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14.10.2020 A8-0200/1

Grozījums Nr. 1117
Peter Jahr
PPE grupas vārdā

Ziņojums A8-0200/2019
Peter Jahr
Kopējā lauksaimniecības politika — atbalsts stratēģiskajiem plāniem, kuri dalībvalstīm 
jāizstrādā un kurus finansē no ELGF un ELFLA
COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Regulas priekšlikums
9. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. pants 9. pants

Vispārējie principi Vispārējie principi

Sava KLP stratēģiskā plāna intervences 
dalībvalstis veido saskaņā ar Eiropas 
Savienības Pamattiesību hartu un 
vispārējiem Savienības tiesību principiem.

Sava KLP stratēģiskā plāna intervences 
dalībvalstis, attiecīgā gadījumā 
sadarbojoties ar reģioniem, veido saskaņā 
ar Eiropas Savienības Pamattiesību hartu 
un vispārējiem Savienības tiesību 
principiem.

Dalībvalstis nodrošina, lai intervences būtu 
izveidotas, pamatojoties uz objektīviem un 
nediskriminējošiem kritērijiem, būtu 
saderīgas ar iekšējo tirgu un nekropļotu 
konkurenci.

Dalībvalstis, attiecīgā gadījumā 
sadarbojoties ar reģioniem, nodrošina, lai 
intervences būtu izveidotas, pamatojoties 
uz objektīviem un nediskriminējošiem 
kritērijiem, un neradītu šķēršļus pareizai 
iekšējā tirgus darbībai.
Attiecībā uz juridiskām personām vai 
fizisku vai juridisku personu grupām 
dalībvalsts var pieņemt lēmumu piemērot 
15. pantā minēto samazinājumu un 26., 
27., 29., 66., 67. un 68. pantā minēto 
atbalstu, kā definēts to stratēģiskajos 
plānos, šādu juridisko personu vai grupu 
locekļu līmenī, ja šīs valsts tiesību aktos ir 
paredzēts, ka katram dalībniekam ir 
jāuzņemas tiesības un pienākumi, kas ir 
salīdzināmi ar to atsevišķo faktiski 
darbojošos lauksaimnieku tiesībām un 
pienākumiem, kuri ir lauku saimniecību 
īpašnieki, jo īpaši attiecībā uz 
ekonomisko, sociālo un fiskālo situāciju, 
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ar nosacījumu, ka tie ir sekmējuši 
attiecīgo juridisko personu vai grupu 
agrārās struktūras stiprināšanu.

Dalībvalstis izveido tiesisko regulējumu, 
kurš Savienības atbalsta piešķiršanu 
saņēmējiem regulē atbilstīgi KLP 
stratēģiskajam plānam un saskaņā ar šīs 
regulas un Regulas (ES) [HzR] principiem 
un prasībām.

Dalībvalstis, attiecīgā gadījumā 
sadarbojoties ar reģioniem, izveido 
tiesisko regulējumu, kurš Savienības 
atbalsta piešķiršanu saņēmējiem regulē 
atbilstīgi KLP stratēģiskajam plānam un 
saskaņā ar šīs regulas un Regulas (ES) 
[HzR] principiem un prasībām.

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/2

Grozījums Nr. 1118
Peter Jahr
PPE grupas vārdā

Ziņojums A8-0200/2019
Peter Jahr
Kopējā lauksaimniecības politika — atbalsts stratēģiskajiem plāniem, kuri dalībvalstīm 
jāizstrādā un kurus finansē no ELGF un ELFLA
COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Regulas priekšlikums
15. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

15. pants 15. pants

Maksājumu samazināšana Maksājumu samazināšana

1. Tiešo maksājumu summu, kura 
konkrētā kalendārajā gadā lauksaimniekam 
piešķirama saskaņā ar šo nodaļu un kuras 
apjoms pārsniedz 60 000 EUR, dalībvalstis 
samazina šādi:

1. Tiešo maksājumu summu, kura 
konkrētā kalendārajā gadā lauksaimniekam 
piešķirama saskaņā ar šo nodaļu un kuras 
apjoms pārsniedz robežvērtību 
100 000 EUR apmērā, dalībvalstis 
samazina:

a) vismaz par 25 %, ja summa ir 
robežās no 60 000 līdz 75 000 EUR;
b) vismaz par 50 %, ja summa ir 
robežās no 75 000 līdz 90 000 EUR;
c) vismaz par 75 %, ja summa ir 
robežās no 90 000 līdz 100 000 EUR;
d) par 100 %, ja summa pārsniedz 
100 000 EUR.
2. Pirms 1. punkta piemērošanas 
dalībvalstis no tiešo maksājumu summas, 
kura konkrētā kalendārajā gadā 
lauksaimniekam piešķirama saskaņā ar šo 
nodaļu, atskaita:

2. Pirms 1. punkta piemērošanas 
dalībvalstis no tiešo maksājumu summas, 
kura konkrētā kalendārajā gadā 
lauksaimniekam piešķirama saskaņā ar šo 
nodaļu, var atskaitīt:

a) lauksaimnieka deklarētās ar 
lauksaimniecisku darbību saistītās algas, 
tostarp ar nodarbināšanu saistītos nodokļus 
un sociālās iemaksas, un

a) 50 % lauksaimnieka deklarētās ar 
lauksaimniecisku darbību saistītās algas, 
tostarp ar nodarbināšanu saistītos nodokļus 
un sociālās iemaksas, un

b) tādam regulāram un 
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neapmaksātam darbam atbilstošās 
izmaksas, kuru saistībā ar 
lauksaimniecisku darbību veic attiecīgajā 
saimniecībā strādājošas personas, kas 
algu nesaņem vai saņem mazāku 
atalgojumu nekā to, kādu parasti maksā 
par sniegtajiem pakalpojumiem, bet kas 
tiek atalgotas ar lauksaimnieciskās 
darījumdarbības saimniecisko rezultātu 
starpniecību.

ba) 27. un 28. pantā minēto tiešo 
atbalstu.

Iepriekš a) un b) punktā minētās summas 
dalībvalstis aprēķina, ar lauksaimniecisku 
darbību saistītās vidējās standartalgas, 
kādas tās ir valsts vai reģionālā līmenī, 
reizinot ar attiecīgā lauksaimnieka 
deklarēto gada darba vienību skaitu.

Iepriekš a) punktā minētās summas 
dalībvalstis aprēķina, ar lauksaimniecisku 
un ar to saistītu darbību saistītās faktiskās 
algu izmaksas vai vidējās standartalgas, 
kādas tās ir valsts vai reģionālā līmenī, 
reizinot ar attiecīgā lauksaimnieka 
deklarēto gada darba vienību skaitu. 
Dalībvalstis var izmantot standartalgu 
izmaksu rādītājus, kas saistīti ar dažādiem 
saimniecību veidiem, vai atsauces datus 
par nodarbinātības radīšanu pēc 
saimniecības veida.

