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15.10.2020 A8-0200/806

Grozījums Nr. 806
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
6. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. pants Konkrētie mērķi 6. pants Konkrētie mērķi

1. Vispārīgo mērķu sasniegšanu 
tuvina ar šādu konkrētu mērķu 
starpniecību:

1. Vispārīgo mērķu sasniegšanu 
tuvina ar šādu konkrētu mērķu 
starpniecību:

a) lai stiprinātu uzturdrošību, atbalstīt 
lauku saimniecību ienākumu pietiekamību 
un saimniecību izturētspēju visā Savienībā;

a) lai stiprinātu uzturdrošību, atbalstīt 
lauku saimniecību ienākumu pietiekamību 
un saimniecību izturētspēju visā Savienībā;

b) pastiprināt orientēšanos uz tirgu un 
vairot konkurētspēju, tostarp ar lielāku 
uzsvaru uz pētniecību, tehnoloģijām un 
digitalizāciju;

b) pastiprināt orientēšanos uz tirgu un 
vairot konkurētspēju, tostarp ar lielāku 
uzsvaru uz pētniecību, tehnoloģijām un 
digitalizāciju;

c) uzlabot lauksaimnieku stāvokli 
pievienotās vērtības veidošanas ķēdē;

c) uzlabot lauksaimnieku stāvokli 
pievienotās vērtības veidošanas ķēdē;

d) dot ieguldījumu klimata pārmaiņu 
mazināšanā, pielāgoties tām un attīstīt 
ilgtspējīgu enerģētiku;

d) dot ieguldījumu klimata pārmaiņu 
mazināšanā, pielāgoties tām, jo īpaši 
samazinot lauksaimniecības un pārtikas 
nozares radītās siltumnīcefekta gāzu 
emisijas, tostarp veicinot oglekļa piesaisti 
un sekvestrēšanu augsnē saskaņā ar 
Parīzes nolīgumu;

e) veicināt ilgtspējīgu attīstību un 
dabas resursu – ūdens, augsnes un gaisa – 
efektīvu pārvaldīšanu;

e) palīdzēt aizsargāt un uzlabot gaisa 
un ūdens kvalitāti, vienlaikus samazinot 
pesticīdu un antibiotiku izmantošanu, un 
veicināt ilgtspējīgāku ūdens lietošanu un 
augsnes aizsardzību un uzlabošanu;

f) palīdzēt aizsargāt bioloģisko 
daudzveidību, stiprināt ekosistēmu 
pakalpojumus un saglabāt biotopus un 
ainavas;

f) stiprināt ekosistēmu pakalpojumus, 
tostarp lauku apvidos, un apturēt un 
pavērst pretējā virzienā bioloģiskās 
daudzveidības zudumu, tostarp attiecībā 
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uz apputeksnētājiem; veicināt dzīvotņu, 
augstas dabas vērtības lauksaimniecības 
sistēmu, sugu un ainavu aizsardzību, 
saglabāšanu un uzlabošanu;

g) piesaistīt gados jaunus 
lauksaimniekus un veicināt darījumdarbību 
lauku apvidos;

g) piesaistīt gados jaunus 
lauksaimniekus un veicināt darījumdarbību 
lauku apvidos;

h) veicināt nodarbinātību, izaugsmi, 
sociālo iekļautību un vietējo attīstību lauku 
apvidos, tostarp veicināt bioekonomiku un 
ilgtspējīgu mežsaimniecību;

h) veicināt nodarbinātību, izaugsmi, 
sociālo iekļautību, dzimumu līdztiesību un 
vietējo un darījumdarbības attīstību lauku 
apvidos, piemēram, apvidos, kuros ir 
dabas ierobežojumi, tostarp veicināt 
ilgtspējīgu bioekonomiku, aprites 
ekonomiku un ilgtspējīgu lauksaimniecību 
un mežsaimniecību, lai panāktu sociālo 
un teritoriālo kohēziju;

i) uzlabot ES lauksaimniecības spēju 
reaģēt uz sabiedrības prasībām pārtikas un 
veselības jomā, tostarp uz prasībām par 
nekaitīgu, uzturvielām bagātu un ilgtspējīgi 
ražotu ēdienu, par pārtikas atkritumiem un 
par dzīvnieku labturību.

