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Grozījums Nr. 1127
Peter Jahr
PPE grupas vārdā
Maria Noichl
S&D grupas vārdā
Martin Hlaváček, Jérémy Decerle
"Renew Europe" 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
22.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22a) Lai visā ES apturētu bioloģiskās 
daudzveidības samazināšanos, visās 
dalībvalstīs ir būtiski svarīgi nodrošināt ar 
ražošanu nesaistītu teritoriju un iezīmju 
minimālo līmeni, izmantojot nosacījumu 
sistēmu un ekoshēmas. Tādēļ dalībvalstīm 
savos stratēģiskajos plānos būtu jācenšas 
vismaz 10 % teritorijas atvēlēt ainavas 
elementiem, kas nodrošina bioloģiskās 
daudzveidības saglabāšanu. To skaitā cita 
starpā vajadzētu iekļaut buferjoslas, zemi, 
ko izmanto augsekai, vai papuvi, ko 
neizmanto augsekai, dzīvžogus, 
neražojošus kokus, terasveida līdzenumus 
un dīķus, kas kopumā palīdz piesaistīt 
oglekli, novērst augsnes eroziju un 
noplicināšanu, veicina gaisa un ūdens 
filtrāciju un palīdz pielāgoties klimata 
pārmaiņām.

Or. en
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Grozījums Nr. 1128
Peter Jahr
PPE grupas vārdā
Maria Noichl
S&D grupas vārdā
Martin Hlaváček, Jérémy Decerle
"Renew Europe" 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
12. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12. pants 12. pants

Dalībvalstu pienākumi attiecībā uz labu 
lauksaimniecisko un vidisko stāvokli

Dalībvalstu pienākumi attiecībā uz labu 
lauksaimniecisko un vidisko stāvokli

1. Dalībvalstis nodrošina to, lai visās 
lauksaimniecības platībās, tostarp zemē, ko 
vairs neizmanto ražošanai, saglabātos labs 
lauksaimnieciskais un vidiskais stāvoklis. 
Dalībvalstis, ievērojot III pielikumā minēto 
standartu galvenos mērķus, un ņemot vērā 
raksturīgās attiecīgo platību īpašības – 
tostarp augsnes un klimatiskos apstākļus, 
esošās lauksaimniecības sistēmas, zemes 
izmantojumu, augseku, lauksaimniecības 
praksi un saimniecību struktūru –, valsts 
vai reģiona līmenī nosaka minimālos 
standartus, kurus piemēro ar labu zemes 
lauksaimniecisko un vidisko stāvokli 
saistītā atbalsta saņēmējiem.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka visās 
lauksaimniecības platībās, tostarp attiecībā 
uz zemi, ko vairs neizmanto ražošanai, tiek 
saglabāts labs lauksaimniecības un vides 
stāvoklis. Dalībvalstis, ievērojot III 
pielikumā minēto standartu galvenos 
mērķus, ņemot vērā raksturīgās attiecīgo 
platību īpašības — tostarp augsnes un 
klimatiskos apstākļus, esošās 
lauksaimniecības sistēmas, zemes 
izmantojumu, augseku, lauksaimniecības 
praksi un saimniecību struktūru — un 
apspriežoties ar visām attiecīgajām 
ieinteresētajām personām, valsts vai 
attiecīgā gadījumā reģiona līmenī nosaka 
minimālos standartus, kurus piemēro ar 
labu zemes lauksaimniecisko un vidisko 
stāvokli saistītā atbalsta saņēmējiem, 
tādējādi nodrošinot, ka attiecīgā zeme 
atbilst konkrētajiem mērķiem, kas noteikti 
6. panta 1. punkta d), e) un f) 
apakšpunktā.