3. Maksājumu samazināšanas 
rezultātā iegūtās aplēstās summas 
galvenokārt izlieto ilgtspēju sekmējošajam 
pārdalošajam ienākumu papildatbalstam un 
pēc tam – citām atsaistīto tiešo maksājumu 
intervencēm.

3. Maksājumu samazināšanas 
rezultātā iegūtās aplēstās summas 
prioritāri izmanto ilgtspēju sekmējošajam 
pārdalošajam ienākumu papildatbalstam un 
pēc tam — citām atsaistīto tiešo 
maksājumu intervencēm.

Minētās summas dalībvalstis drīkst arī 
pilnībā vai daļēji izmantot, lai ar 
pārvietojuma palīdzību finansētu IV nodaļā 
paredzētās intervences, kuras ir saistītas ar 
ELFLA. Šādu pārvietojumu uz ELFLA 
atspoguļo KLP stratēģiskā plāna finanšu 
tabulās, un 2023. gadā to var pārskatīt 
saskaņā ar 90. pantu. Uz minēto 
pārvietojumu neattiecas saskaņā ar 
90. pantu noteiktais maksimālais apmērs, 
ko piemēro līdzekļu pārvietojumiem no 
ELGF un ELFLA.

Minētās summas dalībvalstis drīkst arī 
pilnībā vai daļēji izmantot, lai ar 
pārvietojuma palīdzību finansētu IV nodaļā 
paredzētās intervences, kuras ir saistītas ar 
ELFLA. Šādu pārvietojumu uz ELFLA 
atspoguļo KLP stratēģiskā plāna finanšu 
tabulās, un 2024. gadā to var pārskatīt 
saskaņā ar 90. pantu.

3.a Juridiskas personas vai fizisku vai 
juridisku personu grupas gadījumā 
dalībvalstis 1. punktā minēto 
samazināšanu var piemērot minēto 
juridisko personu vai grupu locekļiem, ja 
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valsts tiesību aktos ir paredzēts, ka 
atsevišķu locekļu tiesības un pienākumi ir 
salīdzināmi ar tiesībām un pienākumiem, 
kas noteikti individuāliem 
lauksaimniekiem, kuriem ir saimniecības 
vadītāja statuss, jo īpaši saistībā ar viņu 
ekonomisko, sociālo un nodokļa 
maksātāja statusu, — ar noteikumu, ka 
viņi ir palīdzējuši stiprināt attiecīgo 
juridisko personu vai grupu 
lauksaimniecības struktūras.
3.b Ja dalībvalsts saskaņā ar 26. pantu 
piešķir pārdalošo ienākumu 
papildatbalstu lauksaimniekiem un šajā 
nolūkā izmanto vismaz 12 % no sava 
finansējuma tiešajiem maksājumiem, kas 
noteikts IV pielikumā, tā var nolemt šo 
pantu nepiemērot.
3.c Netiek piešķirtas nekādas 
priekšrocības, ar ko ļautu izvairīties no 
maksājumu samazināšanas tiem 
lauksaimniekiem, par kuriem tiek 
pierādīts, ka tie ir mākslīgi radījuši 
nosacījumus, lai izvairītos no šā panta 
sekām.

4. Lai nodrošinātu līdzekļu pareizu 
sadali atbalsttiesīgajiem saņēmējiem, 
Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
138. pantu pieņemt šo regulu 
papildinošus deleģētos aktus, ar kuriem 
nosaka saskaņotu pamatu, ko piemērot 
1. punktā noteiktā maksājumu 
samazinājuma aprēķināšanā.

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/3

Grozījums Nr. 1119
Peter Jahr
PPE grupas vārdā

Ziņojums A8-0200/2019
Peter Jahr
Kopējā lauksaimniecības politika — atbalsts stratēģiskajiem plāniem, kuri dalībvalstīm 
jāizstrādā un kurus finansē no ELGF un ELFLA
COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Regulas priekšlikums
18. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

18. pants 18. pants

Atbalsta apjoms par hektāru Atbalsta apjoms par hektāru

1. Atbalstu izmaksā kā vienotu 
summu par hektāru, izņemot tad, ja 
dalībvalstis nolemj ienākumu 
pamatatbalstu piešķirt, pamatojoties uz 
19. pantā minētajām maksājumtiesībām.

1. Atbalstu izmaksā kā vienotu 
summu par hektāru, izņemot tad, ja 
dalībvalstis nolemj ienākumu 
pamatatbalstu piešķirt, pamatojoties uz 
19. pantā minētajām maksājumtiesībām.

2. Attiecībā uz līdzīgos 
sociālekonomiskos un agronomiskos 
apstākļos esošām teritoriju grupām 
dalībvalstis var nolemt par hektāru 
izmaksājamā ienākumu pamatatbalsta 
summu diferencēt.

2. Atbilstoši sociālekonomiskajiem, 
vides vai agronomiskajiem apstākļiem 
dalībvalstis var nolemt par hektāru 
izmaksājamo summu diferencēt dažādām 
teritoriju grupām. Dalībvalstis var nolemt 
palielināt summas reģioniem, kuros ir 
dabai vai teritorijai specifiski nelabvēlīgie 
apstākļi, un neapdzīvotām teritorijām, kā 
arī atbalstam ilggadīgiem zālājiem. 
Attiecībā uz tradicionālajām plašajām 
alpīnveida ganībām, ko noteikušas 
dalībvalstis, ienākuma pamatatbalsta 
summu par hektāru var samazināt 
neatkarīgi no lauku saimniecības 
ienākumu stāvokļa.

2.a Dalībvalstis var izstrādāt 
mehānismus, kas ierobežo to atbilstīgo 
hektāru skaitu valstī, par kuriem var 
saņemt atbalstu, pamatojoties uz atsauces 
periodu, ko noteikusi dalībvalsts.

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/4

Grozījums Nr. 1120
Peter Jahr
PPE grupas vārdā

Ziņojums A8-0200/2019
Peter Jahr
Kopējā lauksaimniecības politika — atbalsts stratēģiskajiem plāniem, kuri dalībvalstīm 
jāizstrādā un kurus finansē no ELGF un ELFLA
COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Regulas priekšlikums
20. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

20. pants 20. pants

Maksājumtiesību vērtība un konverģence Maksājumtiesību vērtība un konverģence

1. Pirms īstenot šajā pantā paredzēto 
konverģenci, dalībvalstis nosaka 
maksājumtiesību vienības vērtību, un to 
dara, maksājumtiesību vērtību precizējot 
atbilstoši šo tiesību vērtībai, kas par 
2020. pieprasījumu gadu noteikta saskaņā 
ar Regulu (ES) Nr. 1307/2013, un 
radniecīgajam maksājumam, kas par 
klimatam un videi labvēlīgu 
lauksaimniecības praksi attiecībā uz 
2020. pieprasījumu gadu paredzēts minētās 
regulas III sadaļas III nodaļā.