i) uzlabot Savienības 
lauksaimniecības spēju reaģēt uz 
sabiedrības prasībām pārtikas un veselības 
jomā, tostarp uz prasībām par nekaitīgu, 
uzturvielām bagātu un ilgtspējīgi ražotu 
ēdienu, lauksaimniecību ar maziem 
ieguldījumiem un bioloģisko 
lauksaimniecību, par pārtikas atkritumu 
samazināšanu, kā arī par rezistences pret 
antimikrobiālajiem līdzekļiem novēršanu 
un dzīvnieku labturības uzlabošanu.

2. Konkrēto mērķu īstenošanā 
dalībvalstis nodrošina KLP atbalsta 
vienkāršošanu un veikuma faktiskumu.

2. Konkrēto mērķu īstenošanā 
dalībvalstis nodrošina KLP atbalsta 
vienkāršošanu un veikuma faktiskumu.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/807

Grozījums Nr. 807
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
9.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9.a pants
Ilgtspējīga attīstība

KLP stratēģisko plānu mērķus īsteno 
saskaņā ar ilgtspējīgas attīstības principu 
un mērķi saglabāt, aizsargāt un uzlabot 
vides kvalitāti, kā noteikts LESD 
11. pantā un 191. panta 1. punktā, ņemot 
vērā principu "piesārņotājs maksā". 
Dalībvalstis un Komisija nodrošina, lai 
KLP īpašo mērķu sagatavošanā un 
īstenošanā tiktu veicināta vides 
aizsardzības prasību ievērošana, 
resursefektivitāte, klimata pārmaiņu 
mazināšana un pielāgošanās tām, 
bioloģiskā daudzveidība, katastrofu 
izturētspēja, kā arī riska mazināšana un 
novēršana. Intervences plāno un veic 
saskaņā ar attīstības politikas 
saskaņotības principu, kā noteikts LESD 
208. pantā. Šo stratēģisko konsekvenci 
Komisija pārbauda saskaņā ar procedūru, 
kas izklāstīta V sadaļas III nodaļā.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/808

Grozījums Nr. 808
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
9.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9.b pants
Atbilstība Parīzes nolīgumam

1. KLP stratēģisko plānu mērķus īsteno 
atbilstoši Parīzes nolīgumam un nolūkā 
sasniegt Parīzes nolīgumā izklāstītos 
vispārējos mērķus un pildīt saistības, ko 
uzliek Savienības un dalībvalstu nacionāli 
noteiktais devums.
2. KLP mērķis ir līdz 2027. gadam par 
30 % samazināt lauksaimniecības un 
pārtikas nozares radītās siltumnīcefekta 
gāzu emisijas.
3. Dalībvalstis nodrošina, ka to KLP 
stratēģiskie plāni atbilst jau noteiktajiem 
ilgtermiņa nacionālajiem mērķrādītājiem, 
kas izklāstīti XI pielikumā minētajos 
leģislatīvajos aktos vai no tiem izriet, un 
šā panta 2. punktā noteiktajiem mērķiem.
4. Komisija pirms KLP stratēģisko plānu 
apstiprināšanas pārliecinās, ka visi 
stratēģiskajos plānos noteiktie mērķi un 
pasākumi kopā nodrošinās šajā pantā 
noteikto klimatisko mērķu sasniegšanu.
5. Lai visā Savienībā saglabātu 
vienlīdzīgus konkurences apstākļus, 
Komisija nodrošina, lai katras dalībvalsts 
nacionālie klimatiskie mērķrādītāji un 
pasākumi būtu līdzīgi.
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15.10.2020 A8-0200/809

Grozījums Nr. 809
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
10.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10.a pants
KLP globālā dimensija