2. Attiecībā uz III pielikumā 2. Lai aizsargātu KLP vispārējo 
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izklāstītajiem galvenajiem mērķiem un ar 
tiem saistītajiem standartiem dalībvalstis 
var noteikt savus papildu standartus. 
Tomēr dalībvalstis minimālos standartus 
nosaka tikai tādiem galvenajiem mērķiem, 
kas izklāstīti III pielikumā.

raksturu un nodrošinātu vienlīdzīgus 
konkurences apstākļus, attiecībā uz III 
pielikumā izklāstītajiem galvenajiem 
mērķiem dalībvalstis nosacījumu sistēmā 
nenosaka savus papildu standartus. 
Turklāt dalībvalstis minimālos standartus 
nosaka tikai tādiem galvenajiem mērķiem, 
kas izklāstīti III pielikumā.

Dalībvalstis, attiecīgā gadījumā 
izmantojot elektroniskus līdzekļus, 
ieinteresētajiem saņēmējiem izplata 
saimniecību līmenī piemērojamo prasību 
un standartu sarakstu, kā arī skaidru un 
precīzu informāciju par šīm prasībām un 
standartiem.
2.a Uzskata, ka lauksaimnieki, kuri 
ievēro Regulā (ES) 2018/848 noteiktās 
prasības organiskās lauksaimniecības 
jomā, ievēro arī šīs regulas III pielikuma 
8. noteikumu par zemes laba 
lauksaimnieciskā un vidiskā stāvokļa 
(LLVS) standartiem.
2.b Savienības tālākiem reģioniem, 
kas definēti saskaņā ar LESD 349. pantu, 
un Egejas jūras nelielām salām, kas 
definētas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 
229/2013 1. panta 2. punktu, piemēro 
atbrīvojumu no šīs regulas III pielikumā 
noteikto standartu 1., 2., 8. un 9. prasības 
attiecībā uz zemes labu lauksaimniecisko 
un vidisko stāvokli.
2.c Uzskata, ka lauksaimnieki, kuri 
piedalās 28. pantā minētajās 
brīvprātīgajās klimatiskajās un vidiskajās 
shēmās, piemērojot lauksaimniecības 
praksi, kas atbilst LLVS 1., 8. standarta, 
9. standarta a), d) apakšpunkta vai 10. 
standarta prasībām, ir izpildījuši attiecīgo 
standartu prasības par zemes labu 
lauksaimniecisko un vidisko stāvokli 
(LLVS), kā noteikts šīs regulas III 
pielikumā, ar nosacījumu, ka šīs shēmas 
attiecībā uz LLVS 1., 8. standartu, 9. 
standarta a), d) apakšpunktu vai 10. 
standartu nodrošina lielākus klimata un 
vidiskos ieguvumus. Šādu 
lauksaimniecisko praksi novērtē, kā 
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izklāstīts šīs regulas V sadaļā.
3. Dalībvalstis izveido sistēmu, ar 
kuru ieinteresētajiem saņēmējiem 
nodrošina III pielikumā attiecībā uz 
barības vielām minēto Lauku 
saimniecības ilgtspējas rīku ar minimālo 
saturu un funkcijām, kas noteiktas 
minētajā pielikumā.
Komisija var dalībvalstīm palīdzēt ar šā 
rīka un ar datu glabāšanas un apstrādes 
pakalpojumu prasību izstrādi.
4. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
138. pantu pieņemt šo regulu papildinošus 
deleģētos aktus par laba lauksaimnieciskā 
un vidiskā stāvokļa noteikumiem, tostarp 
noteikt III pielikumā minētās ilggadīgo 
zālāju īpatsvara saglabāšanas sistēmas 
(LLVS 1) elementus, proti, atskaites gadu 
un pārveidojumu proporciju, kā arī noteikt 
attiecībā uz barības vielām izstrādātā 
Lauku saimniecības ilgtspējas rīka 
formātu un šo rīku papildinošo elementu 
un funkciju minimumu.

4. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
138. pantu pieņemt šo regulu papildinošus 
deleģētos aktus par noteikumiem attiecībā 
uz III pielikumā minētās ilggadīgo zālāju 
īpatsvara saglabāšanas sistēmas (LLVS 1) 
citiem elementiem, proti, atskaites gadu un 
pārveidojumu proporciju.