1. Pirms īstenot šajā pantā paredzēto 
konverģenci, dalībvalstis nosaka 
maksājumtiesību vienības vērtību, un to 
dara, maksājumtiesību vērtību precizējot 
atbilstoši šo tiesību vērtībai, kas par 
2023. pieprasījumu gadu noteikta saskaņā 
ar Regulu (ES) Nr. 1307/2013, un 
radniecīgajam maksājumam, kas par 
klimatam un videi labvēlīgu 
lauksaimniecības praksi attiecībā uz 
2023. pieprasījumu gadu paredzēts minētās 
regulas III sadaļas III nodaļā.

2. Dalībvalstis var nolemt 
maksājumtiesību vērtību diferencēt saskaņā 
ar 18. panta 2. punktu.

2. Dalībvalstis var nolemt 
maksājumtiesību vērtību diferencēt saskaņā 
ar 18. panta 2. punktu.

3. Dalībvalstis vēlākais līdz 
2026. pieprasījumu gadam nosaka 
maksājumtiesību vērtības maksimālo 
līmeni dalībvalstī vai katrā saskaņā ar 
18. panta 2. punktu noteiktajā teritoriju 
grupā.

3. Dalībvalstis vēlākais līdz 
2026. pieprasījumu gadam nosaka 
maksājumtiesību vērtības maksimālo 
līmeni dalībvalstī vai katrā saskaņā ar 
18. panta 2. punktu noteiktajā teritoriju 
grupā.

4. Ja maksājumtiesību vērtība, kas 
noteikta saskaņā ar 1. punktu, dalībvalsts 
robežās vai saskaņā ar 18. panta 2. punktu 
noteiktas teritoriju grupas robežās nav 
vienāda, dalībvalstis nodrošina, lai vēlākais 

4. Ja maksājumtiesību vērtība, kas 
noteikta saskaņā ar 1. punktu, dalībvalsts 
robežās vai saskaņā ar 18. panta 2. punktu 
noteiktas teritoriju grupas robežās nav 
vienāda, dalībvalstis nodrošina, lai vēlākais 
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līdz 2026. pieprasījumu gadam 
maksājumtiesību vērtība būtu 
konverģējusi, tuvinoties vienotai vienības 
vērtībai.

līdz 2026. pieprasījumu gadam 
maksājumtiesību vērtība būtu pilnībā 
konverģējusi, tuvinoties vienotai vienības 
vērtībai.

5. Kad dalībvalstis piemēro 4. punktu, 
tās nodrošina, lai vēlākais par 
2026. pieprasījumu gadu maksājumtiesību 
vērtība visos gadījumos būtu vismaz 75 % 
no tās vidējās summas par vienu vienību, 
kura ienākumu pamatatbalstam plānota par 
2026. pieprasījumu gadu un attiecībā uz 
dalībvalsti vai uz teritorijām, kas noteiktas 
saskaņā ar 18. panta 2. punktu, paredzēta 
saskaņā ar 106. panta 1. punktu nosūtītajā 
KLP stratēģiskajā plānā.

5. Kad dalībvalstis piemēro 4. punktu, 
tās nodrošina, lai vēlākais par 
2024. pieprasījumu gadu maksājumtiesību 
vērtība visos gadījumos būtu vismaz 75 % 
no tās vidējās summas par vienu vienību, 
kura ienākumu pamatatbalstam plānota par 
2024. pieprasījumu gadu un attiecībā uz 
dalībvalsti vai uz teritorijām, kas noteiktas 
saskaņā ar 18. panta 2. punktu, paredzēta 
saskaņā ar 106. panta 1. punktu nosūtītajā 
KLP stratēģiskajā plānā.

5.a Piemērojot 4. punktu, dalībvalstis 
nodrošina, ka vēlākais plānošanas 
perioda pēdējā pieprasījuma gadā visu 
maksājumtiesību vērtība ir 100 % no 
vidējās plānotās vienības summas 
attiecībā uz ienākumu pamatatbalstu 
2026. pieprasījumu gadā, kā noteikts KLP 
stratēģiskajā plānā, kas saskaņā ar 
106. panta 1. punktu nosūtīts dalībvalstij 
vai teritorijām, kas definētas saskaņā ar 
18. panta 2. punktu. Šā panta 4. punkta 
nolūkā dalībvalstis nodrošina, ka vēlākais 
plānošanas perioda pēdējā pieprasījuma 
gadā visu maksājumtiesību vērtība ir 
100 % no vidējās plānotās vienības 
summas, kas paredzēta ienākumu 
pamatatbalstam 2026. pieprasījumu gadā, 
kā noteikts KLP stratēģiskajā plānā, kurš 
saskaņā ar 106. panta 1. punktu nosūtīts 
dalībvalstij vai teritorijām, kas definētas 
saskaņā ar 18. panta 2. punktu.

6. Šā panta 4. un 5. punkta izpildei 
vajadzīgos maksājumtiesību vērtības 
pieaugumus dalībvalstis finansē, 
izmantojot 3. punkta piemērošanas 
rezultātā iegūtās varbūtīgās summas un 
vajadzības gadījumā samazinot atšķirību 
starp maksājumtiesību vienības vērtību, kas 
noteikta saskaņā ar 1. punktu, un to vidējo 
summu par vienu vienību, kura ienākumu 
pamatatbalstam par 2026. pieprasījumu 
gadu plānota attiecībā uz dalībvalsti vai uz 

6. Šā panta 4. un 5. punkta izpildei 
vajadzīgos maksājumtiesību vērtības 
pieaugumus dalībvalstis finansē, 
izmantojot 3. punkta piemērošanas 
rezultātā iegūtās varbūtīgās summas un 
vajadzības gadījumā samazinot atšķirību 
starp maksājumtiesību vienības vērtību, kas 
noteikta saskaņā ar 1. punktu, un to vidējo 
summu par vienu vienību, kura ienākumu 
pamatatbalstam par 2026. pieprasījumu 
gadu plānota attiecībā uz dalībvalsti vai uz 
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teritorijām, kas noteiktas saskaņā ar 
18. panta 2. punktu, un paredzēta saskaņā 
ar 106. panta 1. punktu nosūtītajā KLP 
stratēģiskajā plānā.

teritorijām, kas noteiktas saskaņā ar 
18. panta 2. punktu, un paredzēta saskaņā 
ar 106. panta 1. punktu nosūtītajā KLP 
stratēģiskajā plānā.

Dalībvalstis var nolemt minēto 
samazinājumu piemērot visām 
maksājumtiesībām vai daļai 
maksājumtiesību, kuru vienības vērtība 
noteikta saskaņā ar 1. punktu un pārsniedz 
to vidējo summu par vienu vienību, kura 
ienākumu pamatatbalstam par 
2026. pieprasījumu gadu plānota attiecībā 
uz dalībvalsti vai uz teritorijām, kas 
noteiktas saskaņā ar 18. panta 2. punktu, un 
paredzēta saskaņā ar 106. panta 1. punktu 
nosūtītajā KLP stratēģiskajā plānā.