1. LESD 208. pants paredz, ka Savienība 
un dalībvalstis nodrošina, ka visās KLP 
intervencēs tiek ņemti vērā attīstības 
sadarbības mērķi, kā arī tiek ievērotas 
tiesības uz pārtiku un tiesības uz attīstību.
2. Dalībvalstis nodrošina, ka KLP 
stratēģiskie plāni pēc iespējas palīdz 
savlaikus sasniegt mērķus, kas noteikti 
Ilgtspējīgas attīstības programmā 
2030. gadam, jo īpaši 2.  IAM, 10. IAM, 
12. IAM un 13. IAM, kā arī Parīzes 
nolīguma mērķus. Tādēļ KLP intervences:
i) palīdz gan Savienībā, gan arī 
partnervalstīs attīstīt dažādotu un 
ilgtspējīgu lauksaimniecību un 
izturētspējīgas agroekoloģiskās prakses;
ii) palīdz saglabāt sēklu, kultūraugu un 
lauksaimniecības un mājdzīvnieku un 
saistīto savvaļas sugu ģenētisko 
daudzveidību gan Savienībā, gan 
partnervalstīs;
iii) palīdz izmantot potenciālu, kas piemīt 
mazajiem lauksaimniekiem un mazajiem 
lauksaimniecības uzņēmumiem, jo īpaši 
sievietēm lauksaimniecēm, 
pirmiedzīvotājiem, kuri aktīvi piedalās 
lauksaimnieciskajā ražošanā, un ganību 
lopkopjiem gan Savienībā, gan arī 
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partnervalstīs;
iv) palīdz attīstīt vietējas pārtikas sistēmas 
un vietējus un reģionālus tirgus gan 
Savienībā, gan arī partnervalstīs, lai 
minimizētu atkarību no pārtikas importa 
un saīsinātu pārtikas ķēdes;
v) izbeidz tādu tirdzniecības praksi, kas 
kropļo globālo tirdzniecību 
lauksaimniecības produktu tirgos;
vi) pilnībā integrē klimata pārmaiņu 
mazināšanas un pielāgošanās 
pasākumus;
vii) ievēro principu, ka klimats ir 
svarīgāks par tirdzniecību.
3. Regulāri tiek izvērtēta KLP atbilstība 
politikas saskaņotības attīstībai 
principam, cita starpā izmantojot datus, 
ko nodrošina 119.a pantā paredzētais 
uzraudzības mehānisms. Komisija 
iesniedz Padomei un Eiropas 
Parlamentam ziņojumu par novērtējuma 
rezultātiem un Savienības politisko 
risinājumu.

Or. en



AM\1215867LV.docx PE658.380v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

15.10.2020 A8-0200/810

Grozījums Nr. 810
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
11. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11. pants Princips un darbības joma 11. pants Princips un darbības joma

1. Savos KLP stratēģiskajos plānos 
dalībvalstis iekļauj nosacījumu sistēmu, ar 
kuru saskaņā šīs sadaļas II nodaļā 
paredzēto tiešo maksājumu vai 65., 66. un 
67. pantā paredzēto ikgadējo piemaksu 
saņēmējus administratīvi soda tad, ja tie 
neievēro III pielikumā minētās Savienības 
tiesību aktos noteiktās pārvaldības prasības 
un KLP stratēģiskajā plānā noteiktos 
III pielikumā minētos laba zemes 
lauksaimnieciskā un vidiskā stāvokļa 
standartus šādās konkrētās jomās:

1. Savos KLP stratēģiskajos plānos 
dalībvalstis iekļauj nosacījumu sistēmu, ar 
kuru saskaņā šīs sadaļas II un III nodaļā 
paredzēto tiešo maksājumu vai 65., 66. un 
67. pantā paredzēto ikgadējo piemaksu 
saņēmējiem administratīvos sodus 
piemēro tad, ja tie (attiecīgā gadījumā) 
neievēro III pielikumā minētās Savienības 
tiesību aktos noteiktās pārvaldības prasības 
un KLP stratēģiskajā plānā noteiktos 
III pielikumā minētos laba zemes 
lauksaimnieciskā un vidiskā stāvokļa 
standartus šādās konkrētās jomās:

a) klimats un vide; a) klimats un vide, tostarp ūdens, 
gaiss, augsne, bioloģiskā daudzveidība un 
ekosistēmu pakalpojumi;

b) sabiedrības veselība, dzīvnieku 
veselība un augu veselība;

b) sabiedrības veselība, dzīvnieku 
veselība un augu veselība;

c) dzīvnieku labturību. c) dzīvnieku labturību.

