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15.10.2020 A8-0200/1221

Grozījums Nr. 1221
Bas Eickhout, Martin Häusling
Verts/ALE grupas vārdā

Ziņojums A8-0200/2019
Peter Jahr
Kopējā lauksaimniecības politika — atbalsts stratēģiskajiem plāniem, kuri dalībvalstīm 
jāizstrādā un kurus finansē no ELGF un no 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 un vidiskās 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 
shēmu ("ekoshēmu") un dzīvnieku 
labturības satvarā sniegtu atbalstu 
dalībvalstis paredz un nodrošina saskaņā 
ar šā panta nosacījumiem un tā, kā 
dalībvalstis sīkāk precizējušas savā KLP 
stratēģiskajā plānā. Ekosistēmas vienā 
darbības jomā atbilst citas darbības jomas 
mērķiem.
Dalībvalstis piedāvā plašu ekosistēmu 
klāstu, lai nodrošinātu lauksaimnieku 
iespēju piedalīties un apbalvotu par 
dažādu līmeņu mērķu sasniegšanu. 
Dalībvalstis izveido dažādas shēmas, lai 
sniegtu papildu ieguvumus, veicina 
sinerģiju un uzsver integrētu pieeju. 
Dalībvalstis izveido punktu vai reitingu 
sistēmas.

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

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

Saskaņā ar šāda veida intervenci 
dalībvalstis atbalsta aktīvos 
lauksaimniekus vai lauksaimnieku 
grupas, kas apņemas saglabāt un īstenot 
labvēlīgu praksi, kā arī pāriet uz klimatam 
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un videi labvēlīgāku lauksaimniecības 
praksi, paņēmieniem un sertificētām 
shēmām, kuras izveidotas saskaņā ar 28.a 
pantā ietvertajiem pamatprincipiem un 
iekļautas 28.b pantā minētajos sarakstos, 
kā arī pielāgotas, lai nodrošinātu īpašas 
valstu vai reģionu vajadzības.

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

3. Atbalstu ekosistēmām saprot kā 
gada maksājumu par hektāriem, uz 
kuriem attiecas ekosistēmas, vai/un 
maksājums par saimniecību, un to piešķir 
kā veicināšanas maksājumu, kas taisnīgi 
atalgo ekosistēmas pakalpojumus, 
pārsniedzot radušos papildu izmaksu un 
zaudēto ienākumu kompensācijas 
apmēru, un ko var izmaksāt kā vienreizēju 
maksājumu. Maksājumu lielums mainās 
atkarībā no katras ekoshēmas mērķu 
vērienīguma, pamatojoties uz 
nediskriminējošiem kritērijiem.

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.

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:

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;

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;

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;

c) pārsniegt nosacījumus, kas saskaņā 
ar 4. panta 1. punkta a) apakšpunktu 
paredzēti attiecībā uz lauksaimniecības 
platības uzturēšanu noteiktā stāvoklī;

d) pildīt saistības, par kurām netiek 
piešķirti maksājumi saskaņā ar 65. pantu.

d) pildīt saistības, par kurām netiek 
piešķirti maksājumi saskaņā ar 65. pantu.
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6. Ekoshēmu atbalstu paredz par 
atbalsttiesīgu hektāru piešķirama ikgadēja 
maksājuma veidā, proti, vai nu kā

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

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.

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.

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.

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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15.10.2020 A8-0200/1222