Dalībvalstis var nolemt minēto 
samazinājumu piemērot visām 
maksājumtiesībām vai daļai 
maksājumtiesību, kuru vienības vērtība 
noteikta saskaņā ar 1. punktu un pārsniedz 
to vidējo summu par vienu vienību, kura 
ienākumu pamatatbalstam par 
2026. pieprasījumu gadu plānota attiecībā 
uz dalībvalsti vai uz teritorijām, kas 
noteiktas saskaņā ar 18. panta 2. punktu, un 
paredzēta saskaņā ar 106. panta 1. punktu 
nosūtītajā KLP stratēģiskajā plānā.

7. Šā panta 6. punktā minēto 
samazināšanu veic, pamatojoties uz 
objektīviem un nediskriminējošiem 
kritērijiem. Neskarot atbilstīgi 5. punktam 
noteikto minimumu, šādi kritēriji var 
ietvert samazinājuma maksimuma 
noteikšanu, un tas nedrīkst būt mazāks par 
30 %.

7. Šā panta 6. punktā minēto 
samazināšanu veic, pamatojoties uz 
objektīviem un nediskriminējošiem 
kritērijiem. Neskarot atbilstīgi 5. punktam 
noteikto minimumu, šādi kritēriji var 
ietvert samazinājuma maksimuma 
noteikšanu, un tas nedrīkst būt mazāks par 
30 % gadā.

Or. en



AM\1216037LV.docx PE658.380v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

14.10.2020 A8-0200/5

Grozījums Nr. 1121
Peter Jahr
PPE grupas vārdā

Ziņojums A8-0200/2019
Peter Jahr
Kopējā lauksaimniecības politika — atbalsts stratēģiskajiem plāniem, kuri dalībvalstīm 
jāizstrādā un kurus finansē no ELGF un ELFLA
COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Regulas priekšlikums
44. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

44. pants 44. pants

Darbības programmas Darbības programmas

1. Šīs regulas 42. pantā nospraustos 
mērķus un augļu un dārzeņu nozariskās 
intervences, ko dalībvalstis noteikušas 
savos KLP stratēģiskajos plānos, īsteno ar 
apstiprinātu darbības programmu palīdzību 
un saskaņā ar šā panta nosacījumiem; 
minēto programmu izstrādātājas ir saskaņā 
ar Regulu (ES) Nr. 1308/2013 atzītas 
ražotāju organizācijas un/vai ražotāju 
organizāciju apvienības.

1. Šīs regulas 42. pantā nospraustos 
mērķus un augļu un dārzeņu nozariskās 
intervences, ko dalībvalstis noteikušas 
savos KLP stratēģiskajos plānos, īsteno ar 
apstiprinātu darbības programmu palīdzību 
un saskaņā ar šā panta nosacījumiem; 
minēto programmu izstrādātājas ir saskaņā 
ar Regulu (ES) Nr. 1308/2013 atzītas 
ražotāju organizācijas un/vai ražotāju 
organizāciju apvienības.

2. Darbības programmas aptver 
vismaz trīs, bet ne vairāk kā septiņus gadus 
ilgu laikposmu. Ar tām tiecas sasniegt 
42. panta d) un e) punkta mērķus un vēl 
vismaz divus citus minētā panta mērķus.

2. Darbības programmas aptver 
vismaz trīs, bet ne vairāk kā septiņus gadus 
ilgu laikposmu. Ar tām tiecas sasniegt 
42. panta b), d) un e) punkta mērķus un vēl 
vismaz divus citus minētā panta mērķus.

3. Attiecībā uz katru izraudzīto mērķi 
darbības programmās apraksta atlasītas 
intervences no tām, ko dalībvalstis 
noteikušas savos KLP stratēģiskajos 
plānos.

3. Attiecībā uz katru izraudzīto mērķi 
darbības programmās apraksta atlasītas 
intervences no tām, ko dalībvalstis 
noteikušas savos KLP stratēģiskajos 
plānos.

4. Darbības programmas tiek 
iesniegtas dalībvalstīm apstiprināšanai, un 
iesniedzējas ir saskaņā ar Regulu (ES) 
Nr. 1308/2013 atzītas ražotāju 
organizācijas un/vai ražotāju organizāciju 
apvienības.

4. Darbības programmas tiek 
iesniegtas dalībvalstīm apstiprināšanai, un 
iesniedzējas ir saskaņā ar Regulu (ES) 
Nr. 1308/2013 atzītas ražotāju 
organizācijas un/vai ražotāju organizāciju 
apvienības.
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5. Darbības programmas īstenot drīkst 
tikai tādas ražotāju organizācijas vai 
ražotāju organizāciju apvienības, kuras ir 
atzītas saskaņā ar Regulu (ES) 
Nr. 1308/2013.

5. Darbības programmas īstenot drīkst 
tikai tādas ražotāju organizācijas vai 
ražotāju organizāciju apvienības, kuras ir 
atzītas saskaņā ar Regulu (ES) 
Nr. 1308/2013.

5.a Ražotāju organizāciju apvienību 
darbības programmas var būt daļējas 
darbības programmas vai pilnīgas 
darbības programmas. Pilnīgām darbības 
programmām jāatbilst tādiem pašiem 
pārvaldības noteikumiem un 
nosacījumiem, kādiem atbilst ražotāju 
organizāciju darbības programmas

6. Ražotāju organizāciju apvienības 
darbības programmā iekļauj tādas 
intervences, kuras nav paredzētas 
dalībniekorganizāciju darbības 
programmās. Ražotāju organizāciju 
apvienības darbības programmu 
dalībvalstis izskata kopā ar 
dalībniekorganizāciju darbības 
programmām.

6. Ražotāju organizāciju apvienības 
darbības programmā iekļauj tādas 
darbības, kuras nav paredzētas 
dalībniekorganizāciju darbības 
programmās. Ražotāju organizāciju 
apvienības darbības programmu 
dalībvalstis izskata kopā ar 
dalībniekorganizāciju darbības 
programmām. Ražotāju organizāciju 
apvienības var iesniegt daļējas darbības 
programmas, kas sastāv no pasākumiem, 
kurus dalībniekorganizācijas iekļāvušas 
savās darbības programmās, taču kuri vēl 
nav īstenoti.

Tāpēc dalībvalstis nodrošina, lai: Tāpēc dalībvalstis nodrošina, lai:

a) ražotāju organizāciju apvienības 
darbības programmas intervences tiktu 
pilnībā finansētas no dalībniekorganizāciju 
iemaksām un šādu finansējumu iegūtu no 
minēto dalībniekorganizāciju darbības 
fondiem;

a) ražotāju organizāciju apvienības 
darbības programmas darbības tiktu 
pilnībā finansētas no dalībniekorganizāciju 
iemaksām un šādu finansējumu iegūtu no 
minēto dalībniekorganizāciju darbības 
fondiem;

b) intervences un tām atbilstošā 
finansējuma daļa tiktu norādītas katras 
dalībniekorganizācijas darbības 
programmā.

b) intervences un tām atbilstošā 
finansējuma daļa tiktu norādītas katras 
dalībniekorganizācijas darbības 
programmā.