2. KLP stratēģiskajā plānā iekļaujamie 
noteikumi par administratīvajiem sodiem 
ir saskanīgi ar Regulas (ES) [HzR] 
IV sadaļas IV nodaļas prasībām.

2. KLP stratēģiskajā plānā iekļaujamie 
noteikumi par efektīvu un atturošu 
administratīvo sodu sistēmu ir saskanīgi ar 
Regulas (ES) [HzR] IV sadaļas IV nodaļas 
prasībām.

3. Tiesību aktus, kas attiecībā uz 
tiesību aktos noteiktajām pārvaldības 
prasībām minēti III pielikumā, piemēro tajā 
redakcijā, kurā tie ir kļuvuši piemērojami, 
bet direktīvas – tādā veidā, kā tās īstenotas 

3. Tiesību aktus, kas attiecībā uz 
tiesību aktos noteiktajām pārvaldības 
prasībām minēti III pielikumā, piemēro tajā 
redakcijā, kurā tie ir kļuvuši piemērojami, 
bet direktīvas ― tādā veidā, kā tās 
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dalībvalstīs. īstenotas dalībvalstīs.

4. Šajā iedaļā “tiesību aktos noteikta 
pārvaldības prasība” ir katra atsevišķa 
Savienības tiesību aktos noteiktā 
pārvaldības prasība, kas minēta 
III pielikumā, ir noteikta ar kādu konkrētu 
tiesību aktu un pēc būtības atšķiras no 
visām pārējām prasībām tajā pašā tiesību 
aktā.

4. Šajā iedaļā "tiesību aktos noteikta 
pārvaldības prasība" ir katra atsevišķa 
Savienības tiesību aktos noteiktā 
pārvaldības prasība, kas minēta 
III pielikumā, ir noteikta ar kādu konkrētu 
tiesību aktu un pēc būtības atšķiras no 
visām pārējām prasībām tajā pašā tiesību 
aktā.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/811

Grozījums Nr. 811
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
3. sadaļa – 1. nodaļa – 3.a iedaļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Bioloģiskā lauksaimniecība
13.a pants
Bioloģiskā lauksaimniecība
Kā noteikts Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulā (ES) 2018/8481a, 
bioloģiskā lauksaimniecība ir sertificēta 
lauksaimniecības sistēma, kas var palīdzēt 
sasniegt daudzus KLP konkrētos mērķus, 
kuri izklāstīti šīs regulas 6. panta 
1. punktā. Ņemot vērā bioloģiskās 
lauksaimniecības ieguvumus, kā arī 
augošo pieprasījumu pēc tās, kas 
joprojām apsteidz ražošanas pieaugumu, 
dalībvalstīm jāizvērtē atbalsta līmenis, 
kāds nepieciešams lauksaimniecības 
zemei, ko apsaimnieko bioloģisko 
produktu sertifikācijas ietvaros. 
Dalībvalstis savos KLP stratēģiskajos 
plānos iekļauj analīzi par bioloģiskās 
nozares ražošanu, paredzamo 
pieprasījumu, kā arī bioloģiskās 
lauksaimniecības potenciālu sasniegt KLP 
mērķus, un tās izvirzītos mērķus palielināt 
bioloģiski apsaimniekoto 
lauksaimniecības zemju īpatsvaru, kā arī 
attīstīt visu bioloģiskās piegādes ķēdi. 
Balstoties uz minēto novērtējumu, 
dalībvalstis nosaka atbilstošu atbalsta 
līmeni pārejai uz bioloģisku ražošanu un 
šādas ražošanas uzturēšanu, nodrošinot 
65. pantā minētos lauku attīstības 
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pasākumus vai īstenojot 28. pantā minētās 
ekoshēmas, vai veicot abus minētos 
pasākumus, un dalībvalstis nodrošina, ka 
paredzētais budžets atbilst paredzētajam 
bioloģiskās ražošanas pieaugumam.
_________________
1a Eiropas Parlamenta un Padomes 
2018. gada 30. maija Regula 
(ES) 2018/848 par bioloģisko ražošanu un 
bioloģisko produktu marķēšanu un ar ko 
atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 834/2007 
(OV L 150, 14.6.2018., 1. lpp.).

