
 

AM\1141520LV.docx  PE614.286v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

6.12.2017 A8-0380/3 

Grozījums Nr.  3 

Czesław Adam Siekierski 

Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas vārdā 

 

Ziņojums A8-0380/2017 

Albert Deß 

 Grozījumi dažādās regulās lauksaimniecības un lauku attīstības jomā 
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Normatīvās rezolūcijas projekts 

1.b punkts (jauns) 

 

Normatīvās rezolūcijas projekts Grozījums 

 1.b pieņem zināšanai Komisijas 

paziņojumus, kas pievienoti pielikumā šai 

rezolūcijai; 

Or. en 

Informācijai — paziņojumu teksts ir šāds: 

“Attiecībā uz 1. pantu “Lauku attīstība” 

 LAP termiņu pagarināšana 

Par izdevumiem saistībā ar 2014.–2020. gada lauku attīstības programmām, kas 

apstiprinātas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1305/2013 10. panta 2. punktu, arī turpmāk 

būs tiesības saņemt ELFLA ieguldījumu, ja saņēmējam to izmaksās ne vēlāk kā 

2023. gada 31. decembrī. Jautājumam par atbalsta lauku attīstībai turpināšanu pēc 

2020. gada Komisija pievērsīsies priekšlikumā par nākamo DFS. 

 Riska pārvaldība 

Komisija apstiprina nodomu saistībā ar savu priekšlikumu, kas paredz modernizēt un 

vienkāršot kopējo lauksaimniecības politiku, pārskatīt šobrīd Regulā (ES) 

Nr. 1305/2013 iekļauto riska pārvaldības instrumentu darbību un efektivitāti. 

 Sodi par LEADER 

Komisija apstiprina nodomu pārskatīt, cik efektīvi un samērīgi ir sodi par LEADER, kas 

ietverti Komisijas Īstenošanas regulā (ES) Nr. 809/2014. 
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“Attiecībā uz 2. pantu “Horizontālā regula” 

 Rezerve krīzes situācijām 

Komisija apstiprina, ka tas, kā darbojas krīzes situācijām izveidotā rezerve 

lauksaimniecības nozarē un ar finanšu disciplīnu saistītā apropriāciju atlīdzināšana, ko 

paredz Regulas (ES) Nr. 1306/2013 25. pants un 26. panta 5. punkts, tiks pārskatīts, to 

skatot kopā ar gatavošanos nākamajai DFS, lai tirgus ārkārtas situācijas gadījumā varētu 

iejaukties iedarbīgi un laikus. 

 Vienotā revīzija 

Komisija atbalsta vienotas revīzijas pieeju, ko apstiprina tās priekšlikums jaunās 

Finanšu regulas 123. pantam. Komisija arī apstiprina, ka ar pašreizējo tiesisko 

regulējumu attiecībā uz lauksaimniecības izdevumu pārvaldību un kontroli, kas 

izveidots ar Regulu (ES) Nr. 1306/2013, jau ir atļauta šāda pieeja un ka tā ir iekļauta 

Komisijas revīzijas stratēģijā 2014.–2020. gadam. Gadījumos, kad sertifikācijas iestādes 

atzinums, kas sniegts saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1306/2013 9. panta 1. punktu, tiek 

uzskatīts par uzticamu, Komisija ņem to vērā, izvērtējot attiecīgās maksājumu aģentūras 

revīzijas nepieciešamību. 

Attiecībā uz 3. pantu “Tieši maksājumi” 

 Olbaltumvielu plāns 

Komisija apstiprina nodomu pārskatīt augu valsts proteīnu piedāvājuma un pieprasījuma 

situāciju ES un apsvērt iespēju izveidot “Eiropas augu valsts proteīna stratēģiju”, lai arī 

turpmāk ES veicinātu augu valsts proteīna ražošanu ekonomiskā un videi drošā veidā. 

Attiecībā uz 4. pantu “TKO” 

 Ražošanas apjoma brīvprātīgas samazināšanas shēmas 

Komisija apstiprina, ka Regulas (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības 

produktu tirgu kopīgu organizāciju, 219. un 221. pantā jau ir ietverts vajadzīgais 

juridiskais pamats, kas atkarībā no budžeta resursu pieejamības ļauj pievērsties tirgus 

traucējumiem un risināt citas konkrētas problēmas, tostarp reģionālā līmenī, dodot 
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iespēju piešķirt lauksaimniekiem tiešu finansiālu atbalstu. Turklāt Komisijas 

priekšlikums Regulai (ES) Nr. 1305/2013 (atbalsts lauku attīstībai) pievienot konkrētai 

nozarei paredzētu ienākumu stabilizācijas instrumentu ļaus dalībvalstīm lauku attīstības 

programmās iekļaut iespēju konkrētas nozares lauksaimniekiem sniegt kompensāciju, ja 

viņu ienākumi būtiski samazinās. 