Or. en
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Grozījums Nr. 1129
Peter Jahr
PPE grupas vārdā
Maria Noichl
S&D grupas vārdā
Martin Hlaváček, Jérémy Decerle
"Renew Europe" 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
13. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13. pants 13. pants

Lauksaimniecisko konsultāciju 
pakalpojumi

Lauksaimniecisko konsultāciju 
pakalpojumi

1. Dalībvalstis KLP stratēģiskajā 
plānā iekļauj pakalpojumu sistēmu, kura 
lauksaimniekiem un citiem KLP atbalsta 
saņēmējiem nodrošina konsultācijas par 
zemes apsaimniekošanu un lauku 
saimniecības vadīšanu (“lauksaimniecisko 
konsultāciju pakalpojumi”).

1. Dalībvalstis KLP stratēģiskajā 
plānā iekļauj kvalitatīvu un neatkarīgu 
pakalpojumu sistēmu, kura 
lauksaimniekiem un citiem KLP atbalsta 
saņēmējiem nodrošina konsultācijas par 
zemes apsaimniekošanu un lauku 
saimniecības vadīšanu ("lauksaimniecisko 
konsultāciju pakalpojumi"), kas attiecīgā 
gadījumā balstās uz jau esošām sistēmām 
dalībvalstu līmenī. Šo pakalpojumu 
finansēšanai dalībvalstis piešķir atbilstīgu 
budžetu un valsts KLP stratēģiskajos 
plānos iekļauj pakalpojumu īsu aprakstu.
Dalībvalstis vismaz 30 % no šajā pantā 
paredzētā piešķīruma piešķir konsultāciju 
pakalpojumiem un tehniskajai palīdzībai, 
kas veicina 6. panta 1. punkta d), e), f) 
apakšpunktā minēto mērķu sasniegšanu.

2. Lauksaimniecisko konsultāciju 
pakalpojumi aptver ekonomisko, vidisko 
un sociālo dimensiju un sniedz pētniecības 
un inovācijas jomā jaunāko tehnisko un 

2. Lauksaimniecisko konsultāciju 
pakalpojumi aptver ekonomisko, vidisko 
un sociālo dimensiju un sniedz pētniecības 
un inovācijas jomā jaunāko tehnisko un 
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zinātnisko informāciju. Tos iestrādā 
saistītajā pakalpojumu struktūrā, kurā 
lauksaimniecības konsultanti, pētnieki, 
lauksaimnieku organizācijas un citas 
attiecīgas ieinteresētās personas kopā veido 
lauksaimniecisko zināšanu un inovācijas 
sistēmas (AKIS).

zinātnisko informāciju, ņemot vērā 
tradicionālos lauksaimniecības prakses 
veidus un paņēmienus. Tos iestrādā 
saistītajā pakalpojumu struktūrā, kurā 
lauksaimniecisko konsultāciju tīkli, 
konsultanti, pētnieki, lauksaimnieku 
organizācijas, kooperatīvi un citas 
attiecīgas ieinteresētās personas kopā veido 
lauksaimniecisko zināšanu un inovācijas 
sistēmas (AKIS).

3. Dalībvalstis nodrošina, lai sniegtās 
lauksaimnieciskās konsultācijas būtu 
objektīvas un lai konsultantiem nebūtu 
interešu konflikta.

3. Dalībvalstis nodrošina, lai sniegtās 
lauksaimnieciskās konsultācijas būtu 
objektīvas, pielāgotas ražošanas režīmu 
un saimniecību daudzveidībai un lai 
konsultantiem nebūtu interešu konflikta.

3.a Dalībvalstis nodrošina, lai 
lauksaimniecisko konsultāciju 
pakalpojumi spētu sniegt konsultācijas 
gan par ražošanu, gan arī par sabiedriskā 
labuma nodrošināšanu.