7. Dalībvalstis nodrošina, lai: 7. Dalībvalstis nodrošina, lai:

a) vismaz 20 % no darbības 
programmu izdevumiem būtu par 
intervencēm, kuras ir saistītas ar 42. panta 
d) un e) punktā nospraustajiem mērķiem;

a) vai nu vismaz 20 % no darbības 
programmu izdevumiem būtu par 
intervencēm, kuras ir saistītas ar 42. panta 
d) un e) punktā nospraustajiem mērķiem, 
vai darbības programmas ietver trīs vai 
vairāk darbības, kas saistītas ar 42. panta 
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d) un e) punktā minētajiem mērķiem;

b) vismaz 5 % no darbības programmu 
izdevumiem būtu par intervencēm, kuras ir 
saistītas ar 42. panta c) punktā nosprausto 
mērķi;

b) vismaz 5 % no darbības programmu 
izdevumiem būtu par intervencēm, kuras ir 
saistītas ar 42. panta c) punktā nosprausto 
mērķi; un

c) ar 43. panta 2. punkta d), e) un 
f) apakšpunktā minēto veidu intervenci 
saistītie izdevumi nepārsniedz vienu 
trešdaļu no darbības programmās 
paredzētajiem kopējiem izdevumiem.

c) ar 43. panta 2. punkta d), e) un 
f) apakšpunktā minēto veidu intervenci 
saistītie izdevumi nepārsniedz vienu 
trešdaļu no darbības programmās 
paredzētajiem kopējiem izdevumiem.

7.a Darbības programmas, kas 
apstiprinātas pirms ... [šīs regulas spēkā 
stāšanās diena], līdz to pabeigšanai 
pārvalda saskaņā ar noteikumiem, ar 
kuriem tās apstiprinātas, ja vien ražotāju 
organizācija vai ražotāju organizāciju 
apvienība nenolemj brīvprātīgi pieņemt šo 
regulu.

Or. en
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Ziņojums A8-0200/2019
Peter Jahr
Kopējā lauksaimniecības politika — atbalsts stratēģiskajiem plāniem, kuri dalībvalstīm 
jāizstrādā un kurus finansē no ELGF un ELFLA
COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Regulas priekšlikums
52. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

52. pants 52. pants

Vīna nozariskās intervences veidi Vīna nozariskās intervences veidi

1. Attiecībā uz katru no 51. panta 
piedāvājuma izraudzīto mērķi dalībvalstis 
saviem KLP stratēģiskajiem plāniem atlasa 
vienu vai vairākus no šādiem intervences 
veidiem:

1. Attiecībā uz katru no 51. panta 
piedāvājuma izraudzīto mērķi dalībvalstis 
saviem KLP stratēģiskajiem plāniem atlasa 
vienu vai vairākus no šādiem intervences 
veidiem:

a) vīnadārzu pārstrukturēšana un 
pārveidošana, arī vīnadārzu vēlreizēja 
apstādīšana vajadzības gadījumā, kad tie 
pēc dalībvalsts kompetentās iestādes 
rīkojuma obligātā kārtā tikuši izarti 
veselības vai fitosanitāru apsvērumu dēļ, 
bet ne parastā vīnadārzu atjaunošana, kad, 
beidzoties vīnogulāju dabīgajam dzīves 
ciklam, to pašu zemesgabalu no jauna 
apstāda ar tās pašas vīna vīnogu šķirnes 
vīnogulājiem saskaņā ar to pašu 
audzēšanas sistēmu;

a) vīnadārzu pārstrukturēšana un 
pārveidošana, arī vīnadārzu vēlreizēja 
apstādīšana vajadzības gadījumā, kad tie 
pēc dalībvalsts kompetentās iestādes 
rīkojuma obligātā kārtā tikuši izarti 
veselības vai fitosanitāru apsvērumu dēļ 
vai kad tie izarti brīvprātīgi, lai apstādītu 
no jauna ar pielāgošanos klimata 
pārmaiņām saistītu iemeslu dēļ un 
ģenētiskās daudzveidības uzlabošanas dēļ, 
bet ne parastā vīnadārzu atjaunošana, kad, 
beidzoties vīnogulāju dabīgajam dzīves 
ciklam, to pašu zemesgabalu no jauna 
apstāda ar tās pašas vīna vīnogu šķirnes 
vīnogulājiem saskaņā ar to pašu 
audzēšanas sistēmu;

aa) vīnogulāju stādīšana zemē, kuras 
apstādīšanai atļauja piešķirta saskaņā ar 
Regulas (ES) Nr. 1308/2013 3. nodaļas 
1. iedaļā noteikto atļauju sistēmu, 
tradicionālajos vīndarības apgabalos, 
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kuriem draud izzušana un kurus nosaka 
dalībvalstis kā vīndarības daudzveidību 
aizsargājošu pasākumu;
ab) pētniecība un eksperimentālā 
ražošana un cita veida pasākumi, jo īpaši 
attiecībā uz Eiropas vīnogu šķirņu 
saglabāšanu, pētīšanu, šķirņu un 
starpšķirņu daudzveidības vairošanu, kā 
arī pasākumi, lai veicinātu to 
saimniecisko izmantošanu;
ac) pesticīdu izmantošanu 
samazinošas darbības;
ad) darbības, lai samazinātu risku, ko 
uzņemas vīna ražotāji, kuri apņemas 
fundamentāli mainīt metodes un 
ražošanas sistēmu, lai ražošanu padarītu 
ilgtspējīgāku, tostarp palielinot 
strukturālo un bioloģisko daudzveidību;

b) materiālas un nemateriālas 
investīcijas pārstrādes iekārtās un 
vīndarītavas infrastruktūrā, kā arī 
tirgvedības struktūrās un rīkos;

b) materiālas un nemateriālas 
investīcijas vīna ražošanas saimniecībās, 
tostarp stāvu nogāžu un terasveida 
apgabalos (izņemot investīcijas darbībās, 
kas atbilst 52. panta 1. punkta 
a) apakšpunktā aprakstītajam intervences 
veidam), pārstrādes iekārtās un 
vīndarītavas infrastruktūrā, kā arī 
tirgvedības struktūrās un rīkos; šo 
investīciju mērķis var būt vīnadārzu 
aizsargāšana pret klimatisko apstākļu 
radītiem apdraudējumiem un saimniecību 
pielāgošana jaunām Savienības 
tiesiskajām prasībām;

c) priekšlaicīga ražas novākšana, ar to 
saprotot nenogatavojušos vīnogu ķekaru 
pilnīgu iznīcināšanu vai nolasīšanu, 
tādējādi attiecīgās platības ražu samazinot 
līdz nullei, bet ne ražas nenovākšanu, kas 
izpaužas kā tirgojamu vīnogu nenolasīšana 
parastā audzēšanas cikla beigās;