Grozījums 1222
Bas Eickhout, Martin Häusling
Verts/ALE grupas vārdā

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

Regulas priekšlikums
28.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

28.b pants
Klimata un vides shēmu mērķi un 

pamatprincipi
1. Lauksaimniecības prakse, uz kuru 
attiecas šāda veida intervence, veicina 
viena vai vairāku īpašo mērķu 
sasniegšanu, kas noteikti 6. panta 1. 
punkta d), e) un f) apakšpunktā, un palīdz 
sasniegt zaļā kursa mērķus, kuri izklāstīti 
6.a pantā.
2. Šā panta 1. punktā minētā 
lauksaimniecības prakse attiecas uz 
šādām klimata un vides darbības jomām:
a) darbības klimata pārmaiņu jomā, 
tostarp lauksaimniecības siltumnīcefekta 
gāzu emisiju samazināšana, kā arī oglekļa 
sekvestrācijas veicināšana;
aa) darbības saistībā ar citu 
siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanu;
b) ūdens kvalitātes aizsardzība vai 
uzlabošana lauksaimniecības platībās un 
ūdens resursu noslodzes samazināšana;
c) pasākumi augsnes erozijas 
samazināšanai, augsnes auglības dabiska 
uzlabošana, uzturot un atjaunojot 
augsnes biotu, un barības vielu 
pārvaldības uzlabošana;
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d) bioloģiskās daudzveidības 
aizsardzība, biotopu un sugu saglabāšana 
vai atjaunošana, apputeksnētāju 
aizsardzība un ainavas iezīmju 
pārvaldība, tostarp jaunu bioloģiskajai 
daudzveidībai labvēlīgu ainavas iezīmju 
izveide;
e) darbības attiecībā uz ilgtspējīgu un 
samazinātu pesticīdu lietošanu, jo īpaši 
pesticīdu, kas apdraud cilvēku veselību 
vai bioloģisko daudzveidību;
f) platību atvēlēšana uz bioloģisko 
daudzveidību orientētām iezīmēm vai 
teritorijām, kurās neizmanto pesticīdus un 
mēslošanas līdzekļus;
g) darbības, kuru mērķis ir novērst 
rezistenci pret antimikrobiāliem 
līdzekļiem.
2.a Šā panta 1. punktā minētā 
lauksaimniecības prakse cita starpā var 
ietvert šādus instrumentu vai pasākumu 
piemērus:
a) izejvielu apjoma samazināšanas 
instrumenti, kas ļauj būtiski samazināt 
izejvielu daudzumu un veikt uzlabotu, 
ilgtspējīgu dabas resursu 
apsaimniekošanu, lai sasniegtu attiecīgos 
zaļā kursa mērķus, vai kas veicina nezāļu 
neķīmisku apkarošanu augkopības 
sistēmās;
b) prakse, kas ietver lauka ģenētiskās 
daudzveidības uzlabošanu, piemēram, 
neviendabīga materiāla sēšana, un lauka 
kultūru daudzveidības uzlabošanu, 
piemēram, daudzkultūru sēšana, 
apakšsēšana vai polikultūru sēšana;
c) vērienīgi pasākumi attiecībā uz 
ganībām, tostarp mājlopu samazināšanas 
shēmas, piemēram, ekstensifikācijas 
piemaksa;
d) augseka 4 gadus vai ilgāk, arī 
pākšaugiem;
e) zālāji aramzemē ar āboliņiem vai 
citiem pākšaugiem kā daļa no 
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proteīnaugu stratēģijas;
f) ilgtermiņa zālāju sēklas 
maisījumu, vairāksugu zelmeņu, zāļu 
maisījumu, zālaugu, ieskaitot pākšaugu, 
izveide;
g) paludikultūras mitrājos kā zemas 
intensitātes ganības, lai labvēlīgi 
ietekmētu bioloģisko daudzveidību un 
klimatu;
h) agromežsaimniecības prakse;
i) integrēta augu aizsardzība, 
ievērojot 8 integrētās augu aizsardzības 
principus, kā paredzēts Direktīvas 
2009/128/EK par pesticīdu ilgtspējīgu 
lietošanu III pielikumā;
j) individuālas agroekoloģiskās 
metodes;
k) minimālas augsnes apstrādes 
lauksaimniecība, neizmantojot pesticīdus;
l) augstas bioloģiskās daudzveidības 
elementu izveide, lai palielinātu 
izturētspēju un produktivitāti.
3. Šā panta 1. punktā minētā 
lauksaimniecības prakse nozīmē:
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 dzīvnieku labturību 
un mēslošanas līdzekļu un augu 
aizsardzības līdzekļu izmantošanu, kā arī 
citas obligātās prasības, kas noteiktas ar 
Savienības tiesību aktiem;
c) pārsniegt nosacījumus, kas 
saskaņā ar 4. panta 1. punkta a) 
apakšpunktu paredzēti attiecībā uz 
lauksaimniecības platības uzturēšanu 
noteiktā stāvoklī;
d) pildīt saistības vai papildsaistības, 
par kurām netiek piešķirti maksājumi 
saskaņā ar 65. pantu.
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4. Komisija ne vēlāk kā [divi mēneši 
pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas] 
pieņem deleģētos aktus saskaņā ar 138. 
pantu, papildinot šo regulu ar tādu 
darbības kritēriju sarakstu, kuri jāievēro 
klimatam un videi labvēlīgā 
lauksaimniecības praksē, atbilstīgi 
mērķiem, kas noteikti 6. panta 1. punkta 
d), e) un f) apakšpunktā, un saskaņā ar 
zaļā kursa mērķu sasniegšanu.
5. Komisija ne vēlāk kā [četri mēneši 
pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas] 
pieņem deleģētos aktus saskaņā ar 138. 
pantu, papildinot šo regulu ar orientējošu 
un neizsmeļošu to prakšu sarakstu, ar 
kurām var pretendēt uz maksājumiem par 
klimata un vides shēmām saskaņā ar 28. 
pantu.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1223