4. Lauksaimniecisko konsultāciju 
pakalpojumi aptver vismaz:

4. Dalībvalstu izveidotie 
lauksaimniecisko konsultāciju pakalpojumi 
aptver vismaz:

a) visas lauksaimniekiem un citiem 
KLP stratēģiskajā plānā noteiktiem 
saņēmējiem piemērojamās prasības, 
nosacījumus un pārvaldības saistības, 
tostarp nosacījumu sistēmas paredzētās 
prasības un standartus, atbalsta shēmu 
nosacījumus, kā arī informāciju par finanšu 
instrumentiem un darījumdarbības 
plāniem, kas izveidoti saskaņā ar KLP 
stratēģisko plānu;

a) visas lauksaimniekiem un citiem 
KLP stratēģiskajā plānā noteiktiem 
saņēmējiem piemērojamās prasības, 
nosacījumus un pārvaldības saistības, 
tostarp nosacījumu sistēmas prasības un 
standartus, ekoshēmu, vidiskās, 
klimatiskās un citas 65. pantā paredzētās 
pārvaldības saistības, atbalsta shēmu 
nosacījumus, kā arī informāciju par finanšu 
instrumentiem un darījumdarbības 
plāniem, kas izveidoti saskaņā ar KLP 
stratēģisko plānu;

b) prasības, ko dalībvalstis noteikušas, 
lai īstenotu Direktīvu 2000/60/EK, 
Direktīvu 92/43/EEK, Direktīvu 
2009/147/EK, Direktīvu 2008/50/EK, 
Direktīvu (ES) 2016/2284, Regulu (ES) 
2016/2031, Regulu (ES) 2016/429, Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 
1107/200930 55. pantu un Direktīvu 
2009/128/EK;

b) prasības, ko dalībvalstis noteikušas, 
lai īstenotu Direktīvu 2000/60/EK, 
Direktīvu 92/43/EEK, Direktīvu 
2009/147/EK, Direktīvu 2008/50/EK, 
Direktīvu (ES) 2016/2284, Regulu (ES) 
2016/2031, Regulu (ES) 2016/429, Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 
1107/200930 55. pantu un Direktīvu 
2009/128/EK;

c) lauksaimniecisko praksi, kas novērš 
mikrobu rezistences veidošanos un ir 

c) lauksaimniecisko praksi, kas novērš 
mikrobu rezistences veidošanos un ir 



AM\1216057LV.docx PE658.380v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

minēta paziņojumā “Eiropas “Viena 
veselība” rīcības plāns pret 
antimikrobiālajiem līdzekļiem izveidojušās 
rezistences (AMR) apkarošanai”31;

minēta paziņojumā "Eiropas "Viena 
veselība" rīcības plāns pret 
antimikrobiālajiem līdzekļiem izveidojušās 
rezistences (AMR) apkarošanai"31;

d) 70. pantā minēto riska pārvaldību; d) riska novēršanu un pārvaldību;

e) atbalstu inovācijai, jo īpaši 114. 
pantā minētās Eiropas inovācijas 
partnerības “Lauksaimniecības ražīgums 
un ilgtspēja” darbības grupu projektu 
sagatavošanai un īstenošanai;

e) atbalstu inovācijai, jo īpaši 114. 
pantā minētās Eiropas inovācijas 
partnerības "Lauksaimniecības ražīgums 
un ilgtspēja" darbības grupu projektu 
sagatavošanai un īstenošanai;

f) lauksaimniecisko un lauku apvidu 
digitālo tehnoloģiju izstrādi, kas minēta 
102. panta b) punktā.

