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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 ilgtspējīga 
apsaimniekošana un klimata politika; un 3) līdzsvarota teritoriālā attīstība. 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 

(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 
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neaktivizēto maksājumtiesību ieskaitīšanai 
atpakaļ valsts rezervē; pieņemt prasības, 
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.

neaktivizēto maksājumtiesību ieskaitīšanai 
atpakaļ valsts rezervē; pieņemt prasības, 
kas saistītas ar maksājumtiesību nodošanas 
paziņošanu valsts iestādēm un termiņiem, 
kādos šāda paziņošana jāveic;  noteikt 
maksājuma gada maksimālo apjomu, lai 
izveidotu uzlabotas un ilgtspējīgas 
lauksaimniecības sistēmas, vides 
pārvaldību un mazinātu ietekmi uz 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 jāizmanto 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.

Or. en
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Grozījums Nr. 2

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 pamata 
maksājumam piešķirtu gada maksājumu 
par obligātu praksi, kas lauksaimniekiem 
jāievēro, par prioritāti izvirzot gan klimata, 
gan vides politikas mērķus. Šāda prakse 
būtu jāveic kā vienkāršas, vispārinātas, 
ārpuslīgumiskas un ikgadējas darbības, kas 
pārsniedz savstarpējās atbilstības prasības 
un ir saistītas ar lauksaimniecību, 
piemēram, kultūru dažādošana, ilggadīgo 
zālāju uzturēšana un ekoloģiski nozīmīgas 
platības. Šāda prakse būtu jānosaka kā 
obligāta arī tiem lauksaimniekiem, kuru 
saimniecības pilnībā vai daļēji atrodas 
Natura 2000 teritorijās, uz kurām attiecas 
Padomes 1992. gada 21. maija 
Direktīva 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, 
savvaļas faunas un floras aizsardzību un 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2009. gada 30. novembra Direktīva 
2009/147/EK par savvaļas putnu 
aizsardzību, ciktāl šāda prakse ir saderīga 
ar minēto direktīvu mērķiem. Ņemot vērā 
bioloģiskās lauksaimniecības sistēmu 
vispārēji atzīto labvēlīgo ietekmi uz vidi, 
lauksaimniekiem, kuri pilda Padomes 
2007. gada 28. jūnija Regulā (EK) 
Nr. 834/2007 par bioloģisko ražošanu un 
bioloģisko produktu marķēšanu un par 
Regulas (EEK) Nr. 2092/91 atcelšanu 
paredzētos nosacījumus, būtu jāgūst 
labums no “ekoloģiskā” komponenta bez 
papildu pienākumu izpildes. “Ekoloģiskā” 

(26) Viens no jaunās KLP mērķiem ir 
uzlabot ekoloģiskos rādītājus, paredzot 
tiešo maksājumu obligātu “ekoloģisko” 
komponentu, kas atbalstīs visā Savienībā 
īstenojamu uzlabotas un ilgtspējīgas
lauksaimniecības sistēmas un vides 
pārvaldības izveidi un mazinās ietekmi uz 
klimatu. Šajā nolūkā daļa no valsts 
maksimālā apjoma, kas noteikts tiešajiem 
maksājumiem, dalībvalstīm būtu 
jāizmanto, lai papildus pamata 
maksājumam piešķirtu gada maksājumu 
par obligātu praksi, kas lauksaimniekiem 
jāievēro, par prioritāti izvirzot gan klimata, 
gan vides politikas mērķus. Šāda prakse 
būtu jāveic kā vienkāršas, vispārinātas, 
ārpuslīgumiskas un ikgadējas darbības, kas 
pārsniedz savstarpējās atbilstības prasības 
un ir saistītas ar lauksaimniecību, 
piemēram, augseku, ilggadīgo zālāju un 
ekoloģiskās infrastruktūras uzturēšana.
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 
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komponenta neievērošanai būtu jānoved 
pie sodu piemērošanas, pamatojoties uz 
Regulas (ES) Nr. […] [HZR] 65. pantu.

papildu pienākumu izpildes. “Ekoloģiskā” 
komponenta neievērošanai būtu jānoved 
pie sodu piemērošanas, pamatojoties uz 
Regulas (ES) Nr. […] [HZR] 65. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
26.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26 a) 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.

