
AM\1215859LV.docx PE658.380v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

14.10.2020 A8-0200/786

Grozījums Nr. 786
Pascal Canfin
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas 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. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) LLVS standartu sistēmas mērķis ir 
palīdzēt mazināt klimata pārmaiņas un tām 
pielāgoties, risināt ar ūdens resursiem 
saistītās problēmas, gādāt par augsnes 
aizsardzību un kvalitāti un par bioloģiskās 
daudzveidības aizsardzību un kvalitāti. Šī 
sistēma ir jāstiprina, lai ņemtu vērā, 
piemēram, līdz 2020. gadam piekopto 
praksi, kas saistīta ar tiešo maksājumu 
zaļināšanu, klimata pārmaiņu mazināšanu 
un vajadzību uzlabot lauku saimniecību 
ilgtspēju, jo sevišķi barības vielu 
pārvaldības jomā. Ir atzīts, ka ikviens 
LLVS standarts veicina vairāku mērķu 
sasniegšanu. Lai minēto standartu sistēmu 
īstenotu, dalībvalstīm attiecībā uz katru no 
Savienības līmenī noteiktajiem standartiem 
būtu jādefinē savs nacionālais standarts, 
kurā ņemta vērā attiecīgās teritorijas 
specifika, tostarp pedoloģiskie un 
klimatiskie apstākļi, pastāvošie 
lauksaimniecības apstākļi, zemes 
izmantojums, augsekas, lauksaimnieciskā 
prakse un lauku saimniecību struktūra. Lai 
uzlabotu LLVS vidiskā un klimatiskā 
pienesuma vērtību, dalībvalstis turklāt var 
noteikt vēl citus nacionālos standartus, kas 
ir saistīti ar III pielikumā izklāstītajiem 
galvenajiem mērķiem. Lai lauku 
saimniecībās balstītu gan agronomisko, gan 
vidisko veikumu, LLVS satvarā tiks 
izveidoti barības vielu pārvaldības plāni; 

(22) LLVS standartu sistēmas mērķis ir 
palīdzēt mazināt klimata pārmaiņas un tām 
pielāgoties, risināt ar ūdens resursiem 
saistītās problēmas, gādāt par augsnes 
aizsardzību un kvalitāti un par bioloģiskās 
daudzveidības aizsardzību un kvalitāti. Šī 
sistēma ir jāstiprina, lai ņemtu vērā, 
piemēram, līdz 2020. gadam piekopto 
praksi, kas saistīta ar tiešo maksājumu 
zaļināšanu, klimata pārmaiņu mazināšanu 
un vajadzību uzlabot lauku saimniecību 
ilgtspēju, jo sevišķi barības vielu 
pārvaldības jomā, kā arī vajadzību 
samazināt ķimikāliju izmantošanu. Ir 
atzīts, ka ikviens LLVS standarts veicina 
vairāku mērķu sasniegšanu. Lai minēto 
standartu sistēmu īstenotu, dalībvalstīm 
attiecībā uz katru no Savienības līmenī 
noteiktajiem standartiem būtu jādefinē savs 
nacionālais standarts, kurā ņemta vērā 
attiecīgās teritorijas specifika, tostarp 
pedoloģiskie un klimatiskie apstākļi, 
pastāvošie lauksaimniecības apstākļi, 
zemes izmantojums, augsekas, 
lauksaimnieciskā prakse un lauku 
saimniecību struktūra. Lai uzlabotu LLVS 
vidiskā un klimatiskā pienesuma vērtību, 
dalībvalstis turklāt var noteikt vēl citus 
nacionālos standartus, kas ir saistīti ar 
III pielikumā izklāstītajiem galvenajiem 
mērķiem. Lai lauku saimniecībās balstītu 
gan agronomisko, gan vidisko veikumu, 
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tālab izmantos īpaši šim nolūkam 
paredzētu elektronisku Lauku saimniecības 
ilgtspējas rīku, kuru dalībvalstis darīs 
pieejamu individuāliem lauksaimniekiem. 
Šim rīkam – iesākumā ar minimālajām 
barības vielu pārvaldības funkcijām – būtu 
jānodrošina lēmumu pieņemšanas atbalsts 
lauku saimniecībās. Ar plašas sadarbspējas 
un modularitātes palīdzību turklāt būtu 
jānodrošina iespēja pievienot rīkam vēl 
citas elektroniskas lauksaimnieciskās un e-
pārvaldības lietotnes. Lai nodrošinātu 
vienlīdzīgus konkurences apstākļus 
lauksaimnieku starpā un visā Savienībā, 
Komisija var dalībvalstīm palīdzēt ar šā 
rīka izstrādi un ar datu glabāšanu un 
apstrādes pakalpojumiem.