c) priekšlaicīga ražas novākšana, ar to 
saprotot nenogatavojušos vīnogu ķekaru 
pilnīgu iznīcināšanu vai nolasīšanu, 
tādējādi attiecīgās platības ražu samazinot 
līdz nullei, bet ne ražas nenovākšanu, kas 
izpaužas kā tirgojamu vīnogu nenolasīšana 
parastā audzēšanas cikla beigās;

d) ražas apdrošināšana pret ienākumu 
zaudēšanu sakarā ar nelabvēlīgiem 
klimatiskajiem apstākļiem, ko var 
pielīdzināt dabas katastrofai, ar [citiem] 
nelabvēlīgiem klimatiskajiem apstākļiem 
vai ar dzīvnieku, augu slimību vai kaitēkļu 
invāzijas nodarītiem postījumiem;

d) ražas apdrošināšana pret ienākumu 
zaudēšanu sakarā ar nelabvēlīgiem 
klimatiskajiem apstākļiem, ko var 
pielīdzināt dabas katastrofai, ar [citiem] 
nelabvēlīgiem klimatiskajiem apstākļiem 
vai ar dzīvnieku, augu slimību vai kaitīgo 
organismu invāzijas nodarītiem 
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postījumiem, vienlaikus nodrošinot, lai 
atbalsta saņēmēji veiktu nepieciešamos 
riska novēršanas pasākumus;

e) materiālas un nemateriālas 
investīcijas inovācijā, proti, inovatīvu 
vīndarības produktu un blakusproduktu, 
procesu un tehnoloģiju izstrāde, un citas 
investīcijas, kas palielina pievienoto 
vērtību kādā no piegādes ķēdes posmiem, 
tostarp zināšanu apmaiņas ceļā;

e) materiālas un nemateriālas 
investīcijas digitalizācijā un inovācijā, 
proti, inovatīvu vīndarības produktu un 
tehnoloģisko procesu, kas saistīti ar 
Regulas (ES) Nr. 1308/2013 
VII pielikuma II daļā minētajiem 
produktiem, un blakusproduktu, procesu 
un tehnoloģiju izstrāde, un citas 
investīcijas, kas palielina pievienoto 
vērtību kādā no piegādes ķēdes posmiem, 
tostarp zināšanu apmaiņas ceļā, un/vai 
palīdz pielāgoties klimata pārmaiņām;

f) vīndarības blakusproduktu 
destilēšana, ko veic, ievērojot Regulas (ES) 
Nr. 1308/2013 VIII pielikuma II daļas 
D iedaļā noteiktos ierobežojumus;

f) vīndarības blakusproduktu 
destilēšana, ko veic, ievērojot Regulas (ES) 
Nr. 1308/2013 VIII pielikuma II daļas 
D iedaļā noteiktos ierobežojumus;

g) dalībvalstīs veikta, par Savienības 
vīniem informējoša rīcība, ar kuru aicina 
vīnu lietot atbildīgi vai popularizē 
Savienības kvalitātes shēmas, kas attiecas 
uz cilmes vietas nosaukumiem un 
ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm;

g) dalībvalstīs veikta, par Savienības 
vīniem informējoša rīcība, ar kuru aicina 
vīnu lietot atbildīgi;

ga) rīcība, kas nodrošina labākas 
zināšanas par tirgiem, piemēram, 
ekonomiskiem un regulatīviem mērķiem 
nepieciešamu pētījumu veikšana par 
pašreizējiem tirgiem, kā arī vīna tūrisma 
popularizēšanas pasākumi, kuru mērķis ir 
vairot Eiropas vīnadārzu atpazīstamību;

h) noieta veicināšana trešās valstīs, 
ietverot vienu vai vairākus no šādiem 
elementiem:

h) noieta veicināšana un saziņa trešās 
valstīs, ietverot vienu vai vairākas no 
šādām darbībām un pasākumiem nolūkā 
uzlabot vīna nozares konkurētspēju un 
atvērt, diversificēt un konsolidēt tirgus:

i) sabiedrisko attiecību, noieta 
veicināšanas vai reklāmas pasākumi, kas 
izceļ Savienības produktu augstos 
standartus, īpaši kvalitātes, pārtikas 
nekaitīguma vai vides ziņā;

i) sabiedrisko attiecību, noieta 
veicināšanas vai reklāmas pasākumi, kas 
izceļ Savienības produktu augstos 
standartus, īpaši kvalitātes, pārtikas 
nekaitīguma vai vides ziņā;

ii) dalība starptautiski nozīmīgos 
pasākumos, gadatirgos vai izstādēs;

ii) dalība starptautiski nozīmīgos 
pasākumos, gadatirgos vai izstādēs;

iii) informatīvi pasākumi, īpaši par iii) informatīvi pasākumi, īpaši par 
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Savienības kvalitātes shēmām attiecībā uz 
cilmes vietas nosaukumiem, ģeogrāfiskās 
izcelsmes norādēm un bioloģisko ražošanu;

Savienības kvalitātes shēmām attiecībā uz 
cilmes vietas nosaukumiem, ģeogrāfiskās 
izcelsmes norādēm un bioloģisko ražošanu;

iv) jaunu tirgu izpēte, kas vajadzīga 
jaunu noieta tirgu apgūšanai;

iv) jaunu vai pašreizēju tirgu izpēte, 
kas vajadzīga jaunu noieta tirgu apgūšanai 
un konsolidēšanai;

v) pētījumi, kurus veic, lai izvērtētu 
informācijas un noieta veicināšanas 
pasākumu rezultātus;

v) pētījumi, kurus veic, lai izvērtētu 
informācijas un noieta veicināšanas 
pasākumu rezultātus;

vi) tehniskās dokumentācijas, tostarp 
laboratorisko analīžu un novērtējumu 
sagatavošana par vīndarības metodēm, 
fitosanitārajiem un higiēnas noteikumiem, 
kā arī citām trešo valstu prasībām attiecībā 
uz vīna nozares produktu importēšanu; 
dokumentācijas gatavošanas nolūks ir 
atvieglot piekļuvi trešo valstu tirgiem;

vi) tehniskās dokumentācijas, tostarp 
laboratorisko analīžu un novērtējumu 
sagatavošana par vīndarības metodēm, 
fitosanitārajiem un higiēnas noteikumiem, 
kā arī citām trešo valstu prasībām attiecībā 
uz vīna nozares produktu importēšanu; 
dokumentācijas gatavošanas nolūks ir 
novērst piekļuves ierobežojumus vai 
nodrošināt piekļuvi trešo valstu tirgiem;

i) ar kopfondu izveidi saistītās 
administratīvās izmaksas sedzoša pagaidu 
palīdzība, kuras apmērs ar laiku samazinās.

i) ar kopfondu izveidi saistītās 
administratīvās izmaksas sedzoša pagaidu 
palīdzība, kuras apmērs ar laiku samazinās;
ia) ūdens resursu izmantošanu un 
apsaimniekošanu uzlabojoša rīcība;
ib) bioloģiskā ražošana;
ic) integrētā ražošana;
id) precīzā vai digitalizēta ražošana;
ie) augsnes saglabāšana un augsnes 
oglekļa krājumu vairošana;
if) bioloģiskai daudzveidībai vai 
ainavas saglabāšanai labvēlīgu dzīvotņu 
izveidošana vai uzturēšana, tostarp 
ainavas vēsturiskās vērtības saglabāšana;
ig) vīnogulāju noturības pret 
kaitēkļiem un slimībām uzlabošana;
ih) atkritumu radīšanas samazināšana 
un labāka atkritumu apsaimniekošana.