Or. en

Grozījums Nr. 4

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 

(29) Katrā lauku saimniecībā 7 % 
aramzemes izmantos tādā veidā, ar kuru 
tiek palielināta funkcionālā bioloģiskā 
daudzveidība un līdz ar to agrāro 
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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.

ekosistēmu funkcionēšana un sabiedrībai 
vajadzīgā labuma sniegšana, Elementi, 
kas bieži vien jau ir uzskatāmi par vides 
pasākumiem (piem., dzīvžogi, grāvji, 
mitrzeme un citas daļēji dabiskas 
dzīvotnes, kā arī citi jau esoši ainavas 
elementi), tiktu pievienoti buferjoslām, lai 
radītu agrovides infrastruktūru 
ilgtspējīgām lauksaimniecības sistēmām. 
Līdz ar to netiek paredzēta nedz zemes 
neizmantošana ražošanas mērķiem, nedz 
jauna veida atstāšana atmatā, bet gan 
visas sistēmas uzlabošana, lai tā 
ilgtermiņā būtu efektīva. Lai nodrošinātu
ekoloģiskās infrastruktūras 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 minētās 
infrastruktūras veidus.

Or. en

Grozījums Nr. 5

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 

(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. Pirms jebkāda saistītā atbalsta 
izmantošanas dalībvalstis veic specifiskus 
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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 
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.

ietekmes novērtējumus. 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 maksimālā apjoma. 
Saistītais atbalsts būtu jāpiešķir tikai tiktāl, 
cik tas nepieciešams, lai radītu stimulu 
saglabāt pašreizējo ražošanas apjomu un 
izmantot ilgtspējīgus lauksaimniecības un 
vides pārvaldības paņēmienus, kā arī 
nodarboties ar lauksaimniecību noteiktos 
reģionos, īpaši tādos apgabalos kā salas 
un kalnu reģioni, kuriem ir raksturīgi 
dabiski ierobežojumi. 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

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
43. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(43) Lai spēcinātu lauku attīstības politiku, 
būtu jādod dalībvalstīm iespēja līdzekļus 
no tiešo maksājumu maksimālā apjoma 
pārvietot uz lauku attīstībai piešķirto 
atbalstu. Vienlaikus dalībvalstīm, kurās 

(43) Lai spēcinātu lauku attīstības politiku, 
būtu jādod dalībvalstīm iespēja līdzekļus 
no tiešo maksājumu maksimālā apjoma 
pārvietot uz lauku attīstībai piešķirto 
atbalstu. Šāda izvēle būtu jāveic, 
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tiešā atbalsta apmērs nepārsniedz 90 % no 
Savienības atbalsta vidējā apmēra, būtu 
jādod iespēja līdzekļus no lauku attīstībai 
piešķirtā atbalsta pārvietot uz tiešo 
maksājumu maksimālo apjomu. Šāda 
izvēle būtu jāveic, nepārsniedzot noteiktus 
limitus, vienreiz un attiecībā uz visu šīs 
regulas piemērošanas periodu.

nepārsniedzot noteiktus limitus, vienreiz un 
attiecībā uz visu šīs regulas piemērošanas 
periodu.

Or. en

Grozījums Nr. 7

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) maksājumu lauksaimniekiem, kuri 
ievēro klimatam un videi labvēlīgu 
lauksaimniecības praksi,

ii) maksājumu lauksaimniekiem, kuri 
ievēro uzlabotu, ilgtspējīgu, bioloģiskajai 
daudzveidībai, augsnes auglības labai 
pārvaldībai un ūdens apsaimniekošanai,
klimatam un videi labvēlīgu 
lauksaimniecības praksi, kas ievērojami 
pārsniedz savstarpējās atbilstības 
prasības;

Or. en

Grozījums Nr. 8

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) uzlabotas ilgtspējīgas 
lauksaimniecības sistēmas ir 
lauksaimniecības prakses, kas pārsniedz 
Regulā (ES) Nr. ...[HZR]  ietvertos 
pamatnoteikumus par savstarpējo 
atbilstību un kuras nepārtraukti tiek 
pilnveidotas, lai uzlabotu barības vielu, 
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ūdens ciklu un enerģijas plūsmu 
pārvaldību nolūkā samazināt kaitējumu 
videi un neatjaunīgās enerģijas resursu 
nelietderīgu izmantošanu un ražošanas 
sistēmā saglabāt augstā līmenī 
kultūraugu, lauksaimniecības dzīvnieku 
un dabas daudzveidību.

