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Grozījums Nr. 819
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
43. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

43 Augļu un dārzeņu nozariskās 
intervences veidi

43 Augļu un dārzeņu nozariskās 
intervences veidi

1. Attiecībā uz 42. panta a)–h) punktā 
nospraustajiem mērķiem dalībvalstis savā 
KLP stratēģiskajā plānā izvēlas vienu vai 
vairākus no šādiem intervences veidiem:

1. Attiecībā uz 42. panta a)–h) punktā 
nospraustajiem mērķiem dalībvalstis savā 
KLP stratēģiskajā plānā izvēlas trīs vai 
vairākus no šādiem intervences veidiem:

a) investīcijas materiālos un 
nemateriālos aktīvos, īpaši vērstas uz ūdens 
un enerģijas ekonomiju, ekoiepakojumu un 
atkritumu daudzuma samazināšanu;

a) investīcijas materiālos un 
nemateriālos aktīvos, īpaši vērstas uz ūdens 
un enerģijas ekonomiju, ekoiepakojumu, 
atkritumu daudzuma samazināšanu un 
ražošanas uzraudzību;

b) pētniecība un eksperimentālā 
ražošana, īpaši vērsta uz ūdens un enerģijas 
ekonomiju, ekoiepakojumu, atkritumu 
daudzuma samazināšanu, kultūru noturību 
pret kaitēkļiem, pesticīdu lietošanas risku 
un ietekmes mazināšanu, nelabvēlīgu 
klimatisko apstākļu nodarīta kaitējuma 
novēršanu un mainīgajiem klimatiskajiem 
apstākļiem piemērotu augļu un dārzeņu 
šķirņu audzēšanas paplašināšanu;

b) pētniecība un eksperimentālā 
ražošana, īpaši vērsta uz ūdens un enerģijas 
ekonomiju, ekoiepakojumu, atkritumu 
daudzuma samazināšanu, kultūru noturību 
pret kaitēkļiem, pesticīdu lietošanas risku 
un ietekmes mazināšanu, nelabvēlīgu 
klimatisko apstākļu nodarīta kaitējuma 
novēršanu un mainīgajiem klimatiskajiem 
apstākļiem piemērotu augļu un dārzeņu 
šķirņu audzēšanas paplašināšanu;

c) bioloģiskā ražošana; c) bioloģiskā ražošana;

d) integrētā ražošana; d) integrētā ražošana, veicinot, 
izstrādājot un ieviešot vidi saudzējošas 
ražošanas metodes, videi nekaitīgus 
audzēšanas un ražošanas paņēmienus, 
dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu, jo 
īpaši ūdens, augsnes un citu dabas 
resursu aizsardzību, vienlaikus samazinot 
atkarību no ķimikālijām;



AM\1215868LV.docx PE658.380v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

e) augsni saglabājoša un augsnes 
oglekļa krājumus vairojoša rīcība;

e) augsni saglabājoša un augsnes 
oglekļa krājumus vairojoša rīcība;

f) bioloģiskajai daudzveidībai 
labvēlīgas dzīvotnes veidojoša vai uzturoša 
rīcība vai ainavu, tostarp ainavas 
vēsturisko vērtību saglabājoša rīcība;

f) bioloģiskajai daudzveidībai 
labvēlīgas dzīvotnes veidojoša vai uzturoša 
rīcība vai ainavu, tostarp ainavas 
vēsturisko vērtību saglabājoša rīcība;

g) energotaupīga, energoefektivitāti un 
atjaunojamās enerģijas izmantošanu 
palielinoša rīcība;

g) energotaupīga, energoefektivitāti un 
atjaunojamās enerģijas izmantošanu 
palielinoša rīcība;

h) kultūru noturību pret kaitēkļiem 
uzlabojoša rīcība;

h) ilgtspējīgas kultūru noturības pret 
kaitēkļiem uzlabojoša rīcība, veicinot 
integrēto augu aizsardzību (IPM);

i) ūdens resursu izmantošanu un 
apsaimniekošanu, tostarp ūdens ekonomiju 
un nosusināšanu uzlabojoša rīcība;

i) ūdens resursu izmantošanu un 
apsaimniekošanu, tostarp ūdens ekonomiju 
un nosusināšanu uzlabojoša rīcība;

