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15.10.2020 A8-0200/796

Grozījums Nr. 796
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
45. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(45) Ar atbalstu būtu jānodrošina iespēja 
izveidot un īstenot vismaz divu subjektu 
sadarbību nolūkā sasniegt KLP mērķus. 
Atbalstīt var jebkuru šādas sadarbības 
aspektu: tā var būt kvalitātes shēmu 
izveidošana; kolektīvi vidiskie un klimata 
darbi; īsu piegādes ķēžu un vietējo tirgu 
izveides veicināšana; izmēģinājuma 
projekti; darbības grupu projekti plašākā 
EIP “Lauksaimniecības ražīgums un 
ilgtspēja” vietējās attīstības projektu, viedo 
ciematu, pircēju klubu un lauksaimniecības 
tehnikas apvienību kontekstā; saimniecību 
partnerības; meža apsaimniekošanas plāni: 
tīkli un kopas jeb klasteri; sociālā 
lauksaimniecība; kopienas atbalstīta 
lauksaimniecība; ar LEADER saistītā 
rīcība; un ražotāju grupu un ražotāju 
organizāciju dibināšana, kā arī citu veidu 
sadarbība, ko uzskata par vajadzīgu, lai 
sasniegtu kādus konkrētus KLP mērķus.

(45) Ar atbalstu būtu jānodrošina iespēja 
izveidot un īstenot vismaz divu subjektu 
sadarbību nolūkā sasniegt KLP mērķus. 
Atbalstīt var jebkuru šādas sadarbības 
aspektu: tā var būt kvalitātes shēmu 
izveidošana un uzturēšana; kolektīva vides 
un klimata rīcība; īsu piegādes ķēžu un 
vietējo tirgu izveides veicināšana; 
izmēģinājuma projekti; darbības grupu 
projekti plašākā EIP “Lauksaimniecības 
ražīgums un ilgtspēja” vietējās attīstības 
projektu, viedo ciematu, pircēju klubu un 
lauksaimniecības tehnikas apvienību 
kontekstā; saimniecību partnerības; meža 
apsaimniekošanas plāni, tostarp 
agromežsaimniecības sistēma; tīkli un 
kopas jeb klasteri; sociālā lauksaimniecība; 
kopienas atbalstīta lauksaimniecība; ar 
LEADER saistītā rīcība; un ražotāju grupu 
un ražotāju organizāciju dibināšana, kā arī 
citu veidu sadarbība, ko uzskata par 
vajadzīgu, lai sasniegtu kādus konkrētus 
KLP mērķus.
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LV Vienoti daudzveidībā LV

15.10.2020 A8-0200/797

Grozījums Nr. 797
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
50. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(50) No ELFLA nebūtu jāatbalsta videi 
potenciāli kaitīgas investīcijas. Tāpēc šajā 
regulā jāparedz vairāki izņēmumi, kā arī 
iespēja minētās garantijas sīkāk izstrādāt ar 
deleģētajiem aktiem. Jānorāda, ka no 
ELFLA nevajadzētu finansēt investīcijas 
apūdeņošanā, kas nav saistītas ar laba 
attiecīgo ūdensobjektu stāvokļa 
sasniegšanu vai saglabāšanu, un 
investīcijas apmežošanā, kas nav saistītas 
ar klimatisko un vidisko mērķu 
sasniegšanu saskaņā ar ilgtspējīgas meža 
apsaimniekošanas principiem.

(50) ELFLA nebūtu jāatbalsta 
investīcijas, kas varētu kaitēt videi vai kas 
neatbilst klimatiskiem, vidiskiem, 
dzīvnieku labturības un bioloģiskās 
daudzveidības mērķiem. Būtu jāuzsver 
investīcijas, kas rada gan ekonomiskus, 
gan vidiskus ieguvumus. Tāpēc šajā regulā 
jāparedz vairāki konkretizēti izņēmumi, kā 
arī iespēja minētās garantijas sīkāk 
izstrādāt ar deleģētajiem aktiem. Jānorāda, 
ka no ELFLA nevajadzētu finansēt 
investīcijas apūdeņošanā, kas nav saistītas 
ar laba attiecīgo ūdensobjektu stāvokļa 
sasniegšanu vai saglabāšanu, un 
investīcijas apmežošanā, kas nav saistītas 
ar klimatisko un vidisko mērķu 
sasniegšanu saskaņā ar ilgtspējīgas meža 
apsaimniekošanas principiem. 
Dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka visās 
apmežošanas vai meža atjaunošanas 
darbībās aktīva loma ir iestādēm saistībā 
ar ekoloģiju un meža ugunsgrēku 
pārvaldību un ka tiek stiprināta 
nesaistošu preventīvu pasākumu un zemes 
izmantošanas pārvaldības loma.