LLVS satvarā tiks izveidoti barības vielu 
un ražošanas resursu samazināšanas 
pārvaldības plāni; tālab izmantos īpaši šim 
nolūkam paredzētu elektronisku Lauku 
saimniecības ilgtspējas rīku, kuru 
dalībvalstis darīs pieejamu individuāliem 
lauksaimniekiem. Barības vielu 
pārvaldības plāna īstenošanā būtu jāņem 
vērā saimniecības lielums un intensitāte. 
Šim rīkam ― iesākumā ar minimālajām 
barības vielu un ražošanas resursu 
samazināšanas un pārvaldības 
funkcijām ― būtu jānodrošina lēmumu 
pieņemšanas atbalsts lauku saimniecībās 
un jāuzlabo augsnes kvalitāte. Ar plašas 
sadarbspējas un modularitātes palīdzību 
turklāt būtu jānodrošina iespēja pievienot 
rīkam vēl citas elektroniskas 
lauksaimnieciskās un e-pārvaldības 
lietotnes. Lai nodrošinātu vienlīdzīgus 
konkurences apstākļus lauksaimnieku 
starpā un visā Savienībā, Komisija var 
dalībvalstīm palīdzēt ar šā rīka izstrādi un 
ar datu glabāšanu un apstrādes 
pakalpojumiem.

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/787

Grozījums Nr. 787
Pascal Canfin
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas 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 gan lauksaimnieciskas 
izcelsmes plastmasas izstrādājumi veido 
nelielu procentuālo daļu no kopējā 
izmantotās plastmasas un plastmasas 
atkritumu daudzuma, to izmantošana ir 
koncentrēta ģeogrāfiski. Turklāt 
lauksaimnieciskas izcelsmes plastmasas 
izstrādājumu kategorijām ir ļoti 
viendabīgs sastāvs, padarot šo atkritumu 
plūsmu par ļoti vērtīgu pārstrādātājam. 
Lauksaimnieciskas izcelsmes plastmasas 
atkritumu problēma būtu jārisina KLP 
stratēģisko plānu priekšlikumā un 
Eiropas Komisijai attiecīgā gadījumā būtu 
jāievieš jauns LLVS standarts attiecībā uz 
labu zemes lauksaimniecisko un vidisko 
stāvokli plastmasas atkritumu ziņā, un 
šāds standarts būtu jauns plašāku 
nosacījumu elements vidējā termiņā, 
proti, līdz 2023. gadam. Saskaņā ar jauno 
savstarpējās atbilstības prasību 
lauksaimniekiem būtu pienākums 
plastmasas savākšanas un reciklēšanas 
organizēšanai izmantot sertificēta 
atkritumu apsaimniekošanas uzņēmuma 
pakalpojumus, kā arī glabāt 
pierādījumus, ka plastmasas atkritumi 
tikuši apstrādāti pareizi.

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/788

Grozījums Nr. 788
Pascal Canfin
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas 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
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Dalībvalstīm ir pilnībā jāīsteno 
tiesību aktos noteiktās pārvaldības 
prasības, lai tās sāktu darboties 
saimniecību līmenī un nodrošinātu 
vienlīdzīgu attieksmi pret 
lauksaimniekiem. Lai nodrošinātu to, ka 
nosacījumu sistēma konsekventi stiprina 
politikas ilgtspējību, ar SMR būtu jāaptver 
galvenie Savienības tiesību akti tādās 
jomās kā vide, sabiedrības veselība, 
dzīvnieku veselība, augu veselība un 
dzīvnieku labturība, jo šo aktu īstenošana 
valsts līmenī nozīmē precīzi noteiktus 
individuālu lauksaimnieku pienākumus, 
tostarp pienākumus, ko paredz Padomes 
Direktīva 92/43/EEK11 un Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīva 
2009/147/EK12 vai Padomes Direktīva 
91/676/EEK13. Lai ņemtu vērā Eiropas 
Parlamenta un Padomes kopīgo 
paziņojumu, kas pievienots Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulai (ES) 
Nr. 1306/201314, nosacījumu sistēmas 
jomā kā SMR ir iekļauti Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvas 
2000/60/EK15 un Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvas 2009/128/EK16 
attiecīgie noteikumi un ir atbilstoši koriģēts 
laba lauksaimnieciskā un vidiskā stāvokļa 
standartu saraksts.