j) atkritumu rašanos samazinoša un 
atkritumu apsaimniekošanu uzlabojoša 
rīcība un pasākumi;

j) atkritumu rašanos samazinoša un 
atkritumu apsaimniekošanu uzlabojoša 
rīcība un pasākumi;

k) augļu un dārzeņu produkcijas 
transportēšanas un uzglabāšanas ilgtspēju 
un efektivitāti palielinoša rīcība;

k) augļu un dārzeņu produkcijas 
transportēšanas un uzglabāšanas ilgtspēju 
un efektivitāti palielinoša rīcība;

l) klimata pārmaiņas mazinoša un 
pielāgošanos veicinoša un atjaunojamās 
enerģijas izmantošanu palielinoša rīcība;

l) klimata pārmaiņas mazinoša un 
pielāgošanos veicinoša un atjaunojamās 
enerģijas izmantošanu palielinoša rīcība;

m) Savienības un valstu kvalitātes 
shēmu īstenošana;

m) Savienības un valstu kvalitātes 
shēmu īstenošana;

n) noieta veicināšana un saziņa, 
tostarp rīcība un aktivitātes, kuru mērķis ir 
dažādot un saliedēt augļu un dārzeņu tirgus 
un informēt par augļu un dārzeņu 
veselīgumu;

n) noieta veicināšana un saziņa, 
tostarp rīcība un aktivitātes, kuru mērķis ir 
dažādot un saliedēt augļu un dārzeņu tirgus 
un informēt par augļu un dārzeņu 
veselīgumu;

o) konsultāciju pakalpojumi un 
tehniskā palīdzība, īpaši attiecībā uz 
ilgtspējīgām kaitēkļu apkarošanas 
metodēm, pesticīdu ilgtspējīgu lietošanu un 
pielāgošanos klimata pārmaiņām un to 
seku mazināšanu.

o) konsultāciju pakalpojumi un 
tehniskā palīdzība, īpaši attiecībā uz 
ražojumu kvalitātes saglabāšanu un 
paaugstināšanu, tirgus nosacījumu 
uzlabošanu, agroekoloģiju, ilgtspējīgām 
kaitēkļu apkarošanas metodēm, pesticīdu 
ilgtspējīgu lietošanu un pielāgošanos 
klimata pārmaiņām un to seku mazināšanu.

p) apmācība un apmaiņa ar labāko 
praksi, īpaši attiecībā uz ilgtspējīgām 
kaitēkļu apkarošanas metodēm, pesticīdu 
ilgtspējīgu lietošanu un pielāgošanos 

p) apmācība un apmaiņa ar labāko 
praksi, īpaši attiecībā uz ilgtspējīgām 
kaitīgo organismu apkarošanas metodēm, 
pesticīdu ilgtspējīgu lietošanu, samazinot 
atkarību no lauksaimniecības 
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klimata pārmaiņām un to seku mazināšanu. ķimikālijām, un pielāgošanos klimata 
pārmaiņām un to seku mazināšanu.

2. Attiecībā uz 42. panta i) punktā 
nosprausto mērķi dalībvalstis savā KLP 
stratēģiskajā plānā izvēlas vienu vai 
vairākus no šādiem intervences veidiem:

2. Attiecībā uz 42. panta i) punktā 
nosprausto mērķi dalībvalstis savā KLP 
stratēģiskajā plānā izvēlas vienu vai 
vairākus no šādiem intervences veidiem:

a) kopfondu izveide un/vai 
papildināšana, ko veic saskaņā ar Regulu 
(ES) Nr. 1308/2013 atzītas ražotāju 
organizācijas vai ražotāju organizāciju 
apvienības;

a) kopfondu izveide un/vai 
papildināšana, ko veic saskaņā ar Regulu 
(ES) Nr. 1308/2013 atzītas ražotāju 
organizācijas vai ražotāju organizāciju 
apvienības;

b) tirgū laisto apjomu pārvaldības 
efektivitāti uzlabojošas investīcijas 
materiālos un nemateriālos aktīvos;

b) tirgū laisto apjomu pārvaldības 
efektivitāti uzlabojošas investīcijas 
materiālos un nemateriālos aktīvos;

c) vajadzības gadījumā augļu dārzu 
vēlreizēja apstādīšana pēc tam, kad tie pēc 
dalībvalsts kompetentās iestādes rīkojuma 
obligātā kārtā tika izarti veselības vai 
fitosanitāru apsvērumu dēļ;