Or. en
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LV Vienoti daudzveidībā LV

15.10.2020 A8-0200/798

Grozījums Nr. 798
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
52. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(52) Atspoguļojot to, cik svarīgi ir 
risināt klimata pārmaiņu problemātiku, 
saskaņā ar ES apņemšanos īstenot Parīzes 
nolīgumu un ANO ilgtspējīgas attīstības 
mērķus šī programma palīdzēs klimata 
darbus integrēt Savienības rīcībpolitikās 
un sasniegt kopējo mērķi, kurš paredz, ka 
25 % no ES budžeta izdevumiem jākļūst 
par tādiem, kas atbalsta klimatisko mērķu 
sasniegšanu. Sagaidāms, ka ar KLP 
saistītās rīcības ietekme uz klimatiskajiem 
mērķiem izpaudīsies 40 % no KLP kopējā 
finansējuma. Attiecīgā rīcība tiks 
formulēta programmas sagatavošanas un 
īstenošanas posmā un pārvērtēta attiecīgo 
izvērtējuma un izskatīšanas procesu gaitā.

(52) Atspoguļojot to, cik svarīgi ir 
risināt klimata pārmaiņu problemātiku 
saskaņā ar ES apņemšanos īstenot Parīzes 
nolīgumu un ANO ilgtspējīgas attīstības 
mērķus, šī programma palīdzēs 
klimatrīcību integrēt Savienības 
rīcībpolitikās un no tām pakāpeniski 
izskaust videi kaitīgas subsīdijas, kā arī 
sasniegt kopējo mērķi, kurš paredz, ka 
vismaz 30 % no ES budžeta izdevumiem 
jākļūst par tādiem, kas atbalsta klimatisko 
mērķu sasniegšanu. No kopējā KLP 
finansējuma, kas piešķirts KLP darbībām, 
vismaz 40 % būtu jānovirza klimata 
mērķiem. Attiecīgās darbības tiks 
apzinātas programmas sagatavošanas un 
īstenošanas laikā un atkārtoti izvērtētas 
attiecīgo novērtēšanas un pārskatīšanas 
procesu kontekstā.

Or. en



AM\1215866LV.docx PE658.380v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

15.10.2020 A8-0200/799

Grozījums Nr. 799
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
52.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(52a) Ņemot vērā, cik svarīgi ir apkarot 
bioloģiskās daudzveidības zudumu 
saskaņā ar Savienības saistībām attiecībā 
uz Konvencijas par bioloģisko 
daudzveidību un ANO ilgtspējīgas 
attīstības mērķu īstenošanu, šī 
programma veicinās bioloģiskās 
daudzveidības aizsardzības pasākumu 
iekļaušanu Savienības rīcībpolitikās, jo 
īpaši attiecībā uz lauksaimniecības 
platībām un dzīvotnēm, un nodrošinās 
KLP finansējumu 15 miljardu EUR 
apmērā, lai atbalstītu bioloģiskās 
daudzveidības mērķus, papildinot to ar 
5 miljardu EUR finansējumu no 
dalībvalstīm. Jo īpaši ar šo finansējumu 
tiks atbalstīti bioloģiskās daudzveidības 
saglabāšanas pasākumi saskaņā ar 
28. pantu un pasākumi bioloģiskās 
daudzveidības saglabāšanai saskaņā ar 
65. un 67. pantu.