f) lauksaimniecisko un lauku apvidu 
digitālo tehnoloģiju izstrādi, kas minēta 
102. panta b) punktā;
fa) paņēmienus, kā optimizēt 
ražošanas sistēmu ekonomisko sniegumu, 
uzlabot konkurētspēju, orientēties uz 
tirgu, veidot īsas piegādes ķēdes un 
veicināt uzņēmējdarbību;
fb) konkrētas konsultācijas tiem 
lauksaimniekiem, kuri dibina savu pirmo 
lauku saimniecību;
fc) drošības standartus un 
psihosociālo aprūpi lauksaimnieku 
kopienās;
fd) barības vielu ilgtspējīgu 
pārvaldību un Lauku saimniecību 
ilgtspējas rīka attiecībā uz barības vielām 
izmantošanu;
fe) agroekoloģiskās un 
agromežsaimniecības prakses un 
paņēmienu uzlabošanu gan 
lauksaimniecības, gan meža zemēs;
ff) pievēršanos ražotāju 
organizācijām un citām lauksaimnieku 
grupām;
fg) palīdzību lauksaimniekiem, kuri 
vēlas mainīt ražošanu, jo īpaši saistībā ar 
patērētāju pieprasījuma izmaiņām, 
paredzot arī konsultācijas par 
nepieciešamajām jaunajām prasmēm un 
aprīkojumu;
fh) zemes mobilitāti un mantošanas 
plānošanas pakalpojumus;
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fi) visu veidu lauksaimniecības 
praksi, kas dod iespēju samazināt 
mēslošanas līdzekļu un augu aizsardzības 
līdzekļu izmantošanu, popularizējot 
dabīgas metodes augsnes auglības un 
augu aizsardzības uzlabošanai;
fj) noturības uzlabošanu un pielāgošanos 
klimata pārmaiņām; un
fk) dzīvnieku labturības uzlabošanu.

4.a Neskarot valsts tiesību aktus un 
citus attiecīgus Savienības tiesību aktus, 
par konsultāciju pakalpojumiem 
atbildīgās personas un vienības nedrīkst 
izpaust nevienai citai personai, kas nav 
konsultētais lauksaimnieks vai saņēmējs, 
nekādu personisku vai uzņēmējdarbības 
informāciju vai datus, kas attiecas uz 
attiecīgo lauksaimnieku vai saņēmēju un 
ir iegūti konsultēšanas uzdevuma izpildes 
laikā, izņemot pārkāpumus, par kuriem 
obligāti jāziņo valsts iestādēm saskaņā ar 
valsts vai Savienības tiesību aktiem.
4.b Ieviešot atbilstīgu valsts 
procedūru, dalībvalstis arī nodrošina, ka 
konsultanti, kuri strādā saimniecību 
konsultatīvajā sistēmā, ir atbilstīgi 
kvalificēti un sistemātiski apmācīti.

__________________ __________________
30 Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. 
gada 21. oktobra Regula (EK) Nr. 
1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu 
laišanu tirgū, ar ko atceļ Padomes 
Direktīvas 79/117/EEK un 91/414/EEK 
(OV L 309, 24.11.2009., 1. lpp.).

30 Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. 
gada 21. oktobra Regula (EK) Nr. 
1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu 
laišanu tirgū, ar ko atceļ Padomes 
Direktīvas 79/117/EEK un 91/414/EEK 
(OV L 309, 24.11.2009., 1. lpp.).

31 Eiropas “Viena veselība” rīcības plāns 
pret antimikrobiālajiem līdzekļiem 
izveidojušās rezistences (AMR) 
apkarošanai (COM(2017) 339 final).

31 Eiropas "Viena veselība" rīcības plāns 
pret antimikrobiālajiem līdzekļiem 
izveidojušās rezistences (AMR) 
apkarošanai (COM(2017) 339 final).

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1130

Grozījums Nr. 1130
Peter Jahr
PPE grupas vārdā
Maria Noichl
S&D grupas vārdā
Martin Hlaváček, Jérémy Decerle
"Renew Europe" 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
28. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

28. pants 28. pants

Klimatiskās un vidiskās shēmas Klimatiskās, vidiskās un dzīvnieku 
labturības shēmas

1. Brīvprātīgu klimatisko un vidisko 
shēmu (“ekoshēmu”) satvarā sniegtu 
atbalstu dalībvalstis paredz saskaņā ar šā 
panta nosacījumiem un tā, kā dalībvalstis 
sīkāk precizējušas savā KLP stratēģiskajā 
plānā.