Pirmās daļas h) apakšpunktā minētie 
veicināšanas pasākumi attiecas tikai uz 
vīniem ar aizsargātu cilmes vietas 
nosaukumu vai aizsargātu ģeogrāfiskās 
izcelsmes norādi vai uz vīniem ar norādi 
uz vīnogu šķirni.

2. Dalībvalstis savā KLP stratēģiskajā 2. Dalībvalstis savā KLP stratēģiskajā 
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plānā pamato, kāpēc tās izvēlējušās 
konkrētos mērķus un intervences veidus. 
Katram izvēlētajam intervences veidam 
dalībvalstis nosaka atbilstošās intervences.

plānā pamato, kāpēc tās izvēlējušās 
konkrētos mērķus un intervences veidus. 
Katram izvēlētajam intervences veidam 
dalībvalstis nosaka atbilstošās intervences. 
Dalībvalstis var paredzēt konkrētus 
noteikumus attiecībā uz informēšanas un 
noieta veicināšanas rīcību, ko īsteno 
aizsargāto cilmes vietu un aizsargāto 
ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu pārvaldības 
struktūras visu attiecīgo uzņēmumu 
vārdā, jo īpaši attiecībā uz šādas rīcības 
maksimālo ilgumu.

3. Papildus V sadaļas prasībām 
dalībvalstis savā KLP stratēģiskajā plānā 
iekļauj arī izvēlēto intervences veidu 
īstenošanas grafiku, norāda konkrētās 
intervences un iekļauj vispārēju finansiālu 
tabulu, kurā uzrāda izmantojamos resursus 
un to, kāds saskaņā ar V pielikumā 
noteiktajiem finanšu piešķīrumiem ir 
paredzētais resursu iedalījums pa 
minētajiem intervences veidiem un 
konkrētajām intervencēm.

3. Papildus V sadaļas prasībām 
dalībvalstis savā KLP stratēģiskajā plānā 
iekļauj arī izvēlēto intervences veidu 
īstenošanas grafiku, norāda konkrētās 
intervences un iekļauj vispārēju finansiālu 
tabulu, kurā uzrāda izmantojamos resursus 
un to, kāds saskaņā ar V pielikumā 
noteiktajiem finanšu piešķīrumiem ir 
paredzētais resursu iedalījums pa 
minētajiem intervences veidiem un 
konkrētajām intervencēm.

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/7

Grozījums Nr. 1123
Peter Jahr
PPE grupas vārdā

Ziņojums A8-0200/2019
Peter Jahr
Kopējā lauksaimniecības politika — atbalsts stratēģiskajiem plāniem, kuri dalībvalstīm 
jāizstrādā un kurus finansē no ELGF un ELFLA
COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Regulas priekšlikums
64. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

64. pants 64. pants

Lauku attīstības intervences Lauku attīstības intervences

Šajā nodaļā paredzētās intervences aptver 
šādas jomas:

Šajā nodaļā paredzētās intervences aptver 
šādas jomas:

a) vidiskās, klimatiskās un citas 
pārvaldības saistības;

a) agrovidiskās ilgtspējības, klimata 
pārmaiņu mazināšanas un pielāgošanās 
pasākumi un citas pārvaldības saistības, 
kas dod labumu videi;

b) dabiskie vai citi platībatkarīgie 
ierobežojumi;

b) dabiskie vai citi platībatkarīgie 
ierobežojumi;

c) platībatkarīgie traucēkļi, kas izriet 
no noteiktām obligātajām prasībām;

c) platībatkarīgie traucēkļi, kas izriet 
no noteiktām obligātajām prasībām;

d) investīcijas; d) investīcijas;

da) investīcijas apūdeņošanā;
db) digitālo tehnoloģiju ierīkošana;

e) gados jaunu lauksaimnieku un 
lauku jaunuzņēmumu darījumdarbības 
uzsākšana;

e) gados jaunu lauksaimnieku, 
nozares jaunpienācēju un ilgtspējīgu 
lauku jaunuzņēmumu darījumdarbības 
uzsākšana un attīstīšana;

f) riska pārvaldības instrumenti; f) riska pārvaldības instrumenti;

g) sadarbība; g) sadarbība;

h) zināšanu apmaiņa un informēšana. h) zināšanu apmaiņa un informēšana;

ha) pasākumi lauku sieviešu 
atbalstam;
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hb) viedo ciematu stratēģijas izstrāde.

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/8

Grozījums Nr. 1124
Peter Jahr
PPE grupas vārdā

Ziņojums A8-0200/2019
Peter Jahr
Kopējā lauksaimniecības politika — atbalsts stratēģiskajiem plāniem, kuri dalībvalstīm 
jāizstrādā un kurus finansē no ELGF un ELFLA
COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Regulas priekšlikums
67. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

67. pants 67. pants

Platībatkarīgie traucēkļi, kas izriet no 
noteiktām obligātajām prasībām

Platībatkarīgie traucēkļi, kas izriet no 
noteiktām obligātajām prasībām

1. Lai palīdzētu sasniegt 6. panta 
1. punktā nosauktos konkrētos mērķus, 
dalībvalstis var piešķirt maksājumus par 
platībatkarīgiem traucēkļiem, kuri ir 
Direktīvu 92/43/EEK un 2009/147/EK vai 
Direktīvas 2000/60/EK īstenošanas 
rezultāts, un to dara saskaņā ar šā panta 
nosacījumiem un tā, kā dalībvalstis sīkāk 
precizējušas savā KLP stratēģiskajā plānā.

1. Lai palīdzētu sasniegt 6. panta 
1. punktā nosauktos attiecīgos konkrētos 
mērķus, dalībvalstis var piešķirt 
maksājumus par platībatkarīgiem 
traucēkļiem, kuri ir Direktīvu 92/43/EEK 
un 2009/147/EK vai 
Direktīvas 2000/60/EK īstenošanas 
rezultāts, un to dara saskaņā ar šā panta 
nosacījumiem un tā, kā dalībvalstis sīkāk 
precizējušas savā KLP stratēģiskajā plānā.

2. Šos maksājumus var piešķirt 
lauksaimniekiem, meža tiesiskajiem 
valdītājiem un citiem zemes 
apsaimniekotājiem attiecībā uz platībām, 
kurās ir 1. punktā minētie platībatkarīgie 
traucēkļi.