Or. en
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LV Vienoti daudzveidībā LV

15.10.2020 A8-0200/800

Grozījums Nr. 800
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
58.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(58a) Tagadējā zināšanu bāze šā 
priekšlikuma 6. pantā minēto konkrēto 
mērķu uzraudzības vajadzībām atšķiras 
gan pieejamās informācijas daudzuma, 
gan kvalitātes ziņā. Saistībā ar dažiem 
konkrētiem mērķiem, jo īpaši bioloģiskās 
daudzveidības uzraudzību, zināšanu bāze 
pašlaik ir vāja vai nepietiekami pielāgota, 
lai varētu definēt stingrus ietekmes 
rādītājus, piemēram, par 
apputeksnētājiem un kultūraugu 
bioloģisko daudzveidību. Attiecīgi 6. pantā 
un 1. pielikumā Savienībai kopumā 
noteiktajiem konkrētajiem mērķiem un 
rādītājiem būtu jāpamatojas uz kopīgu vai 
salīdzināmu zināšanu bāzi un metodiku 
visās dalībvalstīs. Komisijai būtu jānosaka 
jomas, kurās ir nepilnīgas zināšanas vai 
kurās zināšanu bāze nav pietiekami 
pielāgota KLP ietekmes uzraudzībai. 
Komisijai būtu jāizmanto Savienības 
budžets, lai sniegtu vienotu risinājumu, kā 
novērst zināšanu trūkuma radītos un 
uzraudzības šķēršļus saistībā ar visiem 
6. pantā minētajiem konkrētajiem 
mērķiem un rādītājiem. Tai vēlākais līdz 
2020. gada 31. decembrim būtu 
jāsagatavo ziņojums par šo jautājumu un 
jāpublisko tā konstatējumi.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/801

Grozījums Nr. 801
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
59. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(59) Stratēģijā būtu arī jāizceļ KLP 
instrumentu un citu Savienības 
rīcībpolitiku savstarpējā papildināmība. 
Konkrēti katrā KLP stratēģiskajā plānā 
vajadzības gadījumā būtu jāuzņem vides 
un klimata jomas tiesību akti, bet no tiem 
izrietošie valstu plāni būtu jāapraksta 
nodaļā par pašreizējā stāvokļa analīzi 
(SVID analīzē). Ir lietderīgi uzskaitīt 
likumdošanas instrumentus, uz kuriem 
KLP stratēģiskajā plānā ir konkrēti 
jāatsaucas.

(59) Stratēģijā būtu arī jāizceļ KLP 
instrumentu un citu Savienības 
rīcībpolitiku, tostarp kohēzijas, savstarpējā 
papildināmība. Konkrēti katrā KLP 
stratēģiskajā plānā būtu jāņem vērā vides 
un klimata jomas tiesību akti un saistības, 
ko Savienības uzņēmusies politikas 
saskaņotības attīstībai ietvaros, bet no 
attiecīgajiem tiesību aktiem izrietošie 
valstu plāni būtu jāapraksta nodaļā par 
pašreizējā stāvokļa analīzi (SVID analīzē). 
Ir lietderīgi uzskaitīt likumdošanas 
instrumentus, uz kuriem KLP stratēģiskajā 
plānā ir konkrēti jāatsaucas.

Or. en



AM\1215866LV.docx PE658.380v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

15.10.2020 A8-0200/802

Grozījums Nr. 802
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
68.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(68a) Ūdens ir būtisks ražošanas faktors 
lauksaimniecībā. Tāpēc ūdens resursu 
apsaimniekošana ir ļoti svarīgs jautājums, 
un ir vajadzīgi labāki ūdens resursu 
apsaimniekošanas veidi. Turklāt klimata 
pārmaiņām būs liela ietekme uz ūdens 
resursiem, un sagaidāmi gan biežāki un 
intensīvāki sausuma periodi, gan arī 
ilgstoši nokrišņu periodi. Konstruktīvs 
risinājums ir ūdens uzkrāšana rudenī un 
ziemā. Turklāt ūdensobjekti palīdz radīt 
bagātīgai bioloģiskajai daudzveidībai 
labvēlīgu vidi. Tie arī palīdz saglabāt 
dzīvību augsnēs un uztur pietiekamu 
plūsmu ūdenstecēs, tādējādi veicinot 
dzīvību ūdenī.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/803