1. Brīvprātīgu klimatisko, vidisko un 
dzīvnieku labturības shēmu ("ekoshēmu") 
satvarā sniegtu atbalstu dalībvalstis izveido 
un paredz saskaņā ar šā panta 
nosacījumiem un tā, kā dalībvalstis sīkāk 
precizējušas savā KLP stratēģiskajā plānā. 
Ekoshēmām vienā rīcības jomā ir jāatbilst 
mērķiem, kas noteikti citā rīcības jomā.
Dalībvalstis piedāvā daudzveidīgas 
ekoshēmas, lai nodrošinātu, ka 
lauksaimnieki spēj tajās piedalīties un gūt 
atlīdzību par dažādu mērķu sasniegšanu. 
Dalībvalstis izveido dažādas shēmas, kas 
sniedz papildu ieguvumus, veicina 
sinerģiju un uzsver integrētu pieeju. Lai 
atvieglotu saskaņošanu un efektīvu 
atlīdzināšanu, dalībvalstis izveido 
vērtēšanas vai punktu sistēmas.

2. Ar šā veida intervenci dalībvalstis 
atbalsta īstenus lauksaimniekus, kuri 
apņemas savos atbalsttiesīgajos hektāros 
piekopt klimatam un videi labvēlīgu 

2. Ar šā veida intervenci dalībvalstis 
atbalsta aktīvus lauksaimniekus vai 
lauksaimnieku grupas, kas apņemas 
saglabāt un īstenot labvēlīgu 
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lauksaimniecības praksi. lauksaimniecības praksi un pārkārtoties 
uz tādu lauksaimniecības praksi un tādiem 
paņēmieniem, kuri dod lielāku 
ieguldījumu klimatam, videi un dzīvnieku 
labturībai un kuri ir izveidoti saskaņā ar 
28.a pantu un iekļauti sarakstos, kas 
minēti 28.b pantā, un ir pielāgoti 
konkrētu valsts vai reģionālo vajadzību 
nodrošināšanai.

3. Dalībvalstis izveido klimatam un 
videi labvēlīgas lauksaimniecības prakses 
paņēmienu sarakstu.

3. Ekoshēmu atbalstu paredz par 
atbalsttiesīgu hektāru piešķirama ikgadēja 
maksājuma un/vai par saimniecību 
piešķirama maksājuma veidā kā 
stimulējošu maksājumu, kas pārsniedz 
kompensāciju par papildu izmaksām un 
zaudētajiem ienākumiem, un to var 
izmaksāt kā vienreizēju maksājumu. 
Katrai ekoshēmai nosaka atšķirīgu 
maksājumu līmeni atbilstīgi izvirzītajam 
mērķim, ņemot vērā nediskriminējošus 
kritērijus.

4. Šos praktiskos paņēmienus 
izstrādā tā, lai ar tiem sasniegtu vienu vai 
vairākus no 6. panta 1. punkta d), e) un f) 
apakšpunktā nosauktajiem konkrētajiem 
vidiskajiem un klimatiskajiem mērķiem.
5. Šā veida intervencēs dalībvalstis 
maksā tikai tiem saņēmējiem, kuri 
apņēmušies:
a) pārsniegt attiecīgās tiesību aktos 
noteiktās pārvaldības prasības un laba 
lauksaimnieciskā un vidiskā stāvokļa 
standartus, kas noteikti saskaņā ar šīs 
sadaļas I nodaļas 2. iedaļu;
b) pārsniegt prasību minimumu, kas 
noteikts attiecībā uz mēslošanas līdzekļu 
un augu aizsardzības līdzekļu 
izmantošanu un dzīvnieku labturību, kā 
arī citas obligātās prasības, kas noteiktas 
ar valsts un Savienības tiesību aktiem;
c) pārsniegt nosacījumus, kas 
saskaņā ar 4. panta 1. punkta a) 
apakšpunktu paredzēti attiecībā uz 
lauksaimniecības platības uzturēšanu 
noteiktā stāvoklī;
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d) pildīt saistības, par kurām netiek 
piešķirti maksājumi saskaņā ar 65. pantu.
6. Ekoshēmu atbalstu paredz par 
atbalsttiesīgu hektāru piešķirama ikgadēja 
maksājuma veidā, proti, vai nu kā
a) maksājumus, kuri papildina šīs 
iedaļas 2. apakšiedaļā noteikto ienākumu 
pamatatbalstu, vai
b) maksājumus, ar kuriem 
saņēmējiem pilnībā vai daļēji kompensē 
65. pantā noteikto apņemšanos rezultātā 
radušās papildu izmaksas un negūtos 
ienākumus.
7. Dalībvalstis nodrošina, lai šā 
panta intervences būtu saskaņā ar 65. 
panta intervencēm.
8. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
138. pantu pieņemt šo regulu 
papildinošus deleģētos aktus, ar kuriem 
paredz sīkākus noteikumus par 
ekoshēmām.