Or. en

Pamatojums

Pāreja uz uzlabotu ilgtspējīgu lauksaimniecības praksi ir būtiski svarīga ilgtspējīgai 
teritoriālajai attīstībai lauku reģionos.

Grozījums Nr. 9

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(fa) „augseka” ir vismaz četru dažādu 
kultūraugu, tostarp vismaz viena 
pākšaugu veida, secīga audzēšana;

Or. en

Grozījums Nr. 10

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ha) „ekoloģiskā infrastruktūra” ir 
ainavas elementi, agrārā mežkopība, 
bioloģiskā daudzveidība, ūdens un 
augsnes resursu apsaimniekošana u.c. 
elementi, kas stabilizē un uzlabo agrāri 
ekoloģiskās lauksaimniecības praksi un 
vides pārvaldības sistēmas;

Or. en
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Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
9. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Aktīvs lauksaimnieks Izslēgšana no tiešajiem maksājumiem

Or. en

Grozījums Nr. 12

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(aa) personas, kas iesniegušas pieteikumu 
maksājumu saņemšanai, neveic 
lauksaimnieciskas darbības vai aktīvi un 
atbilstīgi labiem lauksaimniecības un 
vides apstākļiem saskaņā ar šīs regulas 
4. pantu neapsaimnieko minēto zemi;

Or. en

Grozījums Nr. 13

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ab) izmanto neilgtspējīgu 
lauksaimniecības un dzīvnieku 
audzēšanas praksi, ar ko sistemātiski 
nopietni pārkāpj savstarpējas atbilstības 
noteikumus, kuri definēti Regulā (ES) 
Nr. …/… [HZR], jo ir nepietiekams 
barības vielu apsaimniekošanas plāns un 
no tā izrietoša ūdens piesārņošana, ir 
pārāk liels ganāmpulka blīvums 
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pieejamajos hektāros, liela atkarība no 
ārējas enerģijas, biocīdu, antibiotiku, 
ūdens un barības vielu ieguldījuma;

Or. en

Pamatojums

Pāreja uz uzlabotu ilgtspējīgu lauksaimniecības praksi ir būtiski svarīga ilgtspējīgai 
teritoriālajai attīstībai lauku reģionos.

Grozījums Nr. 14

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis līdz 2013. gada 1. augustam 
var nolemt līdz 10 % no tā valsts gada 
maksimālā apjoma 
2014.−2019. kalendārajam gadam, kas 
noteikts 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.

1. Dalībvalstis līdz 2013. gada 1. augustam 
var nolemt līdz 20 % no tā valsts gada 
maksimālā apjoma 
2014.−2019. kalendārajam gadam, kas 
noteikts 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

Dalībvalstīm ir jābūt iespējai vismaz 20 % no sava gada budžeta piešķirt papildus lauku 
attīstībai, lai nostiprinātu to gan saistībā ar kopējo lauksaimniecības politiku, gan saistībā ar 
plašāku reģionālās attīstības perspektīvu, kurai dod pienesumu ELFLA un kas ietilpst Kopējo 
noteikumu regulas satvarā.
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Grozījums Nr. 15

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

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

Or. en

Pamatojums

Lauku attīstībai pieejamo ES atbalstu nevajadzētu samazināt, jo tas varētu būt nopietns 
šķērslis teritoriālajai kohēzijai, īpaši tādos reģionos, kuriem ir liels procentuālais lauku 
teritoriju īpatsvars vai atpalikušas lauku teritorijas.

Grozījums Nr. 16

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 
un nediskriminējošiem kritērijiem, 
piemēram, atbilstīgi to agronomiskajam un 
ekonomiskajam raksturojumam un 
reģionālajam lauksaimniecības 
potenciālam, vai to institucionālajai vai 
administratīvajai struktūrai.

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

Or. en

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. 17

Regulas priekšlikums
20. pants – 5. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Dalībvalstis līdz 2013. gada 1. augustam 
paziņo Komisijai 1. punktā minēto lēmumu 
un pasākumus, kas veikti 2. un 3. punkta 
piemērošanai.

5. Dalībvalstis līdz 2013. gada 1. augustam 
paziņo Komisijai 1. punktā minēto lēmumu 
un pasākumus, kas veikti 2. un 3. punkta 
piemērošanai. Paziņojumu un tam 
pievienotos dokumentus pilnībā publisko.