c) vajadzības gadījumā augļu dārzu 
vēlreizēja apstādīšana pēc tam, kad tie pēc 
dalībvalsts kompetentās iestādes rīkojuma 
obligātā kārtā tika izarti veselības vai 
fitosanitāru apsvērumu dēļ;

d) produktu izņemšana no tirgus, lai 
tos izplatītu bez maksas vai citiem 
mērķiem;

d) produktu izņemšana no tirgus, lai 
tos izplatītu bez maksas vai citiem 
mērķiem;

e) priekšlaicīga ražas novākšana, 
proti, tādu negatavu, netirgojamu produktu 
ražas pilnīga novākšana noteiktā zonā, kuri 
pirms priekšlaicīgās novākšanas nav bijuši 
bojāti ne klimatisku apstākļu dēļ, ne 
slimības dēļ, ne kaut kā citādi;

e) priekšlaicīga ražas novākšana, 
proti, tādu negatavu, netirgojamu produktu 
ražas pilnīga novākšana noteiktā zonā, kuri 
pirms priekšlaicīgās novākšanas nav bijuši 
bojāti ne klimatisku apstākļu dēļ, ne 
slimības dēļ, ne kaut kā citādi;

f) augļu un dārzeņu ražas 
nenovākšana, proti, kārtējā ražošanas cikla 
izbeigšana attiecīgajā zonā, kad produkts ir 
labi attīstījies un ir labā, tirdzniecībai 
atbilstīgā kvalitātē, izņemot tad, ja 
produkciju iznīcina klimatiskie apstākļi vai 
slimība;

f) augļu un dārzeņu ražas 
nenovākšana, proti, kārtējā ražošanas cikla 
izbeigšana attiecīgajā zonā, kad produkts ir 
labi attīstījies un ir labā, tirdzniecībai 
atbilstīgā kvalitātē, izņemot tad, ja 
produkciju iznīcina klimatiskie apstākļi vai 
slimība;

g) ražas apdrošināšana, kas palīdz 
aizsargāt ražotāju ienākumus gadījumos, 
kad tie cieš zaudējumus sakarā ar dabas 
katastrofām, nelabvēlīgiem klimatiskajiem 
apstākļiem, slimībām vai kaitēkļu invāziju, 
un vienlaikus gādāšana par to, lai saņēmēji 
veiktu vajadzīgos riska novēršanas 
pasākumus;

g) ražas apdrošināšana, kas palīdz 
aizsargāt ražotāju ienākumus gadījumos, 
kad tie cieš zaudējumus sakarā ar dabas 
katastrofām, nelabvēlīgiem klimatiskajiem 
apstākļiem, slimībām vai kaitēkļu invāziju, 
un vienlaikus gādāšana par to, lai saņēmēji 
veiktu vajadzīgos riska novēršanas 
pasākumus;

h) padomdošana citām saskaņā ar 
Regulu (ES) Nr. 1308/2013 atzītām 

h) padomdošana citām saskaņā ar 
Regulu (ES) Nr. 1308/2013 atzītām 
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ražotāju organizācijām un ražotāju 
organizāciju apvienībām vai individuāliem 
ražotājiem;

ražotāju organizācijām un ražotāju 
organizāciju apvienībām vai individuāliem 
ražotājiem;

i) trešo valstu fitosanitāro protokolu 
ieviešana un pārvaldība Savienības 
teritorijā, lai atvieglotu piekļuvi trešo 
valstu tirgiem;

i) trešo valstu fitosanitāro protokolu 
apspriešana, ieviešana un pārvaldība 
Savienības teritorijā, lai atvieglotu piekļuvi 
trešo valstu tirgiem;

j) Savienības un valstu kvalitātes 
shēmu īstenošana;

j) Savienības un valstu kvalitātes 
shēmu īstenošana;

k) konsultāciju pakalpojumi un 
tehniskā palīdzība, īpaši attiecībā uz 
ilgtspējīgām kaitēkļu apkarošanas 
metodēm un pesticīdu ilgtspējīgu lietošanu.

k) konsultāciju pakalpojumi un 
tehniskā palīdzība, īpaši attiecībā uz 
ilgtspējīgām kaitēkļu apkarošanas 
metodēm, integrētās augu aizsardzības 
īstenošanu un pesticīdu ilgtspējīgu 
lietošanu.