Grozījums Nr. 1223
Bas Eickhout, Martin Häusling
Verts/ALE grupas vārdā

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

Regulas priekšlikums
28.c pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

28.c pants
Valstu prakšu saraksti, uz kurām attiecas 

klimata un vides shēmas
1. Dalībvalstis sadarbībā ar valsts, 
reģionālajām un vietējām ieinteresētajām 
personām izveido tādu valstu prakšu 
sarakstus, uz kurām attiecas 28. pantā 
minētās klimata un vides shēmas, ar 
iespēju ņemt vērā piemērus, kas sniegti 
28.a pantā minētajā indikatīvajā un 
neizsmeļošajā Savienības prakšu sarakstā, 
vai nosakot papildu prakses atbilstīgi 28.a 
panta nosacījumiem, ņemot vērā to īpašās 
valsts vai reģionālās vajadzības saskaņā 
ar 96. pantu.
Dalībvalstis sadarbībā ar valsts, 
reģionālajām un vietējām ieinteresētajām 
personām izveido tādu valstu prakšu 
sarakstus, uz kurām attiecas 28. pantā 
minētās klimata, vides un dzīvnieku 
labturības shēmas, ar iespēju ņemt vērā 
piemērus, kas sniegti 28.b pantā minētajā 
indikatīvajā un neizsmeļošajā sarakstā, 
vai nosakot papildu prakses atbilstīgi 28.b 
panta nosacījumiem, ņemot vērā to īpašās 
valsts vai reģionālās vajadzības saskaņā 
ar 96. pantu.
2. Valstu sarakstos ir vairāku veidu 
pasākumi, izņemot tos, uz kuriem attiecas 



AM\1216081LV.docx PE658.380v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

65. pants, vai tāda paša veida pasākumi, 
bet ar atšķirīgu mērķu līmeni saskaņā ar 
28. pantu.
3. Komisija pieņem valstu sarakstus 
atbilstīgi 106. un 107. pantā minētajai 
procedūrai.
Komisija, koordinējot darbu ar ES un 
valstu kopējās lauksaimniecības tīkliem, 
kā noteikts 113. pantā, sniedz dalībvalstīm 
vajadzīgos norādījumus attiecībā uz valstu 
sarakstu izveidi, lai veicinātu 
paraugprakses apmaiņu, uzlabotu 
zināšanu bāzi un rastu risinājumus.
Novērtējot valstu sarakstus, Komisija jo 
īpaši ņem vērā shēmu struktūru, 
iespējamo efektivitāti, izmantošanas 
iespējas, alternatīvu esamību un 
ieguldījumu attiecībā uz 28.a pantā 
minēto īpašo mērķu sasniegšanu.
Novērtējumus dara publiski pieejamus un 
neatbilstības / negatīva novērtējuma 
gadījumā dalībvalstis ierosina grozījumus 
valstu sarakstos un shēmās saskaņā ar 
106. un 107. pantā noteikto procedūru.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1224

Grozījums Nr. 1224
Bas Eickhout, Martin Häusling
Verts/ALE grupas vārdā
Tilly Metz, Francisco Guerreiro, Ernest Urtasun