(23) Dalībvalstīm ir pilnībā jāīsteno 
tiesību aktos noteiktās pārvaldības 
prasības, lai tās sāktu darboties 
saimniecību līmenī un nodrošinātu 
vienlīdzīgu attieksmi pret 
lauksaimniekiem. Lai nodrošinātu to, ka 
nosacījumu sistēma konsekventi stiprina 
politikas ilgtspējību, ar SMR būtu jāaptver 
galvenie Savienības tiesību akti tādās 
jomās kā vide, sabiedrības veselība, 
dzīvnieku veselība, augu veselība un 
dzīvnieku labturība, jo šo aktu īstenošana 
valsts līmenī nozīmē precīzi noteiktus 
individuālu lauksaimnieku pienākumus, 
tostarp pienākumus, ko paredz Padomes 
Direktīva 92/43/EEK11 un Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīva 
2009/147/EK12 vai Padomes Direktīva 
91/676/EEK13. Lai ņemtu vērā Eiropas 
Parlamenta un Padomes kopīgo 
paziņojumu, kas pievienots Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulai (ES) 
Nr. 1306/201314, nosacījumu sistēmas 
jomā kā SMR ir iekļauti Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvas 
2000/60/EK15 un Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvas 2009/128/EK16 
attiecīgie noteikumi, kā arī Direktīva 
[Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva XXX par konkrētu plastmasas 
izstrādājumu ietekmes uz vidi 
samazināšanu] un Eiropas Parlamenta 
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un Padomes Regula (ES) 2019/616a, un ir 
atbilstoši koriģēts laba lauksaimnieciskā un 
vidiskā stāvokļa standartu saraksts.

_________________ _________________
11 Padomes 1992. gada 21. maija Direktīva 
92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas 
faunas un floras aizsardzību (OV L 206, 
22.7.1992., 7. lpp.).

11 Padomes 1992. gada 21. maija Direktīva 
92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas 
faunas un floras aizsardzību (OV L 206, 
22.7.1992., 7. lpp.).

12 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2009. gada 30. novembra Direktīva 
2009/147/EK par savvaļas putnu 
aizsardzību (OV L 20, 26.1.2010., 7. lpp.).

12 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2009. gada 30. novembra Direktīva 
2009/147/EK par savvaļas putnu 
aizsardzību (OV L 20, 26.1.2010., 7. lpp.).

13 Padomes 1991. gada 12. decembra 
Direktīva 91/676/EEK attiecībā uz ūdeņu 
aizsardzību pret piesārņojumu, ko rada 
lauksaimnieciskas izcelsmes nitrāti (OV 
L 375, 31.12.1991., 1. lpp.).

13 Padomes 1991. gada 12. decembra 
Direktīva 91/676/EEK attiecībā uz ūdeņu 
aizsardzību pret piesārņojumu, ko rada 
lauksaimnieciskas izcelsmes nitrāti (OV 
L 375, 31.12.1991., 1. lpp.).

14 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2013. gada 17. decembra Regula (ES) Nr. 
1306/2013 par kopējās lauksaimniecības 
politikas finansēšanu, pārvaldību un 
uzraudzību un Padomes Regulu (EEK) 
Nr. 352/78, (EK) Nr. 165/94, (EK) 
Nr. 2799/98, (EK) Nr. 814/2000, (EK) 
Nr. 1290/2005 un (EK) Nr. 485/2008 
atcelšanu (OV L 347, 20.12.2013., 
549. lpp.).

14 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2013. gada 17. decembra Regula (ES) Nr. 
1306/2013 par kopējās lauksaimniecības 
politikas finansēšanu, pārvaldību un 
uzraudzību un Padomes Regulu (EEK) 
Nr. 352/78, (EK) Nr. 165/94, (EK) 
Nr. 2799/98, (EK) Nr. 814/2000, (EK) 
Nr. 1290/2005 un (EK) Nr. 485/2008 
atcelšanu (OV L 347, 20.12.2013., 
549. lpp.).