Or. en

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
III sadaļa – 2. nodaļa – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Maksājums par klimatam un videi 
labvēlīgu lauksaimniecības praksi

Maksājumi par uzlabotu ilgtspējīgas 
lauksaimniecības sistēmu izveidi, vides 
pārvaldību un klimata pārmaiņu seku 
mazināšanu

Or. en
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Grozījums Nr. 19

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, uzlabot augsnes stāvokli, 
ņemot vērā vietējās īpatnības un balstoties 
uz kopīgiem un izvērtējamiem mērķiem.
(pievienot kā jaunu pantu pirms 29. panta)

Or. en

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
29. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Lauksaimnieki, kuriem ir tiesības saņemt 
maksājumu saskaņā ar 1. nodaļā minēto 
pamata maksājuma shēmu, savos 
atbalsttiesīgajos hektāros, kas definēti 
25. panta 2. punktā, 2014.–2020. gada 
laikposmā veic dinamisku pāreju uz 
ilgtspējīgām lauksaimniecības sistēmām, 
kas risina vides, klimata, bioloģiskās 
daudzveidības, augsnes un ūdens 
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apsaimniekošanas uzdevumus integrētā 
veidā, proti, īsteno šādu praksi:

Or. en

Pamatojums

Pāreja uz uzlabotu ilgtspējīgu lauksaimniecības praksi ir būtiski svarīga ilgtspējīgai 
teritoriālajai attīstībai lauku reģionos.

Grozījums Nr. 21

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(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 pēc augsekas principa audzē
četras dažādas kultūras, ja lauksaimnieka 
aramzeme aizņem vairāk nekā 10 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; un

Or. en

Grozījums Nr. 22

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) lauksaimniecības platībā ir izdalīta 
ekoloģiski nozīmīga platība.

(c) lauksaimniecības platībā tiek izveidota 
ekoloģiska infrastruktūra.

Or. en
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Grozījums Nr. 23

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 praksēm 
ievēro viņu situācijai atbilstošo 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 trīs praksēm 
ievēro tās, ar kurām var uzlabot viņu
lauksaimniecības un vides pārvaldības 
praksi saskaņā ar 1. punktu, un nodrošina 
atbilstību 30., 31. un 32. pantam.

Or. en

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
29. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Tiesības saņemt šajā nodaļā minēto 
maksājumu ir arī lauksaimniekiem, kas 
savā saimniecībā ievēro citas 
agroekoloģiskās sistēmas, kuras būtiski 
palīdz samazināt pesticīdu lietošanu, 
saglabāt un uzlabot augsnes auglību, kā 
arī mazināt klimata pārmaiņu sekas.

Or. en
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Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
30. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kultūru dažādošana Augseka, kultūru dažādošana un virsaugi

Or. en

Grozījums Nr. 26

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 10 hektārus un to neizmanto 
zāles audzēšanai (sētas vai pašiesējušās), tā 
nav atstāta papuvē vai to neaizņem 
kultūras, kas nozīmīgu gada daļu atrodas 
zem ūdens, aramzemē audzē, ievērojot 
augseku, vismaz četras dažādas kultūras
vai to atstāj papuvē četrus gadus pēc 
kārtas. Neviena no šīm četrām kultūrām 
neaizņem mazāk par 10 % aramzemes, un 
galvenā kultūra neaizņem vairāk par 50 %
aramzemes. Augsekā var iekļaut divgadīgo 
zālaugu un āboliņa maisījumus, ņemot 
vērā to labvēlīgo ietekmi uz augsnes 
auglību un ražīgumu.

Or. en

Pamatojums

Lai palielinātu pareizas kultūru dažādošanas ekoloģisko un sociālekonomisko ietekmi (lielāka 
lauksaimniecības prakšu izvēle, stabilākie ienākumi lauksaimniekiem, samazināta pesticīdu 
izmantošana), neviena no kultūrām neaizņem mazāk par 10 % platības un galvenā kultūra 
nepārsniedz 50 % platības.
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Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
32. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ekoloģiski nozīmīga platība Ekoloģiskā infrastruktūra

