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Grozījums Nr. 816
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. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja saistītais ienākumu atbalsts ir 
par liellopiem vai aitām un kazām, 
dalībvalstis izvirza atbalsttiesīguma 
priekšnosacījumu, kurš prasa dzīvniekus 
identificēt un reģistrēt attiecīgi saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 
(EK) Nr. 1760/200032 vai saskaņā ar 
Padomes Regulu (EK) Nr. 21/200433. 
Tomēr, neskarot citus atbalsttiesīguma 
nosacījumus, liellopus vai aitas un kazas 
uzskata par atbalsttiesīgām arī tad, ja 
identificēšanas un reģistrēšanas prasības 
tiek izpildītas līdz konkrētai attiecīgā 
pieprasījumu gada dienai, kura jānosaka 
dalībvalstīm.

2. Saistīto ienākumu atbalstu var 
piešķirt tikai tad, ja:

(a) dalībvalsts pierāda, ka tā ir vienīgā 
atlikusī iespēja, jo īpaši attiecībā uz 
ganību sistēmām, kurās vidiskās shēmas 
vai nesaistītus maksājumus var būt grūti 
īstenot tādēļ, ka ganības tiek izmantotas 
kopīgi vai tās ir vasaras ganības;
(b) dalībvalsts pierāda, ka tā segusi 
faktiski radušās papildu izmaksas un 
negūtos ienākumus, lai sasniegtu 6. panta 
1. punkta d), e) un f) apakšpunktā 
minētos konkrētos mērķus.

_________________
32 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(EK) Nr. 1760/2000 (2000. gada 17. jūlijs), 
ar ko izveido liellopu identifikācijas un 
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reģistrācijas sistēmu un paredz liellopu 
gaļas un liellopu gaļas produktu 
marķēšanu, kā arī atceļ Padomes Regulu 
(EK) Nr. 820/97 (OV L 204, 11.8.2000., 
1. lpp.).
33 Padomes Regula (EK) Nr. 21/2004 
(2003. gada 17. decembris), ar ko izveido 
aitu un kazu identifikācijas un reģistrācijas 
sistēmu un ar ko groza Regulu (EK) 
Nr. 1782/2003 un Direktīvas 92/102/EEK 
un 64/432/EEK (OV L 5, 9.1.2004., 
8. lpp.).

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/817

Grozījums Nr. 817
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. pants – 2. punkts – 1. daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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
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15.10.2020 A8-0200/818

Grozījums Nr. 818
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.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

31.a pants
Uzraudzība

Uzraugot politikas saskaņotību attīstībai, 
kā izklāstīts 119.a pantā, dalībvalstis un 
Komisija uzrauga piešķirto saistīto 
atbalstu. Ja konstatē negatīvu ietekmi, 
saistīto atbalstu attiecīgajai nozarei 
pārtrauc vai samazina, ja tas attiecīgā 
gadījumā ir atbilstoši, lai ievērotu iepriekš 
minētos nosacījumus. Ja piešķirtais 
saistītais atbalsts negatīvi ietekmē vietējās 
agropārtikas nozares attīstību, Komisija ir 
pilnvarota uzsākt sarunas ar 
jaunattīstības partnervalstīm, lai īstenotu 
korektīvus pasākumus (tostarp Savienības 
tirdzniecības politikas ietvaros) ar mērķi 
mazināt konstatēto negatīvo ietekmi. Ja 
nepieciešams, Komisija ir pilnvarota 
pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 
138. pantu, kuri papildina šo regulu ar 
pasākumiem, kas jāpieņem dalībvalstīm, 
piešķirot saistīto ienākumu atbalstu 
nolūkā novērst nelabvēlīgu ietekmi uz 
jaunattīstības partnervalstu agropārtikas 
nozares attīstību.

Or. en