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

Regulas priekšlikums
28.d pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

28.d pants
Dzīvnieku labturības shēmas

1. Dalībvalstis saskaņā ar šajā pantā 
un dalībvalstu KLP stratēģiskajos plānos 
izklāstītajiem nosacījumiem izstrādā un 
nodrošina brīvprātīgas shēmas dzīvnieku 
labturībai. Šo shēmu nolūks ir veicināt to 
dzīvnieku labturības mērķu sasniegšanu, 
kas noteikti 6. panta 1. punkta i) 
apakšpunktā.
2. Saskaņā ar šāda veida intervenci 
dalībvalstis atbalsta aktīvos 
lauksaimniekus vai lauksaimnieku 
grupas, kas apņemas ievērot, uzturēt un 
veicināt lauksaimniecības praksi un 
sistēmas, kuras uzlabo dzīvnieku 
labturību.
Dzīvnieku labturības shēmas nepiemēro 
dzīvnieku blīvaudzēšanas darbībām.
3. Komisija vēlākais divus mēnešus 
pēc šīs regulas stāšanās spēkā pieņem 
deleģētos aktus saskaņā ar 138. pantu, 
papildinot šo regulu ar dzīvnieku 
labturībai labvēlīgas Savienības 
lauksaimniecības prakses sarakstu, ņemot 
vērā nosacījumus, kas minēti šā panta 4. 
punktā.
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Dalībvalstis papildus izveido valstu 
sarakstus ar dzīvnieku labturībai 
labvēlīgas lauksaimniecības prakses 
paņēmieniem, izvēloties no tiem, kas 
iekļauti pirmajā daļā minētajā Savienības 
sarakstā. Dalībvalstis piešķir prioritāti 
shēmām, kas nodrošina klimata un vides 
mērķu sasniegšanai līdzvērtīgus 
ieguvumus, un uzsver integrētu pieeju.
Komisija, koordinējot darbu ar Eiropas 
un valstu kopējās lauksaimniecības 
politikas tīkliem, kā noteikts 113. pantā, 
sniedz dalībvalstīm vajadzīgos 
norādījumus attiecībā uz valstu sarakstu 
izveidi, lai veicinātu paraugprakses 
apmaiņu, uzlabotu zināšanu bāzi un 
risinājumus īpašā dzīvnieku labturības 
mērķa sasniegšanai, kas noteikts 6. panta 
1. punkta i) apakšpunktā. Īpašu uzmanību 
pievērš to pasākumu un shēmu iespējamai 
atkārtošanai, kas pielāgoti konkrētiem 
vietējiem, reģionāliem vai valsts un/vai 
vidiskiem apstākļiem vai ierobežojumiem.
Pienācīgi pamatotos gadījumos valstu 
sarakstos var iekļaut papildu shēmas, 
kuras nav iekļautas Savienības sarakstā, 
ja to apstiprina Komisija saskaņā ar 106. 
un 107. pantā noteikto procedūru.
Izstrādājot sarakstus, Komisija un 
dalībvalstis nodrošina, ka V sadaļas III 
nodaļā minētajā procesā saraksti tiek 
veidoti kā lauksaimniecības, veterināro un 
vides iestāžu kopīgi centieni un sadarbībā 
ar ekspertiem.
Komisija reizi gadā vai divos gados 
novērtē valstu sarakstus, ņemot vērā 
vajadzīgo efektivitāti, alternatīvu esamību 
un shēmu ieguldījumu īpašo dzīvnieku 
labturības mērķu sasniegšanā, kas 