Or. en
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Grozījums Nr. 1131
Peter Jahr
PPE grupas vārdā
Maria Noichl
S&D grupas vārdā
Martin Hlaváček, Jérémy Decerle
"Renew Europe" 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
28.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

28.b pants
Klimatisko, vidisko un dzīvnieku 
labturības shēmu atbalsttiesīga 

lauksaimniecības prakse
1. Ar šā veida intervenci atbalsta 
lauksaimniecības praksi, kas palīdz 
sasniegt vienu vai vairākus konkrētos 
mērķus, kas izklāstīti 6. panta 1. punkta 
d), e), f) un i) apakšpunktā, vienlaikus 
saglabājot un stiprinot lauksaimnieku 
ekonomisko veikumu atbilstīgi 
konkrētajiem mērķiem, kas izklāstīti 6. 
panta 1. punkta a) un b) apakšpunktā.
2. Šā panta 1. punktā minētā 
lauksaimniecības prakse aptver vismaz 
divas no tālāk minētajām klimata un vides 
darbību jomām:
a) darbības, kas saistītas ar klimata 
pārmaiņām, tostarp lauksaimniecības 
radīto siltumnīcefekta gāzu emisiju 
mazināšana, kā arī oglekļa piesaistes 
saglabāšana un/vai uzlabošana;
b) darbības, ar kurām mazina citas 
emisijas, kas nav siltumnīcefekta gāzu 
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emisijas;
c) ūdens kvalitātes aizsardzība vai 
uzlabošana lauksaimniecības platībās un 
ūdens resursu noslogojuma mazināšana;
d) darbības, ar kurām mazina 
augsnes eroziju, uzlabo augsnes auglību, 
uzlabo barības vielu pārvaldību, kā arī 
saglabā vai atjauno augsnes biotu;
e) bioloģiskās daudzveidības 
aizsardzība, saglabāšana vai dzīvotņu un 
sugu atjaunošana, apputeksnētāju sugu 
aizsardzība un ainavu iezīmju pārvaldība, 
cita starpā arī jaunu ainavu iezīmju 
veidošana;
f) darbības, ar kurām nodrošina 
pesticīdu ilgtspējīgu lietošanu un 
samazina to lietošanu, jo īpaši saistībā ar 
pesticīdiem, kas apdraud cilvēku veselību 
un bioloģisko daudzveidību;
g) tādu teritoriju izveide, kurās ir 
ražošanā neizmantojamas iezīmes vai 
kurās nelieto pesticīdus un mēslošanas 
līdzekļus;
h) darbības, ar kurām uzlabo 
dzīvnieku labturību un novērš rezistenci 
pret antimikrobālajiem līdzekļiem;
i) darbības, ar kurām mazina dabas 
resursu izmantošanu un uzlabo to 
ilgtspējīgu apsaimniekošanu, piemēram, 
precīzā lauksaimniecība;
j) darbības, ar kurām uzlabo 
dzīvnieku un augu daudzveidību, lai tie 
kļūtu noturīgāki pret slimībām un klimata 
pārmaiņām.
3. Šā panta 1. punktā minētā 
lauksaimniecības prakse:
a) pārsniedz attiecīgās tiesību aktos 
noteiktās pārvaldības prasības un laba 
lauksaimnieciskā un vidiskā stāvokļa 
standartus, kas noteikti saskaņā ar šīs 
sadaļas I nodaļas 2. iedaļu;
b) pārsniedz prasību minimumu, kas 
noteikts attiecībā uz dzīvnieku labturību 
un mēslošanas līdzekļu un augu 
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aizsardzības līdzekļu izmantošanu, kā arī 
citas obligātās prasības, kas noteiktas ar 
Savienības tiesību aktiem;
c) pārsniedz nosacījumus, kas 
saskaņā ar 4. panta 1. punkta a) 
apakšpunktu paredzēti attiecībā uz 
lauksaimniecības platības uzturēšanu 
noteiktā stāvoklī;
d) pilda saistības vai papildsaistības, 
par kurām netiek piešķirti maksājumi 
saskaņā ar 65. pantu.
4. Komisija līdz ... [divi mēneši pēc 
šīs regulas stāšanās spēkā] saskaņā ar 
138. pantu pieņem deleģētos aktus, ar 
kuriem papildina šo regulu, izveidojot 
neobligātu un orientējošu sarakstu, kurā 
uzskaitīti lauksaimniecības prakses veidi, 
kas atbilst šā panta 1., 2. un 3. punktā 
minētajiem.