Grozījums Nr. 803
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
74. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(74) Orientēšanās uz rezultātu, kuru ir 
iedarbinājis jaunais īstenošanas modelis, 
prasa veidot izteiktu veikuma kultūru, jo 
sevišķi tāpēc, lai KLP stratēģisko plānu 
pienesums palīdzētu virzīties arī uz citu 
dalīti pārvaldīto politiku plašajiem 
vispārīgajiem mērķiem. Veikumā balstīta 
politika paredz veikt ikgadēju un 
daudzgadēju novērtējumu, kura pamatā ir 
atlasīti izlaides, rezultātu un ietekmes 
rādītāji, kas definēti veikuma, uzraudzības 
un izvērtēšanas sistēmā. Tālab būtu jāatlasa 
apjomā ierobežots un mērķorientēts 
rādītāju kopums, kurš pēc iespējas ciešāk 
atspoguļo to, vai atbalstītā intervence 
palīdz sasniegt nospraustos mērķus. Ar 
vidiskajiem un klimatiskajiem mērķiem 
saistītie rezultātu un izlaides rādītāji var 
aptvert intervences, kuras paredzētas ar 
valsts vidiskās un klimatiskās plānošanas 
instrumentiem, kas izveidoti saskaņā ar 
Savienības tiesību aktiem.

(74) Orientēšanās uz rezultātu, kuru ir 
iedarbinājis jaunais īstenošanas modelis, 
prasa veidot izteiktu veikuma kultūru, jo 
sevišķi tāpēc, lai KLP stratēģisko plānu 
pienesums palīdzētu virzīties arī uz citu 
dalīti pārvaldīto politiku plašajiem 
vispārīgajiem mērķiem. Veikumā balstīta 
politika paredz veikt ikgadēju un 
daudzgadēju novērtējumu, kura pamatā ir 
atlasīti izlaides, rezultātu un ietekmes 
rādītāji, kas definēti veikuma, uzraudzības 
un izvērtēšanas sistēmā. Tālab būtu jāatlasa 
apjomā ierobežots un mērķorientēts 
rādītāju kopums, kurš pēc iespējas ciešāk 
atspoguļo to, vai atbalstītā intervence 
palīdz sasniegt nospraustos mērķus. Ar 
vidiskajiem un klimatiskajiem mērķiem, 
piemēram, ūdens kvalitāti un daudzumu, 
saistītajiem rezultātu un izlaides rādītājiem 
būtu jāaptver intervences, kuras paredzētas 
ar valsts vidiskās un klimatiskās 
plānošanas instrumentiem, kas izveidoti 
saskaņā ar Savienības tiesību aktiem.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/804

Grozījums Nr. 804
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
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis savos KLP 
stratēģiskajos plānos definē, kas ir 
lauksaimnieciska darbība, 
lauksaimniecības platība, atbalsttiesīgs 
hektārs, īstens lauksaimnieks un gados 
jauns lauksaimnieks:

1. Dalībvalstis savos KLP 
stratēģiskajos plānos definē, kas ir 
lauksaimnieciska darbība, 
lauksaimniecības platība, atbalsttiesīgs 
hektārs, īstens lauksaimnieks un gados 
jauns lauksaimnieks:

(a) “lauksaimniecisku darbību” definē 
tā, lai iekļautu gan LESD I pielikumā 
uzskaitīto lauksaimniecības produktu 
ražošanu un arī kokvilnas un īscirtmeta 
atvasāja audzēšanu, gan lauksaimniecības 
platības uzturēšanu stāvoklī, kas ir 
piemērots noganīšanai vai kultūru 
audzēšanai bez īpašām sagatavošanas 
darbībām papildus parasto 
lauksaimniecības metožu un tehnikas 
izmantošanai;

(a) “lauksaimniecisku darbību” definē 
tā, lai iekļautu gan LESD I pielikumā 
uzskaitīto lauksaimniecības produktu 
ražošanu un arī kokvilnas un īscirtmeta 
atvasāja audzēšanu, gan lauksaimniecības 
platības uzturēšanu stāvoklī, kas ir 
piemērots noganīšanai vai kultūru 
audzēšanai bez īpašām sagatavošanas 
darbībām papildus parasto 
lauksaimniecības metožu un tehnikas 
izmantošanai;