15 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2000. gada 23. oktobra Direktīva 
2000/60/EK, ar ko izveido sistēmu 
Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas 
jomā (OV L 327, 22.12.2000., 1. lpp.).

15 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2000. gada 23. oktobra Direktīva 
2000/60/EK, ar ko izveido sistēmu 
Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas 
jomā (OV L 327, 22.12.2000., 1. lpp.).

16 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2009. gada 21. oktobra Direktīva 
2009/128/EK, ar kuru nosaka Kopienas 
sistēmu pesticīdu ilgtspējīgas lietošanas 
nodrošināšanai (OV L 309, 24.11.2009., 
71. lpp.).

16 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2009. gada 21. oktobra Direktīva 
2009/128/EK, ar kuru nosaka Kopienas 
sistēmu pesticīdu ilgtspējīgas lietošanas 
nodrošināšanai (OV L 309, 24.11.2009., 
71. lpp.).
16a Eiropas Parlamenta un Padomes 
2018. gada 11. decembra Regula (ES) 
2019/6 par veterinārajām zālēm un ar ko 
atceļ Direktīvu 2001/82/EK (OV L 4, 
7.1.2019., 43. lpp.).

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/789

Grozījums Nr. 789
Pascal Canfin
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas 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
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Lai ilgtspējīgāk pārvaldītu lauku 
saimniecības un lauku darījumdarbību un 
uzlabotu tās vispārējo veikumu, 
dalībvalstīm būtu jāizveido ekonomiskos, 
vidiskos un sociālos aspektus aptveroši 
lauksaimniecisko konsultāciju 
pakalpojumi, kuru uzdevums būtu noteikt 
vajadzīgos uzlabojumus attiecībā uz visiem 
saimniecību līmeņa pasākumiem, kas 
paredzēti ar KLP stratēģiskajiem plāniem. 
Šiem lauksaimniecisko konsultāciju 
pakalpojumiem būtu jāpalīdz 
lauksaimniekiem un citiem KLP atbalsta 
saņēmējiem kļūt informētākiem par to, kā 
mijiedarbojas lauku saimniecību pārvaldība 
un zemes apsaimniekošana, no vienas 
puses, un noteikti – tostarp vidiski un 
klimatiski – standarti, prasības un 
informācija, no otras puses. Pēdējo skaitā ir 
KLP stratēģiskajā plānā noteiktie standarti, 
kurus piemēro vai kuri ir vajadzīgi 
lauksaimniekiem un citiem KLP atbalsta 
saņēmējiem, kā arī standarti, kas izriet no 
tiesiskā regulējuma tādās jomās kā ūdens, 
pesticīdu ilgtspējīga lietošana un kas izriet 
no iniciatīvām pret antimikrobiālajiem 
līdzekļiem izveidojušās rezistences 
apkarošanā un risku pārvaldībā. Stiprinot 
šādu konsultāciju kvalitāti un lietderīgumu, 
dalībvalstīm konsultanti būtu jāintegrē 
lauksaimniecisko zināšanu un inovācijas 
sistēmās (AKIS), lai tādējādi būtu 

(24) Lai ilgtspējīgāk pārvaldītu lauku 
saimniecības un lauku darījumdarbību un 
uzlabotu tās vispārējo veikumu, 
dalībvalstīm būtu jāizveido un jādara 
pieejami ekonomiskos, vidiskos un 
sociālos aspektus aptveroši 
lauksaimniecisko konsultāciju 
pakalpojumi, kuru uzdevums būtu noteikt 
vajadzīgos uzlabojumus attiecībā uz visiem 
saimniecību līmeņa pasākumiem, kas 
paredzēti ar KLP stratēģiskajiem plāniem. 
Šiem lauksaimniecisko konsultāciju 
pakalpojumiem būtu jāpalīdz 
lauksaimniekiem un citiem KLP atbalsta 
saņēmējiem kļūt informētākiem par to, kā 
mijiedarbojas lauku saimniecību pārvaldība 
un zemes apsaimniekošana, no vienas 
puses, un noteikti ― tostarp vidiski, 
klimatiski un dzīvnieku labturības ― 
standarti, prasības un informācija, no otras 
puses. Pēdējo skaitā ir KLP stratēģiskajā 
plānā noteiktie standarti, kurus piemēro vai 
kuri ir vajadzīgi lauksaimniekiem un citiem 
KLP atbalsta saņēmējiem, kā arī standarti, 
kas izriet no tiesiskā regulējuma tādās 
jomās kā ūdens, pesticīdu ilgtspējīga 
lietošana un kas izriet no iniciatīvām pret 
antimikrobiālajiem līdzekļiem izveidojušās 
rezistences apkarošanā, risku pārvaldībā un 
barības vielu ilgtspējīgas pārvaldības un 
ražošanas izmaksu samazināšanas 
veicināšanā. Stiprinot šādu konsultāciju 
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iespējams sniegt pētniecības un inovācijas 
jomā jaunāko tehnisko un zinātnisko 
informāciju.