Or. en



AM\1216057LV.docx PE658.380v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

15.10.2020 A8-0200/1132

Grozījums Nr. 1132
Peter Jahr
PPE grupas vārdā
Maria Noichl
S&D grupas vārdā
Martin Hlaváček, Jérémy Decerle
"Renew Europe" 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
28.c pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

28.c pants
Klimatisko, vidisko un dzīvnieku 
labturības shēmu atbalsttiesīgas 

lauksaimniecības prakses valstu saraksti
Dalībvalstis, sadarbojoties ar valstu, 
reģionālajām un vietējām ieinteresētajām 
personām, izveido 28. pantā minēto 
klimatisko, vidisko un dzīvnieku 
labturības shēmu atbalsttiesīgas 
lauksaimniecības prakses valstu 
sarakstus, nodrošinot iespēju izmantot 
piemērus, kas uzskaitīti 28.b pantā 
minētajā neobligātajā un orientējošajā 
sarakstā, vai izveidot citas darbības, kas 
atbilst 28.b panta nosacījumiem, un ņem 
vērā attiecīgās valstu un reģionu 
vajadzības, kā noteikts 96. pantā.
Valstu sarakstos iekļauj dažādu veidu 
pasākumus, kas nav 65. pantā minētie 
pasākumi, vai 28. pantam atbilstīgus 
pasākumus, kuriem ir tāda pati specifika, 
bet atšķirīgs mērķu līmenis.
Dalībvalstis šajos sarakstos iekļauj vismaz 
ekoshēmas, lai lauku saimniecībām 
izveidotu rīku barības vielu ilgtspējīgai 
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pārvaldībai un attiecīgā gadījumā mitrāju 
un kūdrāju pienācīgai saglabāšanai.
Automātiski uzskata, ka teritorijas, kas 
noteiktas saskaņā ar Direktīvu 92/43/EEK 
vai 2009/147/EK, kurās tiek veiktas 
līdzvērtīgas darbības, ir shēmai 
atbalsttiesīgas.
Komisija pieņem valstu sarakstus 
atbilstīgi 106. un 107. pantā minētajai 
procedūrai.
Izstrādājot valstu sarakstus, Komisija 
sniedz dalībvalstīm vajadzīgos 
norādījumus, saskaņojot tos ar 113. pantā 
paredzētajiem kopējās lauksaimniecības 
politikas Eiropas un valsts tīkliem, lai 
veicinātu paraugprakses apmaiņu, 
uzlabotu zināšanu bāzi un rastu 
risinājumus.
Novērtējot valstu sarakstus, Komisija jo 
īpaši ņem vērā shēmu uzbūvi, iespējamo 
efektivitāti, izmantošanu, iespējamās 
alternatīvas un shēmu atbilstību 
konkrētajiem mērķiem, kas minēti 28.a 
pantā.
Komisija valstu sarakstus novērtē reizi 
divos gados. Novērtējumus publisko un 
neatbilstības vai negatīva novērtējuma 
gadījumā dalībvalstis ierosina grozījumus 
valstu sarakstos un shēmās saskaņā ar 
106. un 107. pantā noteikto procedūru.

Or. en