(b) “lauksaimniecības platību” definē 
tā, lai aptvertu aramzemi, ilggadīgos 
stādījumus un ilggadīgos zālājus. Terminus 
“aramzeme”, “ilggadīgie stādījumi” un 
“ilggadīgie zālāji” dalībvalstis sīkāk 
precizē pēc šādas sistēmas:

(b) “lauksaimniecības platību” definē 
tā, lai aptvertu aramzemi, ilggadīgos 
stādījumus un ilggadīgos zālājus. Terminus 
“aramzeme”, “ilggadīgie stādījumi” un 
“ilggadīgie zālāji” dalībvalstis sīkāk 
precizē pēc šādas sistēmas:

(i) “aramzeme” ir apstrādāta 
augkopības zeme vai augkopībai pieejama 
papuves platība un ietver arī platības, kuras 
atstātas atmatā saskaņā ar Padomes 
Regulas (EK) Nr. 1257/199928 22., 23. un 
24. pantu, Padomes Regulas (EK) Nr. 
1698/200529 39. pantu, Regulas (ES) Nr. 
1305/2013 28. pantu vai šīs regulas 65. 

(i) “aramzeme” ir apstrādāta 
augkopības zeme vai augkopībai pieejama 
papuves platība un ietver arī platības, kuras 
atstātas atmatā saskaņā ar Padomes 
Regulas (EK) Nr. 1257/199928 22., 23. un 
24. pantu, Padomes Regulas (EK) Nr. 
1698/200529 39. pantu, Regulas (ES) Nr. 
1305/2013 28. pantu vai šīs regulas 65. 
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pantu; pantu;

(ii) “ilggadīgie stādījumi” ir kultūraugi, 
ko neaudzē augsekā un kas nav ilggadīgie 
zālāji un pastāvīgās ganības, un kas 
attiecīgajā zemē aug piecus gadus vai ilgāk 
un atkārtoti dod ražu, tostarp 
stādaudzētavas un īscirtmeta atvasāji;

(ii) “ilggadīgie stādījumi” ir kultūraugi, 
ko neaudzē augsekā un kas nav ilggadīgie 
zālāji un pastāvīgās ganības, un kas 
attiecīgajā zemē aug piecus gadus vai ilgāk 
un atkārtoti dod ražu, tostarp 
stādaudzētavas un īscirtmeta atvasāji;

(iii) “ilggadīgie zālāji un pastāvīgās 
ganības” (kopā saukti par ilggadīgajiem 
zālājiem) ir zeme, kura piecus gadus vai 
ilgāk vairs nav iekļauta saimniecības 
augsekas sistēmā un kuru izmanto zāles 
vai citu lopbarības zālaugu dabiskai 
audzēšanai (pašsējā) vai kultivējot 
(iesējot). Tur var augt arī citi augi, 
piemēram, krūmi un/vai koki, kurus var 
noganīt vai izmantot dzīvnieku barības 
ieguvei;

(iii) “ilggadīgie zālāji un pastāvīgās 
ganības” (kopā saukti par ilggadīgajiem 
zālājiem) ir zeme, ko izmanto, lai dabīgi 
(ar pašiesēšanos) vai kultivējot (sējot) 
audzētu stiebrzāles vai citus lopbarības 
zālaugus, kas piecus gadus vai ilgāk nav 
iekļauta saimniecības augsekas sistēmā un 
kas piecus gadus vai ilgāk nav aparta. 
Starp tām ir tādas citas sugas kā krūmi 
un/vai koki, ko var izmantot noganīšanai, 
un tādas citas sugas kā krūmi un/vai koki, 
kas ražo lopbarību, ar noteikumu, ka 
pārsvaru saglabā stiebrzāles un citi 
lopbarības zālaugi;
(iiia) “pagaidu zālājus” definē kā zāli 
vai zālaugu sugas, ko audzē aramzemē 
mazāk nekā piecus gadus pēc kārtas vai 
ilgāk par pieciem gadiem, ja notiek 
aršana un atkārtota sēja. Tas netiek ņemts 
vērā attiecībā uz oglekļa dioksīda 
piesaistīšanu vai klimata mērķu 
sasniegšanu.
Dalībvalstis var arī nolemt, ka par 
ilggadīgiem zālājiem ir uzskatāma:
(a) zeme, ko var izmantot noganīšanai 
un kas veido daļu no izveidotās vietējās 
prakses, ja stiebrzāles un citi lopbarības 
zālaugi tradicionāli nav dominējoši 
ganību teritorijās, un/vai
(b) zeme, ko var izmantot 
noganīšanai, ja stiebrzāles un citi 
lopbarības zālaugi ganību teritorijās nav 
dominējoši vai nav sastopami;