kvalitāti un lietderīgumu, dalībvalstīm 
konsultanti būtu jāintegrē lauksaimniecisko 
zināšanu un inovācijas sistēmās (AKIS), lai 
tādējādi būtu iespējams sniegt pētniecības 
un inovācijas jomā jaunāko tehnisko un 
zinātnisko informāciju.

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/790

Grozījums Nr. 790
Pascal Canfin
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas 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
24.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24a) Lai visiem lauksaimniekiem 
Savienībā tiktu sniegtas kvalitatīvas 
konsultācijas, Komisijai būtu jānosaka 
lauksaimniecisko konsultāciju 
pakalpojumu minimālie standarti 
kvalitātes un sniegto pakalpojumu 
teritoriālā tvēruma ziņā. Pirms šīs regulas 
stāšanās spēkā un kvalitātes kontroles 
nolūkos Komisijai visi lauksaimniecisko 
konsultāciju pakalpojumi būtu jāakreditē. 
Ja Komisija secina, ka lauksaimniecisko 
konsultāciju pakalpojums neatbilst 
minimālajiem standartiem, tai rakstiski 
būtu jāinformē attiecīgā dalībvalsts, 
pieprasot veikt koriģējošas darbības.
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14.10.2020 A8-0200/791

Grozījums Nr. 791
Pascal Canfin
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas 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
30.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30a) Daudzās Eiropas valstīs attīstās 
bioloģiskā lauksaimniecība, pierādot, ka 
tā spēj nodrošināt sabiedriskos labumus, 
saglabāt ekosistēmu pakalpojumus un 
dabas resursus, samazināt ražošanas 
izmaksas, piesaistīt gados jaunus 
lauksaimniekus un jo īpaši sievietes, radīt 
darbvietas, eksperimentēt ar jauniem 
darījumdarbības modeļiem, apmierināt 
sabiedrības prasības un atdzīvināt lauku 
apvidus. Tomēr pieaugošais pieprasījums 
pēc bioloģiskiem produktiem joprojām 
apsteidz ražošanas pieaugumu. 
Dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka to KLP 
stratēģiskie plāni ietver mērķus palielināt 
bioloģiski pārvaldītās lauksaimnieciskās 
zemes daļu, lai apmierinātu pieaugošo 
pieprasījumu pēc bioloģiskajiem 
produktiem un attīstītu visu bioloģiskās 
piegādes ķēdi. Dalībvalstis var finansēt 
pāreju uz bioloģisku saimniekošanu un 
tās uzturēšanu, izmantojot vai nu lauku 
attīstības pasākumus vai ekoshēmas, vai 
arī abas minētās iespējas, un dalībvalstīm 
būtu jānodrošina, ka piešķirtais budžets 
atbilst prognozētajam bioloģiskās 
ražošanas pieaugumam.

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/792

Grozījums Nr. 792
Pascal Canfin
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas 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
31. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(31) KLP būtu jāgādā, lai sava 
klimatiskā pienesuma vērtību dalībvalstis 
palielinātu, cienot vietējās vajadzības un 
lauksaimnieku faktiskos apstākļus. KLP 
stratēģiskajos plānos tiešo maksājumu 
sadaļā dalībvalstīm būtu jāparedz 
lauksaimniekiem brīvprātīgas ekoshēmas, 
kurām vajadzētu būt pilnībā saskaņotām ar 
citām attiecīgajām intervencēm. 
Dalībvalstīm šīs shēmas būtu jādefinē vai 
nu kā maksājums, ko piešķir, lai stimulētu 
un atlīdzinātu par sabiedriskā labuma 
radīšanu ar videi un klimatam labvēlīgas 
lauksaimnieciskās prakses starpniecību, vai 
kā kompensācija par šādas prakses 
uzsākšanu. Abos gadījumos mērķim 
vajadzētu būt uzlabot KLP vidisko un 
klimatisko veikumu, un attiecīgi šīs shēmas 
būtu jāveido tā, lai pārsniegtu obligātās 
prasības, kas jau ir paredzētas ar 
nosacījumu sistēmu. Dalībvalstis var 
izvēlēties veidot tādu lauksaimniecības 
prakšu ekoshēmas kā, piemēram, 
izvērstāka pastāvīgo ganību un ainavas 
iezīmju pārvaldība un bioloģiskā 
lauksaimniecība. Šādās shēmās var 
paredzēt arī sākuma līmeni, kurš 
jāsasniedz, pirms notiek tālejošāku saistību 
uzņemšanās lauku attīstības jomā.