Or. en

Grozījums Nr. 28

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. Lauksaimnieki nodrošina to, ka vismaz 
7 % no to atbalsttiesīgajiem hektāriem, kas 
definēti 25. panta 2. punktā, izņemot
pastāvīgo ganību platības, ir atvēlēti tādai 
ekoloģiskajai infrastruktūrai, tostarp 
ainavas elementiem, kā žogi, akmens 
sētas, papuves, uzturētas terases un daļēji 
dabiskas dzīvotnes. Šajā platībā neveic 
atkārtotu sēšanu, to near un tajā 
neizmanto mēslojumu un pesticīdus. Var 
veikt ražas vākšanu, pļaušanu un 
ganīšanu tādā intensitātē, kas nenoved pie 
dabisko zālaugu iznīcināšanas.  Ja jaukta 
tipa zālāju, ganību vai pļavu platības tiek 
veidotas no jauna, augu sugu sajaukumā, 
kas paredzēts tādām ganībām vai pļavām, 
kuras tiks pļautas vai izmantotas lopu 
ganīšanai, vai ainavas elementiem, 
buferjoslām un apmežotām platībām, kas 
minētas 25. panta 2. punkta b) apakšpunkta 
ii) punktā, var iekļaut piemērotus 
pākšaugus.

Or. en

Pamatojums

Ekosistēmu sniegto pakalpojumu uzlabošana un ekoloģiskās infrastruktūras izveide ir būtiski 
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svarīga ilgtspējīgai lauku attīstībai. Apmežotas platības šajā punktā iekļaut nevajadzētu, tam 
vajadzētu attiekties tikai uz daļēji dabiskām dzīvotnēm vai zemes platībām, kas netiek artas, 
apsētas, mēslotas vai smidzinātas.  Esošos ainavas elementus vajadzētu ņemt vērā 
ekoloģiskajai infrastruktūrai atvēlētās platības aprēķināšanā.

Grozījums Nr. 29

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Ekoloģiskajai infrastruktūrai 
atvēlētajās platībās iekļauj specifiskas 
vietējās un reģionālās zemes apstrādes vai 
zemes apsaimniekošanas prakses, kas 
atbalsta pārejas procesu uz ilgtspējīgām 
lauksaimniecības sistēmām un uzlabotu 
vides pārvaldību, kā to paredz 29., 30. un 
31. pants.

Or. en

Pamatojums

Ilgtspējīgai teritoriālajai lauku attīstībai ir būtiski svarīgi sekmēt specifisku vietējo un 
reģionālo zemes apstrādes paņēmienu izmantošanu.

Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums
32. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
55. pantu pieņemt deleģētos aktus, lai sīkāk 
definētu šā panta 1. punktā minēto 
ekoloģiski nozīmīgo platību veidus un lai 
pievienotu un definētu citus ekoloģiski 
nozīmīgu platību veidus, ko var ņemt vērā, 
lai konstatētu, vai ir ievērota minētajā 
punktā norādītā procentuālā daļa.

2. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
55. pantu pieņemt deleģētos aktus, lai sīkāk 
definētu šā panta 1. punktā minētās 
ekoloģiskās infrastruktūras veidus un lai 
pievienotu un definētu citus ekoloģiskās 
infrastruktūras veidus, ko var ņemt vērā, 
lai konstatētu, vai ir ievērota minētajā 
punktā norādītā procentuālā daļa.

Or. en
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Grozījums Nr. 31

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 32

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/vai 
ar vidi saistītu iemeslu dēļ. 3. Tādēļ 
attiecīgās dalībvalstis tam veic specifisku 
ietekmes novērtējumu un paziņo 
rezultātus Komisijai.

Or. en
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Grozījums Nr. 33

Regulas priekšlikums
38. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Saistīto atbalstu var piešķirt tikai tādā 
apmērā, kas nepieciešams, lai radītu 
stimulu attiecīgajos reģionos saglabāt 
pašreizējo ražošanas apjomu.

4. Saistīto atbalstu var piešķirt tikai tādā 
apmērā, kas nepieciešams, lai radītu 
stimulu attiecīgajos reģionos saglabāt 
pašreizējo ražošanas apjomu un izmantot 
ilgtspējīgus lauksaimniecības un vides 
pārvaldības paņēmienus, kā arī 
nodarboties ar lauksaimniecību šajos 
reģionos, īpaši tādos apgabalos kā salas 
un kalnu reģioni, kuriem ir raksturīgi 
dabiski ierobežojumi, ņemot vērā 
2. punktā iekļautos nosacījumus.

Or. en

Pamatojums

Pienācīgi jāņem vērā specifiskās problēmas, ar kurām saskaras teritorijas, kurās ir dabiski 
ierobežojumi.