3. Dalībvalstis savos KLP 
stratēģiskajos plānos paredz no 1. un 
2. punkta piedāvājuma izvēlētajiem 
intervences veidiem atbilstošas 
intervences.

3. Dalībvalstis savos KLP 
stratēģiskajos plānos paredz no 1. un 
2. punkta piedāvājuma izvēlētajiem 
intervences veidiem atbilstošas 
intervences.

Or. en
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15.10.2020. A8-0200/820

Grozījums Nr. 820
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
51. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

51 Vīna nozares mērķi 51 Vīna nozares mērķi

Vīna nozarē dalībvalstis cenšas īstenot 
vienu vai vairākus no šādiem mērķiem:

Neatkarīgi no 5. un 6. panta par 
vispārīgajiem mērķiem vīna nozarē 
dalībvalstis cenšas īstenot tālāk a) un 
ia) punktā norādītos mērķus un vienu vai 
vairākus no tālāk b)–i) punktā 
norādītajiem mērķiem:

a) saskaņā ar 6. panta 1. punkta b)–f) 
un h) apakšpunktā nosauktajiem 
konkrētajiem mērķiem uzlabot Savienības 
vīna ražotāju konkurētspēju, tostarp 
palīdzēt uzlabot ražošanas sistēmu 
ilgtspēju un samazināt Savienības vīna 
nozares ietekmi uz vidi;

a) saskaņā ar 6. panta 1. punkta b)–f) 
un h) apakšpunktā nosauktajiem 
konkrētajiem mērķiem uzlabot Savienības 
vīna ražotāju konkurētspēju, tostarp 
palīdzēt uzlabot ražošanas sistēmu 
ilgtspēju un samazināt Savienības vīna 
nozares ietekmi uz vidi; tas ietver vidi 
saudzējošu ražošanas metožu un videi 
nekaitīgu audzēšanas un ražošanas 
paņēmienu īstenošanu un ilgtspējīgu 
dabas resursu izmantošanu, vienlaikus 
mazinot atkarību no pesticīdiem;

b) saskaņā ar 6. panta 1. punkta a)–e), 
g) un h) apakšpunktā nosauktajiem 
konkrētajiem mērķiem uzlabot Savienības 
vīna uzņēmumu veiktspēju un spēju 
pielāgoties tirgus prasībām, kā arī 
palielināt to konkurētspēju vīnkopības 
produktu ražošanas un tirdzniecības jomā, 
tostarp attiecībā uz energotaupību, 
vispārējo energoefektivitāti un procesu 
ilgtspējīgumu;

b) saskaņā ar 6. panta 1. punkta a)–e), 
g) un h) apakšpunktā nosauktajiem 
konkrētajiem mērķiem uzlabot Savienības 
vīna uzņēmumu veiktspēju un spēju 
pielāgoties tirgus prasībām, kā arī 
palielināt to ilgtermiņa konkurētspēju 
vīnkopības produktu ražošanas un 
tirdzniecības jomā, tostarp attiecībā uz 
energotaupību, vispārējo energoefektivitāti 
un procesu ilgtspējīgumu;

c) saskaņā ar 6. panta 1. punkta a) c) saskaņā ar 6. panta 1. punkta a) 
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apakšpunktā nosaukto konkrēto mērķi 
palīdzēt atjaunot piedāvājuma un 
pieprasījuma līdzsvaru Savienības vīna 
tirgū, lai šādi novērstu tirgus krīzes;

apakšpunktā nosaukto konkrēto mērķi 
palīdzēt atjaunot piedāvājuma un 
pieprasījuma līdzsvaru Savienības vīna 
tirgū, lai šādi novērstu tirgus krīzes;

d) saskaņā ar 6. panta 1. punkta a) 
apakšpunktā nosaukto konkrēto mērķi 
palīdzēt saglabāt Savienības vīna ražotāju 
ienākumus, kuru zaudēšanu izraisa dabas 
katastrofas, nelabvēlīgi klimatiskie 
apstākļi, dzīvnieki, slimības vai kaitēkļu 
invāzija;