(31) KLP būtu jāgādā, lai sava 
klimatiskā pienesuma vērtību dalībvalstis 
palielinātu, cienot vietējās vajadzības un 
lauksaimnieku faktiskos apstākļus. KLP 
stratēģiskajos plānos tiešo maksājumu 
sadaļā dalībvalstīm, pamatojoties uz 
Komisijas izveidotu klimatam un videi 
labvēlīgu lauksaimniekošanas prakšu 
sarakstu, būtu jāparedz lauksaimniekiem 
brīvprātīgas ekoshēmas, kurām vajadzētu 
būt pilnībā saskaņotām ar citām 
attiecīgajām intervencēm. Dalībvalstīm šīs 
shēmas būtu jādefinē vai nu kā maksājums, 
ko piešķir, lai stimulētu un atlīdzinātu par 
sabiedriskā labuma radīšanu ar videi un 
klimatam labvēlīgas lauksaimnieciskās 
prakses starpniecību, vai kā kompensācija 
par šādas prakses uzsākšanu. Abos 
gadījumos mērķim vajadzētu būt uzlabot 
KLP vidisko un klimatisko veikumu, un 
attiecīgi šīs shēmas būtu jāveido tā, lai 
pārsniegtu obligātās prasības, kas jau ir 
paredzētas ar nosacījumu sistēmu. 
Dalībvalstīm noteikta procentuālā daļa no 
saviem tiešajiem maksājumiem būtu 
jāparedz ekoshēmām. Dalībvalstis var 
izvēlēties veidot tādu lauksaimniecības 
prakšu ekoshēmas kā, piemēram, 
izvērstāka pastāvīgo ganību un ainavas 
pastāvīgo iezīmju pārvaldība, vides 
sertifikācijas sistēmas un bioloģiskā 
lauksaimniecība. Šādās shēmās var 
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paredzēt arī sākuma līmeni, kurš 
jāsasniedz, pirms notiek tālejošāku saistību 
uzņemšanās lauku attīstības jomā.
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14.10.2020 A8-0200/793

Grozījums Nr. 793
Pascal Canfin
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas 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
37. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(37) Lauku attīstības intervenču 
principus nosaka Savienības līmenī; jo 
īpaši tas attiecas uz dalībvalstu izmantoto 
atlases kritēriju piemērošanas 
pamatprasībām. Tomēr dalībvalstīm 
vajadzētu būt lielai rīcības brīvībai 
atbilstoši savām vajadzībām paredzēt 
īpašus nosacījumus. Lauku attīstības 
intervences ietver maksājumus par 
vidiskām, klimatiskām un citām 
pārvaldības saistībām, kuras dalībvalstīm 
atbilstoši to īpašajām nacionālajām, 
reģionālajām vai vietējām vajadzībām būtu 
jāatbalsta visā to teritorijā. Dalībvalstīm 
vajadzētu piešķirt maksājumus 
lauksaimniekiem un citiem zemes 
apsaimniekotājiem, kuri brīvprātīgi 
uzņemas pārvaldības saistības, kas veicina 
klimata pārmaiņu mazināšanu un 
pielāgošanos tām, kā arī vides aizsargāšanu 
un uzlabošanu, tostarp tādos aspektos kā 
ūdens kvalitāte un daudzums, gaisa 
kvalitāte, augsne, bioloģiskā daudzveidība 
un ekosistēmu pakalpojumi, tostarp 
brīvprātīgas saistības par Natura 2000 
teritorijām un atbalsts ģenētiskajai 
daudzveidībai. Atbalstu pārvaldības 
saistību maksājumu veidā var piešķirt arī 
par vietējā līmenī vadītu, integrētu vai 
sadarbīgu pieeju un par intervencēm, kas 
orientētas uz konkrētu rezultātu.