(c) tiešo maksājumu intervenču 
vajadzībām “atbalsttiesīgu hektāru” definē 
tā, lai ietvertu visas saimniecībā esošās 
lauksaimniecības platības:

(c) tiešo maksājumu intervenču 
vajadzībām “atbalsttiesīgu hektāru” definē 
tā, lai ietvertu visas saimniecībā esošās 
lauksaimniecības platības:

(i) kas tā gada laikā, par kuru (i) kas tā gada laikā, par kuru 
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pieprasīts atbalsts, ir izmantotas 
lauksaimnieciskai darbībai vai – ja platību 
izmanto arī ar lauksaimniecību nesaistītām 
darbībām – ir izmantotas pārsvarā 
lauksaimnieciskām darbībām, un kas ir 
lauksaimnieka rīcībā. Ja ir pienācīgi 
pamatoti vidiski iemesli, atbalsttiesīgie 
hektāri var ietvert atsevišķas platības, ko 
lauksaimnieciskām darbībām izmanto tikai 
reizi divos gados;

pieprasīts atbalsts, ir izmantotas 
lauksaimnieciskai darbībai vai – ja platību 
izmanto arī ar lauksaimniecību nesaistītām 
darbībām – ir izmantotas pārsvarā 
lauksaimnieciskām darbībām, un kas ir 
lauksaimnieka rīcībā. Ja ir pienācīgi 
pamatoti vidiski iemesli, atbalsttiesīgie 
hektāri var ietvert atsevišķas platības, ko 
lauksaimnieciskām darbībām izmanto tikai 
reizi divos gados;

par kurām bija tiesības saņemt maksājumus 
saskaņā ar šīs regulas III sadaļas II nodaļas 
2. iedaļas 2. apakšiedaļu vai saskaņā ar 
pamata maksājuma shēmu vai vienoto 
platībmaksājuma shēmu, kas paredzētas 
Regulas (ES) Nr. 1307/2013 III sadaļā, un 
kuras:

par kurām bija tiesības saņemt maksājumus 
saskaņā ar šīs regulas III sadaļas II nodaļas 
2. iedaļas 2. apakšiedaļu vai saskaņā ar 
pamata maksājuma shēmu vai vienoto 
platībmaksājuma shēmu, kas paredzētas 
Regulas (ES) Nr. 1307/2013 III sadaļā, un 
kuras:

– Direktīvu 92/43/EEK un 
2009/147/EK vai Direktīvas 2000/60/EK 
īstenošanas rezultātā vairs neatbilst 
Regulas (ES) Nr. 1307/2013 a) punktā 
noteiktajai atbalsttiesīgā hektāra definīcijai;

– Direktīvu 92/43/EEK un 
2009/147/EK vai Direktīvas 2000/60/EK 
īstenošanas rezultātā vairs neatbilst 
Regulas (ES) Nr. 1307/2013 a) punktā 
noteiktajai atbalsttiesīgā hektāra definīcijai;

– individuālā lauksaimnieka attiecīgo 
saistību laikā ir apmežotas saskaņā ar 
Regulas (EK) Nr. 1257/1999 31. pantu vai 
Regulas (EK) Nr. 1698/2005 43. pantu, vai 
Regulas (ES) Nr. 1305/2013 22. pantu, vai 
saskaņā ar valsts shēmu, kuras nosacījumi 
izklāstīti Regulas (EK) Nr. 1698/2005 
43. panta 1., 2. un 3. punktā vai Regulas 
(ES) Nr. 1305/2013 22. pantā, vai šīs 
regulas 65. un 67. pantā;