d) saskaņā ar 6. panta 1. punkta a) 
apakšpunktā nosaukto konkrēto mērķi 
palīdzēt saglabāt Savienības vīna ražotāju 
ienākumus, kuru zaudēšanu izraisa dabas 
katastrofas, nelabvēlīgi klimatiskie 
apstākļi, dzīvnieki, slimības vai kaitēkļu 
invāzija;

e) saskaņā ar 6. panta 1. punkta a), b), 
c), e) un i) apakšpunktā nosauktajiem 
konkrētajiem mērķiem palielināt 
Savienības vīnkopības produktu tirgspēju 
un konkurētspēju, jo īpaši izstrādājot 
inovatīvus produktus, procesus un 
tehnoloģijas un palielinot pievienoto 
vērtību piegādes ķēdes posmos, tostarp 
zināšanu pārneses ceļā;

e) saskaņā ar 6. panta 1. punkta a), b), 
c), e) un i) apakšpunktā nosauktajiem 
konkrētajiem mērķiem palielināt 
Savienības vīnkopības produktu tirgspēju 
un konkurētspēju, jo īpaši izstrādājot 
inovatīvus produktus, procesus un 
tehnoloģijas un palielinot pievienoto 
vērtību piegādes ķēdes posmos, tostarp 
zināšanu pārneses ceļā;

f) saskaņā ar 6. panta 1. punkta d) un 
e) apakšpunktā nosauktajiem konkrētajiem 
mērķiem vīndarīšanas blakusproduktus 
izmantot rūpnieciskām un enerģētiskām 
vajadzībām, tādējādi nodrošinot Savienības 
vīna kvalitāti un vienlaikus aizsargājot 
vidi;

f) saskaņā ar 6. panta 1. punkta d) un 
e) apakšpunktā nosauktajiem konkrētajiem 
mērķiem vīndarīšanas blakusproduktus un 
atlikumus izmantot rūpnieciskām un 
enerģētiskām vajadzībām, tādējādi 
nodrošinot Savienības vīna kvalitāti un 
vienlaikus aizsargājot vidi;

g) saskaņā ar 6. panta 1. punkta b) un 
i) apakšpunktā nosauktajiem konkrētajiem 
mērķiem veicināt patērētāju informētību 
par to, cik svarīgi ir vīnu lietot atbildīgi, un 
par Savienības kvalitātes shēmām 
attiecībā uz vīnu;

g) saskaņā ar 6. panta 1. punkta b) un 
i) apakšpunktā nosauktajiem konkrētajiem 
mērķiem veicināt patērētāju informētību 
par to, cik svarīgi ir vīnu lietot atbildīgi;

h) saskaņā ar 6. panta 1. punkta b) 
un h) apakšpunktā nosauktajiem 
konkrētajiem mērķiem uzlabot Savienības 
vīnkopības produktu konkurētspēju trešās 
valstīs;
i) saskaņā ar 6. panta 1. punkta a) 
apakšpunktā nosaukto konkrēto mērķi 
palīdzēt palielināt ražotāju izturētspēju pret 
tirgus svārstībām;

i) saskaņā ar 6. panta 1. punkta a) 
apakšpunktā nosaukto konkrēto mērķi 
palīdzēt palielināt ražotāju izturētspēju pret 
tirgus svārstībām;

ia) saskaņā ar 6. panta 1. punkta d) 
apakšpunktā nosauktajiem konkrētajiem 
mērķiem dot ieguldījumu klimata 
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pārmaiņu mazināšanā un pielāgoties tām;

Or. en
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15.10.2020. A8-0200/821

Grozījums Nr. 821
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. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

52 Vīna nozariskās intervences veidi 52 Vīna nozariskās intervences veidi

1. Attiecībā uz katru no 51. pantā 
izklāstītajiem izraudzītajiem mērķi 
dalībvalstis saviem KLP stratēģiskajiem 
plāniem atlasa vienu vai vairākus no 
šādiem intervences veidiem:

1. Attiecībā uz katru no 51. pantā 
izklāstītajiem izraudzītajiem mērķi 
dalībvalstis saviem KLP stratēģiskajiem 
plāniem atlasa vienu vai vairākus no 
šādiem intervences veidiem:

a) vīnadārzu pārstrukturēšana un 
pārveidošana, arī vīnadārzu vēlreizēja 
apstādīšana vajadzības gadījumā, kad tie 
pēc dalībvalsts kompetentās iestādes 
rīkojuma obligātā kārtā tikuši izarti 
veselības vai fitosanitāru apsvērumu dēļ, 
bet ne parastā vīnadārzu atjaunošana, kad, 
beidzoties vīnogulāju dabīgajam dzīves 
ciklam, to pašu zemesgabalu no jauna 
apstāda ar tās pašas vīna vīnogu šķirnes 
vīnogulājiem saskaņā ar to pašu 
audzēšanas sistēmu;

a) vīnadārzu pārstrukturēšana un 
pārveidošana, arī vīnadārzu vēlreizēja 
apstādīšana vajadzības gadījumā, kad tie 
pēc dalībvalsts kompetentās iestādes 
rīkojuma obligātā kārtā tikuši izarti 
veselības vai fitosanitāru apsvērumu dēļ, 
bet ne parastā vīnadārzu atjaunošana, kad, 
beidzoties vīnogulāju dabīgajam dzīves 
ciklam, to pašu zemesgabalu no jauna 
apstāda ar tās pašas vīna vīnogu šķirnes 
vīnogulājiem saskaņā ar to pašu 
audzēšanas sistēmu;

b) materiālas un nemateriālas 
investīcijas pārstrādes iekārtās un 
vīndarītavas infrastruktūrā, kā arī 
tirgvedības struktūrās un rīkos;

b) materiālas un nemateriālas 
investīcijas pārstrādes iekārtās un 
vīndarītavas infrastruktūrā, kā arī 
tirgvedības struktūrās un rīkos;

c) priekšlaicīga ražas novākšana, ar to 
saprotot nenogatavojušos vīnogu ķekaru 
pilnīgu iznīcināšanu vai nolasīšanu, 
tādējādi attiecīgās platības ražu samazinot 
līdz nullei, bet ne ražas nenovākšanu, kas 
izpaužas kā tirgojamu vīnogu nenolasīšana 
parastā audzēšanas cikla beigās;

c) priekšlaicīga ražas novākšana, ar to 
saprotot nenogatavojušos vīnogu ķekaru 
pilnīgu iznīcināšanu vai nolasīšanu, 
tādējādi attiecīgās platības ražu samazinot 
līdz nullei, bet ne ražas nenovākšanu, kas 
izpaužas kā tirgojamu vīnogu nenolasīšana 
parastā audzēšanas cikla beigās;

d) ražas apdrošināšana pret ienākumu d) ražas apdrošināšana pret ienākumu 
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zaudēšanu sakarā ar nelabvēlīgiem 
klimatiskajiem apstākļiem, ko var 
pielīdzināt dabas katastrofai, ar [citiem] 
nelabvēlīgiem klimatiskajiem apstākļiem 
vai ar dzīvnieku, augu slimību vai kaitēkļu 
invāzijas nodarītiem postījumiem;

zaudēšanu sakarā ar nelabvēlīgiem 
klimatiskajiem apstākļiem, ko var 
pielīdzināt dabas katastrofai, ar [citiem] 
nelabvēlīgiem klimatiskajiem apstākļiem 
vai ar dzīvnieku, augu slimību vai kaitēkļu 
invāzijas nodarītiem postījumiem;

e) materiālas un nemateriālas 
investīcijas inovācijā, proti, inovatīvu 
vīndarības produktu un blakusproduktu, 
procesu un tehnoloģiju izstrāde, un citas 
investīcijas, kas palielina pievienoto 
vērtību kādā no piegādes ķēdes posmiem, 
tostarp zināšanu apmaiņas ceļā;

e) materiālas un nemateriālas 
investīcijas inovācijā, proti, inovatīvu 
vīndarības produktu un blakusproduktu, 
procesu un tehnoloģiju izstrāde, un citas 
investīcijas, kas palielina pievienoto 
vērtību kādā no piegādes ķēdes posmiem, 
tostarp zināšanu apmaiņas ceļā;

f) vīndarības blakusproduktu 
destilēšana, ko veic, ievērojot Regulas (ES) 
Nr. 1308/2013 VIII pielikuma II daļas 
D iedaļā noteiktos ierobežojumus;

f) vīndarības blakusproduktu 
destilēšana, ko veic, ievērojot Regulas (ES) 
Nr. 1308/2013 VIII pielikuma II daļas 
D iedaļā noteiktos ierobežojumus;