(37) Lauku attīstības intervenču 
principus nosaka Savienības līmenī; jo 
īpaši tas attiecas uz dalībvalstu izmantoto 
atlases kritēriju piemērošanas 
pamatprasībām. Tomēr dalībvalstīm 
vajadzētu būt lielai rīcības brīvībai 
atbilstoši savām vajadzībām paredzēt 
īpašus nosacījumus. Lauku attīstības 
intervences ietver maksājumus par 
vidiskām, klimatiskām un citām 
pārvaldības saistībām, kuras dalībvalstīm 
atbilstoši to īpašajām nacionālajām, 
reģionālajām vai vietējām vajadzībām būtu 
jāatbalsta visā to teritorijā. Dalībvalstīm 
vajadzētu piešķirt maksājumus 
lauksaimniekiem un citiem zemes 
apsaimniekotājiem, kuri brīvprātīgi 
uzņemas pārvaldības saistības, kas veicina 
klimata pārmaiņu mazināšanu un 
pielāgošanos tām, kā arī vides aizsargāšanu 
un uzlabošanu, tostarp tādos aspektos kā 
ūdens kvalitāte un daudzums, gaisa 
kvalitāte, augsne, bioloģiskā daudzveidība 
un ekosistēmu pakalpojumi, tostarp 
brīvprātīgas saistības par Natura 2000 
teritorijām, ekoloģiski augstvērtīgām 
teritorijām un atbalsts ģenētiskajai 
daudzveidībai. Atbalstu pārvaldības 
saistību maksājumu veidā var piešķirt arī 
par vietējā līmenī vadītu, integrētu vai 
sadarbīgu pieeju un par intervencēm, kas 
orientētas uz konkrētu rezultātu.
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14.10.2020 A8-0200/794

Grozījums Nr. 794
Pascal Canfin
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas 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
38. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(38) Pārvaldības saistību atbalsta 
piemēri ir bioloģiskās lauksaimniecības 
prēmijas par bioloģiskās saimniekošanas 
platības uzturēšanu vai par pāreju uz to; 
maksājumi par cita veida intervenci, ar 
kuru atbalsta videi nekaitīgas ražošanas 
sistēmas, piemēram, agroekoloģiju, 
saglabājošo lauksaimniecību un integrēto 
ražošanu; meža vidiskie un klimatiskie 
pakalpojumi un meža saglabāšana; 
prēmijas par mežu un 
agromežsaimniecības sistēmu ierīkošana; 
dzīvnieku labturība; ģenētisko resursu 
saglabāšana, ilgtspējīga izmantošana un 
izstrāde. Dalībvalstis pēc vajadzības var 
izstrādāt citas šāda veida shēmas. Šāda 
veida maksājumiem vajadzētu segt tikai tās 
papildu izmaksas un negūtos ienākumus, 
kas izriet no saistībām, kuras pārsniedz 
Savienības un valsts tiesību aktos vai – ar 
zināmiem nosacījumiem – KLP 
stratēģiskajos plānos noteiktos parastos 
obligātos standartus un prasības. Uz šā 
veida intervencēm attiecošās saistības var 
uzņemties uz iepriekš noteiktu gada vai 
daudzgadu laikposmu, un pienācīga 
pamatojuma gadījumā to ilgums varētu arī 
pārsniegt septiņus gadus.