– individuālā lauksaimnieka attiecīgo 
saistību laikā ir apmežotas saskaņā ar 
Regulas (EK) Nr. 1257/1999 31. pantu vai 
Regulas (EK) Nr. 1698/2005 43. pantu, vai 
Regulas (ES) Nr. 1305/2013 22. pantu, vai 
saskaņā ar valsts shēmu, kuras nosacījumi 
izklāstīti Regulas (EK) Nr. 1698/2005 
43. panta 1., 2. un 3. punktā vai Regulas 
(ES) Nr. 1305/2013 22. pantā, vai šīs 
regulas 65. un 67. pantā;

– individuālā lauksaimnieka attiecīgo 
saistību laikā ir atstātas atmatā saskaņā ar 
Regulas (EK) Nr. 1257/1999 22., 23. un 
24. pantu, Regulas (EK) Nr. 1698/2005 
39. pantu, Regulas (ES) Nr. 1305/2013 
28. pantu vai šīs regulas 65. pantu..

– individuālā lauksaimnieka attiecīgo 
saistību laikā ir atstātas atmatā saskaņā ar 
Regulas (EK) Nr. 1257/1999 22., 23. un 
24. pantu, Regulas (EK) Nr. 1698/2005 
39. pantu, Regulas (ES) Nr. 1305/2013 
28. pantu vai šīs regulas 65. pantu.

Kaņepju audzēšanas platības atbalsttiesīgas 
ir tikai tad, ja izmantoto šķirņu 
tetrahidrokanabinola saturs nepārsniedz 
0,2 %;

Kaņepju audzēšanas platības atbalsttiesīgas 
ir tikai tad, ja izmantoto šķirņu 
tetrahidrokanabinola saturs nepārsniedz 
0,2 %;

(d) “īstenu lauksaimnieku” definē tā, 
lai atbalstu nepiešķirtu personām, kuru 
lauksaimnieciskā darbība ir maznozīmīga 
daļa no šo personu vispārējās 

(d) “īstenu lauksaimnieku” definē tā, 
lai atbalstu nepiešķirtu personām, kuru 
lauksaimnieciskā darbība ir maznozīmīga 
daļa no šo personu vispārējās 
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saimnieciskās darbības vai kuru galvenā 
darījumdarbība nav lauksaimnieciska, bet 
arī tā, lai no atbalsta neizslēgtu 
daudznozaru lauksaimniekus. Šī definīcija, 
pamatojoties uz tādiem nosacījumiem kā, 
piemēram, ienākumu pārbaudes, 
darbaspēka izlietojums saimniecībā, 
uzņēmējsabiedrības mērķis un/vai 
atrašanās reģistros, ļauj noteikt, kādus 
lauksaimniekus neuzskata par īsteniem;

saimnieciskās darbības vai kuru galvenā 
darījumdarbība nav lauksaimnieciska, bet 
arī tā, lai no atbalsta neizslēgtu 
daudznozaru lauksaimniekus. Šī definīcija, 
pamatojoties uz tādiem nosacījumiem kā, 
piemēram, ienākumu pārbaudes, 
darbaspēka izlietojums saimniecībā, 
uzņēmējsabiedrības mērķis un/vai 
atrašanās reģistros, ļauj noteikt, kādus 
lauksaimniekus neuzskata par īsteniem;

(e) “gados jaunu lauksaimnieku” 
definē tā, lai paredzētu, ka:

(e) “gados jaunu lauksaimnieku” 
definē tā, lai paredzētu, ka:

(i) lauksaimnieka vecums nepārsniedz 
40 gadus;

(i) lauksaimnieka vecums nepārsniedz 
40 gadus;

(ii) lauksaimnieks ir lauku saimniecības 
vadītājs;

(ii) lauksaimnieks ir lauku saimniecības 
vadītājs;

(iii) lauksaimnieks ir attiecīgi apmācīts 
un/vai ar vajadzīgajām prasmēm.

(iii) lauksaimnieks ir attiecīgi apmācīts 
un/vai ar vajadzīgajām prasmēm.

Or. en
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Grozījums Nr. 805
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
5. pants – 1. daļa – b apalšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) balstīt vidaprūpi un klimata darbus 
un veicināt Savienības vidisko un 
klimatisko mērķu sasniegšanu;

(b) atbalstīt un uzlabot vides 
aizsardzību, klimatrīcību un bioloģisko 
daudzveidību; sasniegt Savienības vidiskos 
un klimatiskos mērķus;

Or. en