Or. en

(3. sadaļa – 1. nodaļa – 3.a iedaļa (jauna) – 13.a pants (jauns))
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15.10.2020 A8-0200/812

Grozījums Nr. 812
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
14.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

14.a pants
Šādas atbalsta saņēmēju kategorijas nav 
tiesīgas saņemt ienākumu atbalstu no 
ELGF:
a) valsts vai reģionu politiķi vai ierēdņi, 
kas tieši vai netieši atbild par KLP 
subsīdiju piešķiršanas plānošanu, 
pārvaldību vai uzraudzību;
b) šā punkta a) apakšpunktā minēto 
personu ģimenes locekļi.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/813

Grozījums Nr. 813
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
17. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

17. pants Vispārīgi noteikumi 17. pants Vispārīgi noteikumi

1. Ilgtspēju sekmējošu ienākumu 
pamatatbalstu (“ienākumu pamatatbalsts”) 
dalībvalstis paredz saskaņā ar šīs 
apakšiedaļas nosacījumiem un tā, kā 
dalībvalstis sīkāk precizējušas savā KLP 
stratēģiskajā plānā.

1. Ilgtspēju sekmējošu ienākumu 
pamatatbalstu ("ienākumu pamatatbalsts") 
dalībvalstis paredz saskaņā ar šīs 
apakšiedaļas nosacījumiem un tā, kā 
dalībvalstis sīkāk precizējušas savā KLP 
stratēģiskajā plānā.

2. Ienākumu pamatatbalstu 
dalībvalstis paredz par atbalsttiesīgu 
hektāru izmaksājama ikgadēja atsaistīta 
maksājuma veidā.

2. Ienākumu pamatatbalstu 
dalībvalstis paredz par atbalsttiesīgu 
hektāru izmaksājama ikgadēja atsaistīta 
maksājuma veidā.

3. Neskarot 19.–24. pantu, ienākumu 
pamatatbalstu piešķir par katru īstena 
lauksaimnieka deklarēto atbalsttiesīgo 
hektāru.

3. Neskarot 19.–24. pantu, ienākumu 
pamatatbalstu piešķir par katru īstena 
lauksaimnieka deklarēto atbalsttiesīgo 
hektāru.

3.a Ar atbalstu, kas noteikts saskaņā 
ar šo apakšiedaļu, nekādā gadījumā 
neatbalsta ražošanas sistēmas, kas 
negatīvi ietekmē vidi vai trešās valstis, vai 
ir pretrunā XI pielikumā minētajiem 
tiesību aktiem.
3.b Šajā apakšiedaļā minēto atbalstu 
neizmanto, lai finansētu dzīvnieku 
blīvaudzēšanas darbības.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/814

Grozījums Nr. 814
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. pants – 4. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) lai sasniegtu 6. panta 1. punkta 
h) apakšpunktā minēto mērķi, dalībvalstis 
a) un b) apakšpunktā minētajos 
gadījumos var apsvērt iespēju vajadzības 
gadījumā priekšroku dot sievietēm;

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/815

Grozījums Nr. 815
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
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 principam "nenodarīt 
kaitējumu";
b) ir acīmredzama vidiska vai sociāla 
vajadzība vai ieguvumi, par ko liecina 
empīriski kvantificējami un neatkarīgi 
verificējami pierādījumi;
c) atbalsts tiek izmantots, lai apmierinātu 
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) lopkopībā atbalsts tiek piešķirts tikai 
tad, ja attiecīgais ganāmpulka blīvums ir 
zems un nepārsniedz attiecīgo Direktīvā 
2000/60/EK paredzēto upju baseinu 
ekoloģisko kapacitāti un ja atbalsts ir 
saistīts ar pietiekamām lopbarības vai 
ganību platībām, kas uzturamas bez 
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ārējiem resursiem.
Ja a)–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