g) dalībvalstīs veikta, par Savienības 
vīniem informējoša rīcība, ar kuru aicina 
vīnu lietot atbildīgi vai popularizē 
Savienības kvalitātes shēmas, kas attiecas 
uz cilmes vietas nosaukumiem un 
ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm;

g) dalībvalstīs veikta, par Savienības 
vīniem informējoša rīcība, ar kuru aicina 
vīnu lietot atbildīgi vai popularizē 
Savienības kvalitātes shēmas, kas attiecas 
uz cilmes vietas nosaukumiem un 
ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm;

h) noieta veicināšana trešās valstīs, 
ietverot vienu vai vairākus no šādiem 
elementiem:

h) noieta veicināšana trešās valstīs, 
ietverot vienu vai vairākus no šādiem 
elementiem:

i) sabiedrisko attiecību, noieta 
veicināšanas vai reklāmas pasākumi, kas 
izceļ Savienības produktu augstos 
standartus, īpaši kvalitātes, pārtikas 
nekaitīguma vai vides ziņā;

i) sabiedrisko attiecību, noieta 
veicināšanas vai reklāmas pasākumi, kas 
izceļ Savienības produktu augstos 
standartus, īpaši kvalitātes, pārtikas 
nekaitīguma vai vides ziņā;

ii) dalība starptautiski nozīmīgos 
pasākumos, gadatirgos vai izstādēs;

ii) dalība starptautiski nozīmīgos 
pasākumos, gadatirgos vai izstādēs;

iii) informatīvi pasākumi, īpaši par 
Savienības kvalitātes shēmām attiecībā uz 
cilmes vietas nosaukumiem, ģeogrāfiskās 
izcelsmes norādēm un bioloģisko ražošanu;

iii) informatīvi pasākumi, īpaši par 
Savienības kvalitātes shēmām attiecībā uz 
cilmes vietas nosaukumiem, ģeogrāfiskās 
izcelsmes norādēm un bioloģisko ražošanu;

iv) jaunu tirgu izpēte, kas vajadzīga 
jaunu noieta tirgu apgūšanai;

iv) jaunu tirgu izpēte, kas vajadzīga 
jaunu noieta tirgu apgūšanai;

v) pētījumi, kurus veic, lai izvērtētu 
informācijas un noieta veicināšanas 
pasākumu rezultātus;

v) pētījumi, kurus veic, lai izvērtētu 
informācijas un noieta veicināšanas 
pasākumu rezultātus;

vi) tehniskās dokumentācijas, tostarp 
laboratorisko analīžu un novērtējumu 

vi) tehniskās dokumentācijas, tostarp 
laboratorisko analīžu un novērtējumu 
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sagatavošana par vīndarības metodēm, 
fitosanitārajiem un higiēnas noteikumiem, 
kā arī citām trešo valstu prasībām attiecībā 
uz vīna nozares produktu importēšanu; 
dokumentācijas gatavošanas nolūks ir 
atvieglot piekļuvi trešo valstu tirgiem;

sagatavošana par vīndarības metodēm, 
fitosanitārajiem un higiēnas noteikumiem, 
kā arī citām trešo valstu prasībām attiecībā 
uz vīna nozares produktu importēšanu; 
dokumentācijas gatavošanas nolūks ir 
atvieglot piekļuvi trešo valstu tirgiem;

i) ar kopfondu izveidi saistītās 
administratīvās izmaksas sedzoša pagaidu 
palīdzība, kuras apmērs ar laiku samazinās.

i) ar kopfondu izveidi saistītās 
administratīvās izmaksas sedzoša pagaidu 
palīdzība, kuras apmērs ar laiku samazinās.

ia) pasākumi ūdens resursu 
izmantošanas un apsaimniekošanas, arī 
ūdens resursu saglabāšanas un 
nosusināšanas uzlabošanai;
ib) bioloģiskā lauksaimniecība;
ic) citi pasākumi, tajā skaitā 
pasākumi ar mērķi
i) aizsargāt augsni un palielināt oglekļa 
uzkrājumu augsnēs,
ii) izveidot vai saglabāt bioloģiskajai 
daudzveidībai labvēlīgas dzīvotnes vai 
uzturēt dabas teritoriju, arī saglabāt dabas 
teritorijas vēsturiskās īpašības,
iii) uzlabot noturību pret kaitēkļiem un 
vīnogulāju slimībām,
iv) samazināt atkritumu radīšanu un 
uzlabot atkritumu apsaimniekošanu.