Komisija arī apstiprina, ka 219. pants ļauj tai tirgus traucējumu vai to draudu gadījumā 

ieviest shēmas, saskaņā ar kurām Savienības atbalstu piešķir ražotājiem, kas apņemas 

brīvprātīgi samazināt savu ražošanas apjomu, kā arī nepieciešamos sīkākos noteikumus 

šādas shēmas darbībai (piemērs: Komisijas Deleģētā regula (ES) 2016/1612; OV L 242, 

9.9.2016., 4. lpp.). 

 Starptautisku starpnozaru organizāciju atzīšana 

Komisija atgādina, ka noteikumi par ražotāju sadarbību un par starptautisku ražotāju 

organizāciju, starptautisku ražotāju organizāciju apvienību vai starptautisku starpnozaru 

organizāciju atzīšanu, tostarp par nepieciešamo administratīvo sadarbību starp 

attiecīgajām dalībvalstīm, patlaban ir noteikti Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 

2016/232. Šo noteikumu darbība un atbilstība tiks pārskatīta patlaban notiekošās KLP 

modernizācijas un vienkāršošanas ietvaros. 

 Negodīga tirdzniecības prakse 

Komisija apstiprina, ka tā ir sākusi iniciatīvu saistībā ar pārtikas piegādes ķēdi; 

iniciatīva pašlaik secīgi norit dažādajos posmos, kas paredzēti labāka regulējuma 

pamatnostādnēs. Pēc šīs procedūras pabeigšanas (ja iespējams — 2018. gada pirmajā 

pusē) Komisija lems par iespējamu tiesību akta priekšlikumu. 

 Ražotāju sadarbība 

Komisija ņem vērā Parlamenta un Padomes vienošanos par 152., 209., 222. un 

232. panta grozījumiem. Komisija piezīmē, ka grozījumi, par kuriem vienojušies 

Parlaments un Padome, ir būtiski un ir iekļauti bez ietekmes novērtējuma, kas prasīts 

Iestāžu nolīguma par labāku likumdošanas procesu 15. punktā. Tas rada nevēlamu 

juridisko un procesuālo nenoteiktību, kuras ietekme un sekas nav zināmas. 
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Tā kā Komisijas sākotnējā priekšlikumā veiktās izmaiņas kopumā būtiski maina tiesisko 

regulējumu, Komisija ar bažām norāda, ka daži ražotāju organizācijām labvēlīgie jaunie 

noteikumi varētu apdraudēt mazo lauksaimnieku dzīvotspēju un labklājību un patērētāju 

intereses. Komisija apstiprina savu apņemšanos saglabāt efektīvu konkurenci 

lauksaimniecības nozarē un pilnībā īstenot KLP mērķus, kas noteikti Līguma par 

Eiropas Savienības darbību 39. pantā. Šajā saistībā Komisija piezīmē, ka grozījumi, par 

kuriem vienojušies likumdevēji, gan Komisijai, gan valstu konkurences iestādēm paredz 

ļoti ierobežotu iespēju rīkoties, lai saglabātu efektīvu konkurenci. 

Komisijas vispārīgā piekrišana “Omnibus” priekšlikumam, tostarp grozījumiem, par ko 

vienojušies Parlaments un Padome, neskar nevienu turpmāku priekšlikumu, ko 

Komisija šajās jomās var ierosināt saistībā ar kopējās lauksaimniecības politikas 

reformu laikposmam pēc 2020. gada, un citas iniciatīvas, kas īpaši paredzētas dažu to 

problēmu risināšanai, kas skartas tekstā, par ko tagad vienojušies Eiropas Parlaments un 

Padome. 

Komisija pauž nožēlu par to, ka likumdevēji nav apmierinošā līmenī risinājuši 

jautājumu par Komisijas un valstu konkurences iestāžu ļoti ierobežoto iespēju rīkoties, 

lai saglabātu efektīvu konkurenci, un pauž bažas par iespējamām sekām, ko šis 

ierobežojums var radīt lauksaimniekiem un patērētājiem. Komisija piezīmē, ka 

juridiskais teksts ir jāinterpretē tādā veidā, kas ir saderīgs ar Līgumu, jo īpaši attiecībā 

uz iespēju Komisijai un valstu konkurences iestādēm iejaukties, ja ražotāju organizācija, 

kas aizņem lielu tirgus daļu, cenšas ierobežot tās locekļu rīcības brīvību. Komisija pauž 

nožēlu par to, ka šī iespēja juridiskajā tekstā nav skaidri aizsargāta.” 

 

 

 