noteikti 6. panta 1. punkta i) apakšpunktā. 
Novērtējumus dara publiski pieejamus un 
neatbilstības/negatīva novērtējuma 
gadījumā dalībvalstis ierosina grozījumus 
valstu sarakstos un shēmās saskaņā ar 
107. pantā noteikto procedūru.
4. Šo praksi izstrādā, lai sasniegtu 
īpašos dzīvnieku labturības mērķus, kas 
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noteikti 6. panta 1. punkta i) apakšpunktā. 
Praksi izstrādā, pienācīgi ņemot vērā ES 
Taksonomijas regulu, un nodrošina, ka 
dzīvnieku labturības mērķa sasniegšana 
neapdraud 6. panta 1. punkta d), e) un f) 
punktā noteikto īpašo mērķu sasniegšanu.
5. Šā veida intervencēs dalībvalstis 
maksā tikai tiem saņēmējiem, kuri 
apņēmušies:
a) pārsniegt prasību minimumu, kas 
noteikts attiecībā uz dzīvnieku labturību, 
kā arī citas obligātās prasības, kas 
noteiktas ar valsts un Savienības tiesību 
aktiem;
b) pārsniegt attiecīgās tiesību aktos 
noteiktās pārvaldības prasības un laba 
lauksaimnieciskā un vidiskā stāvokļa 
standartus, kas noteikti saskaņā ar šīs 
sadaļas I nodaļas 2. iedaļu un III 
pielikumu;
c) pārsniegt nosacījumus, kas 
saskaņā ar 4. panta 1. punkta a) 
apakšpunktu paredzēti attiecībā uz 
lauksaimniecības platības uzturēšanu 
noteiktā stāvoklī;
d) pildīt saistības vai papildsaistības, 
par kurām netiek piešķirti maksājumi 
saskaņā ar 65. pantu.
6. Atbalstu dzīvnieku labturības 
shēmām saprot kā gada maksājumu par 
saimniecību, kuru var veidot vienreizējs 
maksājums vai citas vienkāršotas izmaksu 
iespējas, kā minēts 77. pantā. To piešķir 
kā maksājumus, kuri papildina šīs iedaļas 
2. apakšiedaļā noteikto ienākumu 
pamatatbalstu. Maksājumu līmenis 
mainās atkarībā no katras intervences vai 
intervences kopuma mērķa līmeņa, 
pārsniedzot obligātās prasības attiecībā uz 
dzīvnieku labturību, kā arī citas obligātās 
prasības, kas noteiktas valsts un 
Savienības tiesību aktos. Ja dalībvalstis 
var saskaņā ar 99. pantā noteikto 
procedūru apstiprināt savu mērķtiecīgu 
iejaukšanos, maksājumi var pārsniegt 
radušos papildu izmaksu un zaudēto 
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ienākumu vienkāršo kompensāciju, lai 
sniegtu efektīvu līdzdalības stimulu.
7. Dalībvalstis dzīvnieku labturības 
shēmām nepiemēro maksājumu iespējamo 
samazinājumu, kā noteikts 15. pantā.
8. Dalībvalstis nodrošina, lai šā 
panta intervences būtu saskaņā ar 65. 
panta intervencēm.
9. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
138. pantu pieņemt šo regulu 
papildinošus deleģētos aktus, ar kuriem 
paredz sīkākus noteikumus par dzīvnieku 
labturības shēmām.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1225