2. Šos maksājumus var piešķirt 
lauksaimniekiem, lauksaimnieku grupām, 
meža tiesiskajiem valdītājiem un meža 
tiesisko valdītāju grupām, meža 
īpašniekiem un meža īpašnieku grupām. 
Pienācīgi pamatotos gadījumos tos var 
piešķirt arī citiem zemes 
apsaimniekotājiem.

2.a Juridiskas personas vai fizisku vai 
juridisku personu grupas gadījumā 
dalībvalstis atbalstu var piemērot minēto 
juridisko personu vai grupu locekļiem, ja 
valsts tiesību aktos ir paredzēts, ka 
atsevišķu locekļu tiesības un pienākumi ir 
salīdzināmi ar tiesībām un pienākumiem, 
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kas noteikti individuāliem 
lauksaimniekiem, kuriem ir saimniecības 
vadītāja statuss, jo īpaši saistībā ar viņu 
ekonomisko, sociālo un nodokļa 
maksātāja statusu, ― ar noteikumu, ka 
viņi ir palīdzējuši stiprināt attiecīgo 
juridisko personu vai grupu 
lauksaimniecības struktūras.

3. Kad dalībvalstis nosaka, kurās 
platībās ir traucēkļi, tās drīkst ietvert šādas 
platības:

3. Kad dalībvalstis nosaka, kurās 
platībās ir traucēkļi, tās drīkst ietvert šādas 
platības:

a) Natura 2000 lauksaimnieciskās un 
meža teritorijas, kas noteiktas saskaņā ar 
Direktīvu 92/43/EEK un Direktīvu 
2009/147/EK;

a) Natura 2000 lauksaimnieciskās un 
meža teritorijas, kas noteiktas saskaņā ar 
Direktīvu 92/43/EEK un 
Direktīvu 2009/147/EK;

b) citas norobežotas dabas 
aizsardzības teritorijas, kuru vidiskie 
ierobežojumi, kas palīdz īstenot Direktīvas 
92/43/EEK 10. pantu, attiecas uz 
lauksaimniecību vai uz mežiem, bet ar 
noteikumu, ka šādas platības neaizņem 
vairāk kā 5 % no Natura 2000 teritorijām, 
kuras ietilpst katra KLP stratēģiskā plāna 
teritoriālajā darbības jomā;

b) citas norobežotas dabas 
aizsardzības teritorijas, kuru vidiskie 
ierobežojumi, kas palīdz īstenot 
Direktīvas 92/43/EEK 10. pantu, attiecas 
uz lauksaimniecību vai uz mežiem, bet ar 
noteikumu, ka šādas platības neaizņem 
vairāk kā 5 % no Natura 2000 teritorijām, 
kuras ietilpst katra KLP stratēģiskā plāna 
teritoriālajā darbības jomā;

c) lauksaimniecības platības, kas 
iekļautas saskaņā ar Direktīvu 2000/60/EK 
izstrādātajos upes baseinu 
apsaimniekošanas plānos.

c) lauksaimniecības platības, kas 
iekļautas saskaņā ar Direktīvu 2000/60/EK 
izstrādātajos upes baseinu 
apsaimniekošanas plānos.

4. Šā veida intervencē dalībvalstis 
maksājumus drīkst piešķirt tikai tādēļ, lai 
saņēmējiem pilnībā vai daļēji kompensētu 
papildu izmaksas un negūtos ienākumus 
saistībā ar attiecīgās platības 
platībatkarīgajiem traucēkļiem.

4. Šā veida intervencē dalībvalstis 
maksājumus drīkst piešķirt tikai tādēļ, lai 
saņēmējiem pilnībā vai daļēji kompensētu 
papildu izmaksas un negūtos ienākumus 
saistībā ar attiecīgās platības 
platībatkarīgajiem traucēkļiem.

5. Šā panta 4. punktā minētās papildu 
izmaksas un negūtos ienākumus aprēķina:

5. Šā panta 4. punktā minētās papildu 
izmaksas un negūtos ienākumus aprēķina:

a) (attiecībā uz ierobežojumiem, kuri 
izriet no Direktīvas 92/43/EEK un 
Direktīvas 2009/147/EK) samērīgi ar 
traucēkļiem, kas ir to prasību rezultāts, 
kuras pārsniedz attiecīgos laba 
lauksaimnieciskā un vidiskā stāvokļa 
standartus, kas noteikti saskaņā ar šīs 
sadaļas I nodaļas 2. iedaļu, un to 
nosacījumu rezultāts, kuri liek 
lauksaimniecības platību uzturēt noteiktā 

a) (attiecībā uz ierobežojumiem, kuri 
izriet no Direktīvas 92/43/EEK un 
Direktīvas 2009/147/EK) samērīgi ar 
traucēkļiem, kas ir to prasību rezultāts, 
kuras pārsniedz attiecīgos laba 
lauksaimnieciskā un vidiskā stāvokļa 
standartus, kas noteikti saskaņā ar šīs 
sadaļas I nodaļas 2. iedaļu, un to 
nosacījumu rezultāts, kuri liek 
lauksaimniecības platību uzturēt noteiktā 



AM\1216037LV.docx PE658.380v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

stāvoklī saskaņā ar šīs regulas 4. panta 
1. punkta a) apakšpunktu;

stāvoklī saskaņā ar šīs regulas 4. panta 
1. punkta a) apakšpunktu;

b) (attiecībā uz ierobežojumiem, kuri 
izriet no Direktīvas 2000/60/EK) samērīgi 
ar traucēkļiem, kas ir to prasību rezultāts, 
kuras pārsniedz attiecīgās tiesību aktos 
noteiktās pārvaldības prasības, izņemot 
III pielikumā minēto SMR2, un laba 
lauksaimnieciskā un vidiskā stāvokļa 
standartus, kas noteikti saskaņā ar šīs 
sadaļas I nodaļas 2. iedaļu, un to 
nosacījumu rezultāts, kuri liek 
lauksaimniecības platību uzturēt noteiktā 
stāvoklī saskaņā ar šīs regulas 4. panta 
1. punkta a) apakšpunktu.

b) (attiecībā uz ierobežojumiem, kuri 
izriet no Direktīvas 2000/60/EK) samērīgi 
ar traucēkļiem, kas ir to prasību rezultāts, 
kuras pārsniedz attiecīgās tiesību aktos 
noteiktās pārvaldības prasības, izņemot 
III pielikumā minēto SMR2, un laba 
lauksaimnieciskā un vidiskā stāvokļa 
standartus, kas noteikti saskaņā ar šīs 
sadaļas I nodaļas 1. iedaļu, un to 
nosacījumu rezultāts, kuri liek 
lauksaimniecības platību uzturēt noteiktā 
stāvoklī saskaņā ar šīs regulas 4. panta 
1. punkta a) apakšpunktu.

6. Maksājumus piešķir reizi gadā par 
hektāru.

6. Maksājumus piešķir reizi gadā par 
hektāru un tos nosaka, ņemot vērā 
maksimālās summas, kas paredzētas 
IXaa pielikumā.

Or. en