(38) Pārvaldības saistību atbalsta 
piemēri ir bioloģiskās lauksaimniecības 
prēmijas par bioloģiskās saimniekošanas 
platības uzturēšanu vai par pāreju uz to; 
maksājumi par cita veida intervenci, ar 
kuru atbalsta videi nekaitīgas ražošanas 
sistēmas, piemēram, ekoloģiski 
augstvērtīgu lauksaimniecību, 
agroekoloģiju, integrēto ražošanu un videi 
labvēlīgu digitālo un precīzo 
lauksaimniecību; meža vidiskie un 
klimatiskie pakalpojumi un meža 
saglabāšana; prēmijas par mežu un 
agromežsaimniecības sistēmu ierīkošana; 
dzīvnieku labturība un dzīvnieku veselība; 
ģenētisko resursu saglabāšana, ilgtspējīga 
izmantošana un izstrāde, kā arī bioloģiskā 
daudzveidība; Dalībvalstis pēc vajadzības 
var izstrādāt citas šāda veida shēmas. Šāda 
veida maksājumiem vajadzētu segt tikai tās 
papildu izmaksas un negūtos ienākumus, 
kas izriet no saistībām, kuras pārsniedz 
Savienības un valsts tiesību aktos vai ― ar 
zināmiem nosacījumiem ― KLP 
stratēģiskajos plānos noteiktos parastos 
obligātos standartus un prasības. Uz šā 
veida intervencēm attiecošās saistības var 
uzņemties uz iepriekš noteiktu gada vai 
daudzgadu laikposmu, un pienācīga 
pamatojuma gadījumā to ilgums varētu arī 
pārsniegt septiņus gadus.
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14.10.2020 A8-0200/795

Grozījums Nr. 795
Pascal Canfin
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas 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
39. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(39) Mežsaimniecības pasākumiem būtu 
jāveicina Savienības meža stratēģijas 
īstenošana, un tiem būtu jābalstās uz 
dalībvalstu nacionālā vai vietējā mēroga 
meža programmām vai līdzvērtīgiem 
instrumentiem, kas jāveido, pamatojoties 
uz saistībām, kuras izriet no regulas par 
zemes izmantošanā, zemes izmantošanas 
maiņā un mežsaimniecībā radušos 
siltumnīcefekta gāzu emisiju un 
piesaistījumu iekļaušanu klimata un 
enerģētikas politikas satvarā laikposmam 
līdz 2030. gadam (“LULUCF regula”) un 
kuru uzņemšanās notikusi ministru 
konferencē par Eiropas mežu aizsardzību. 
Intervences būtu jābalsta uz meža 
apsaimniekošanas plāniem vai 
līdzvērtīgiem instrumentiem, un tās var 
ietvert meža platību paplašināšanu un meža 
ilgtspējīgu apsaimniekošanu, tostarp 
apmežojot zemi un ierīkojot 
agromežsaimniecības sistēmas; meža 
resursu aizsargāšanu, atjaunošanu un 
uzlabošanu, ņemot vērā adaptācijas 
vajadzības; investīcijas, ar kurām garantē 
un veicina mežu saglabāšanu un 
izturētspēju, un meža ekosistēmas un 
klimatisko pakalpojumu sniegšanu. un 
pasākumus un investīcijas par labu 
atjaunojamai enerģijai un bioekonomikai.

(39) Mežsaimniecības pasākumiem būtu 
jāveicina Savienības meža stratēģijas 
īstenošana, un tiem būtu jābalstās uz 
dalībvalstu nacionālā vai vietējā mēroga 
meža programmām vai līdzvērtīgiem 
instrumentiem, kas jāveido, pamatojoties 
uz saistībām, kuras izriet no regulas par 
zemes izmantošanā, zemes izmantošanas 
maiņā un mežsaimniecībā radušos 
siltumnīcefekta gāzu emisiju un 
piesaistījumu iekļaušanu klimata un 
enerģētikas politikas satvarā laikposmam 
līdz 2030. gadam ("LULUCF regula") un 
kuru uzņemšanās notikusi ministru 
konferencē par Eiropas mežu aizsardzību. 
Intervences būtu jābalsta uz ilgtspējīgas 
meža apsaimniekošanas plāniem vai 
līdzvērtīgiem instrumentiem, ar ko 
nodrošina efektīvu oglekļa piesaisti no 
gaisa, vienlaikus uzlabojot bioloģisko 
daudzveidību, un tās var ietvert meža 
platību paplašināšanu un meža ilgtspējīgu 
apsaimniekošanu, tostarp apmežojot zemi, 
novēršot ugunsgrēkus un ierīkojot 
agromežsaimniecības sistēmas; meža 
resursu aizsargāšanu, atjaunošanu un 
uzlabošanu, ņemot vērā adaptācijas 
vajadzības; investīcijas, ar kurām garantē 
un veicina mežu saglabāšanu un 
izturētspēju, un meža ekosistēmas un 
klimatisko pakalpojumu sniegšanu. un 
pasākumus un investīcijas par labu 
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atjaunojamai enerģijai un bioekonomikai.
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