Grozījums Nr. 1225
Bas Eickhout, Martin Häusling
Verts/ALE grupas vārdā

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

Regulas priekšlikums
29. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Saistīto ienākumu atbalstu paredz 
par hektāru vai par dzīvnieku piešķirama 
ikgadēja maksājuma veidā.

3. Saistīto ienākumu atbalstu paredz 
par hektāru vai par dzīvnieku piešķirama 
ikgadēja maksājuma veidā, kam 
dalībvalstis var noteikt griestus, lai 
nodrošinātu labāku atbalsta sadalījumu.

Or. en

Pamatojums

ENVI nostāja, 84. pants
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15.10.2020 A8-0200/1226

Grozījums 1226
Bas Eickhout, Martin Häusling
Verts/ALE grupas vārdā
Tilly Metz, Francisco Guerreiro, Ernest Urtasun

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

Regulas priekšlikums
29. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Ja dalībvalsts savā KLP 
stratēģiskajā plānā ierosina brīvprātīgu 
saistīto atbalstu, kā paredzēts 106. pantā, 
Komisija nodrošina, ka:
a) atbalsts atbilst nekaitēšanas principam;
b) pastāv acīmredzama vidiska vai sociāla 
vajadzība vai ieguvumi, par ko liecina 
empīriski kvantificējami un neatkarīgi 
verificējami pierādījumi;
c) atbalsts tiek izmantots, lai nodrošinātu 
Savienības uzturdrošības vajadzības, un 
nerada kropļojumus iekšējā tirgū vai 
starptautiskajos tirgos;
d) saistītā ienākumu atbalsta piešķiršana 
nerada tirdzniecības situāciju, kas 
nelabvēlīgi ietekmē agropārtikas nozares 
investīciju, ražošanas un pārstrādes 
attīstību jaunattīstības partnervalstīs;
e) brīvprātīgais saistītais atbalsts netiek 
piešķirts tirgiem, kas ir krīzes situācijā 
pārprodukcijas vai pārmērīga 
piedāvājuma dēļ;
f) saskaņā ar V sadaļas III nodaļu 
atbalstu lopkopībai piešķir tikai par zemu 
ganāmpulka blīvumu, ievērojot 
ekoloģiskās ietilpības robežas un noteiktu 
maksimālo mājlopu ganāmpulka blīvumu 
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konkrētam upes baseinam, kā noteikts 
Direktīvā 2000/60/EK, un tas ir saistīts ar 
pietiekamu lopbarības vai ganību platību, 
kas jāuztur bez ārējiem ieguldījumiem;
g) brīvprātīgo saistīto atbalstu piešķir tikai 
tiem saņēmējiem, kuru ražošanas 
standarti ir augstāki nekā attiecīgie spēkā 
esošie minimālie vidiskie un dzīvnieku 
labturības standarti.
Ja a) līdz f) apakšpunktā minētie 
nosacījumi tiek izpildīti, Komisija var 
apstiprināt, vai, koordinējot darbu ar 
attiecīgo dalībvalsti, kā izklāstīts šīs 
regulas 115. un 116. pantā, pielāgot 
attiecīgās dalībvalsts ierosinātos mainīgos 
lielumus.

Or. en

Pamatojums

ENVI 86 (arī ENVI 85 un ENVI 88).
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15.10.2020 A8-0200/1227

Grozījums 1227
Bas Eickhout, Martin Häusling
Verts/ALE grupas vārdā
Tilly Metz, Francisco Guerreiro, Ernest Urtasun

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

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Neskarot pirmo daļu, atbalstu 
nepiešķir intensīvai lopkopībai. Komisija 
ir pilnvarota saskaņā ar 138. pantu 
pieņemt šo regulu papildinošus deleģētos 
aktus, kuros ir definēti intensīvās 
lopkopības sistēmu veidi, uz kuriem 
saistītais atbalsts nav attiecināms, tādējādi 
liedzot iespēju atbalstu saņemt par piena 
produktiem, liellopiem vai aitām un 
kazām, ja pastāv neatbilstība starp 
atbalsttiesīgo hektāru skaitu un dzīvnieku 
skaitu. Šajā noteikumā ņem vērā 
ganīšanas vai vasaru ganību praksi.

Or. en

Pamatojums

ENVI 90.
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15.10.2020 A8-0200/1228

Grozījums Nr. 1228
Bas Eickhout, Martin Häusling
Verts/ALE grupas vārdā
Tilly Metz, Francisco Guerreiro, Ernest Urtasun

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

Regulas priekšlikums
31. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Saistīto atbalstu nepiešķir par 
dzīvnieku blīvaudzēšanas darbībām.

Or. en

Pamatojums

Līdzīgi ENVI 93.
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15.10.2020 A8-0200/1229

Grozījums Nr. 1229
Bas Eickhout, Martin Häusling
Verts/ALE grupas vārdā
Tilly Metz, Francisco Guerreiro, Ernest Urtasun

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

Regulas priekšlikums
31. pants – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b Saistītajā ienākuma atbalstā 
proporcionāli neiekļauj tādu liellopu 
galvu skaitu, ko paredzēts pārdot ar vēršu 
cīņām saistītām darbībām gan tiešā 
tirdzniecībā, gan ar starpniecību.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1230

Grozījums 1230
Bas Eickhout, Martin Häusling
Verts/ALE grupas vārdā

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

Regulas priekšlikums
39. pants – 1. daļa – ea punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) pākšaugu nozare;

Or. en


