iespēju dalībvalstīm sazināties ar lauksaimniekiem 
attālos rajonos. Tas, lailauksaimnieki varētu labāk piekļūt interneta pakalpojumiem, 
piemēram, platjoslas internetam, ir priekšnoteikums ekonomikas attīstībai.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Padomes 1992. gada 21. maija 
Direktīvas 92/43/EEK par dabisko 
dzīvotņu, savvaļas faunas un floras 
aizsardzību 10. pants nosaka - lai uzlabotu 
Natura 2000 tīkla ekoloģisko vienotību, 
dalībvalstīm jācenšas veicināt tādu iezīmju 
apsaimniekošanu, kuras saskaņā ar savu 
lineāro un nepārtraukto struktūru vai, 
pamatojoties uz faktu, ka tās kalpo kā 
līdzeklis mērķa sasniegšanai, ir svarīgas 
savvaļas sugu migrācijā, izplatībā un 
vairošanās procesā. Šādām teritorijām 
vajadzētu būt tiesīgām pretendēt uz Natura
2000 maksājumiem. Tomēr, lai 
nodrošinātu to, ka maksājumus joprojām 
galvenokārt izmanto noteiktajām Natura
2000 teritorijām, ir atbilstoši noteikt 
ierobežojumus, cik liela var būt iepriekš 

(17) Padomes 1992. gada 21. maija 
Direktīvas 92/43/EEK par dabisko 
dzīvotņu, savvaļas faunas un floras 
aizsardzību 10. pants nosaka - lai uzlabotu 
Natura 2000 tīkla ekoloģisko vienotību, 
dalībvalstīm jācenšas veicināt tādu iezīmju 
apsaimniekošanu, kuras saskaņā ar savu 
lineāro un nepārtraukto struktūru vai, 
pamatojoties uz faktu, ka tās kalpo kā 
līdzeklis mērķa sasniegšanai, ir svarīgas 
savvaļas sugu migrācijā, izplatībā un 
vairošanās procesā. Šādām teritorijām 
vajadzētu būt tiesīgām pretendēt uz Natura
2000 maksājumiem. Tomēr, lai 
nodrošinātu to, ka maksājumus joprojām 
galvenokārt izmanto noteiktajām Natura
2000 teritorijām, ir atbilstoši noteikt 
ierobežojumus, cik liela var būt iepriekš 
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minēto teritoriju daļa salīdzinājumā ar 
noteiktajām Natura 2000 teritorijām. 

minēto teritoriju daļa salīdzinājumā ar 
noteiktajām Natura 2000 teritorijām. Šādi 
rīkojoties, reģionālajām un vietējām 
iestādēm būtu jāpanāk līdzsvars starp 
vides noteikumiem un vietējās attīstības 
vajadzībām.

Or. en

Pamatojums

Lai novērstu saskaņas trūkumu starp vides noteikumiem un vietējo attīstību, jāpanāk tāds 
kompromiss, kas pievēršas gan jautājumam par ekonomikas ieguldījumu, gan vides 
aizsardzību.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Katrai dalībvalstij ir jāizveido valsts 
lauku tīkls. Lai nodrošinātu, ka dažādus 
valsts lauku tīklus izveido saskaņotā un 
vienotā veidā, Komisijai, izmantojot 
īstenošanas aktus, būtu jānosaka sīki 
izstrādāti nosacījumi šo tīklu izveidei un 
darbībai.

(19) Katrai dalībvalstij ir jāizveido valsts 
lauku tīkls, kurā būtu jāiekļauj valsts, 
reģionālie un vietējie pārstāvji. Lai 
nodrošinātu, ka dažādus valsts lauku tīklus 
izveido saskaņotā un vienotā veidā, 
Komisijai, izmantojot īstenošanas aktus, 
būtu jānosaka sīki izstrādāti nosacījumi šo 
tīklu izveidei un darbībai.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi ne vien nodibināt saikni starp katru dalībvalsti un valsts lauku tīklu, bet arī katrā 
lauku tīklā iekļaut valsts, reģionālos un vietējos pārstāvjus, lai nodrošinātu ciešu saikni ar 
iedzīvotāju vajadzībām.