2. Dalībvalstis savā KLP stratēģiskajā 
plānā pamato, kāpēc tās izvēlējušās 
konkrētos mērķus un intervences veidus. 
Katram izvēlētajam intervences veidam 
dalībvalstis nosaka atbilstošās intervences.

2. Dalībvalstis savā KLP stratēģiskajā 
plānā pamato, kāpēc tās izvēlējušās 
konkrētos mērķus un intervences veidus. 
Katram izvēlētajam intervences veidam 
dalībvalstis nosaka atbilstošās intervences.

3. Papildus V sadaļas prasībām 
dalībvalstis savā KLP stratēģiskajā plānā 
iekļauj arī izvēlēto intervences veidu 
īstenošanas grafiku, norāda konkrētās 
intervences un iekļauj vispārēju finansiālu 
tabulu, kurā uzrāda izmantojamos resursus 
un to, kāds saskaņā ar V pielikumā 
noteiktajiem finanšu piešķīrumiem ir 
paredzētais resursu iedalījums pa 
minētajiem intervences veidiem un 
konkrētajām intervencēm.

3. Papildus V sadaļas prasībām 
dalībvalstis savā KLP stratēģiskajā plānā 
iekļauj arī izvēlēto intervences veidu 
īstenošanas grafiku, norāda konkrētās 
intervences un iekļauj vispārēju finansiālu 
tabulu, kurā uzrāda izmantojamos resursus 
un to, kāds saskaņā ar V pielikumā 
noteiktajiem finanšu piešķīrumiem ir 
paredzētais resursu iedalījums pa 
minētajiem intervences veidiem un 
konkrētajām intervencēm.

Or. en
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15.10.2020. A8-0200/822

Grozījums Nr. 822
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
54. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

54 Īpaši noteikumi par Savienības 
finansiālo palīdzību vīna nozarei

54 Īpaši noteikumi par Savienības 
finansiālo palīdzību vīna nozarei

1. Attiecīgās dalībvalstis nodrošina, 
lai Savienības finansiālā palīdzība par ražas 
apdrošināšanu neizkropļotu konkurenci 
apdrošināšanas tirgū.

1. Attiecīgās dalībvalstis nodrošina, 
lai Savienības finansiālā palīdzība par ražas 
apdrošināšanu neizkropļotu konkurenci 
apdrošināšanas tirgū.

2. Attiecīgās dalībvalstis nosaka 
sistēmu, kuras pamatā ir objektīvi kritēriji, 
kuru mērķis ir nodrošināt, lai individuāliem 
vīna ražotājiem izmaksātā kompensācija 
par priekšlaicīgu ražas novākšanu 
nepārsniegtu 53. panta 3. punktā noteikto 
ierobežojumu.

2. Attiecīgās dalībvalstis nosaka 
sistēmu, kuras pamatā ir objektīvi kritēriji, 
kuru mērķis ir nodrošināt, lai individuāliem 
vīna ražotājiem izmaksātā kompensācija 
par priekšlaicīgu ražas novākšanu 
nepārsniegtu 53. panta 3. punktā noteikto 
ierobežojumu.

Savienības palīdzības apjomu vīndarības 
blakusproduktu destilācijas gadījumā 
nosaka par tilpumkoncentrācijas procentu 
un par hektolitru saražotā spirta. 
Savienības finansiālā palīdzība nepienākas 
par tādu spirta tilpumkoncentrāciju 
destilējamos blakusproduktos, kas 
pārsniedz 10 % no spirta 
tilpumkoncentrācijas saražotajā vīnā.

Savienības palīdzības apjomu vīndarības 
blakusproduktu destilācijas gadījumā 
nosaka par tilpumkoncentrācijas procentu 
un par hektolitru saražotā spirta. 
Savienības finansiālā palīdzība nepienākas 
par tādu spirta tilpumkoncentrāciju 
destilējamos blakusproduktos, kas 
pārsniedz 10 % no spirta 
tilpumkoncentrācijas saražotajā vīnā.

Attiecīgās dalībvalstis nodrošina, lai 
Savienības finansiālo palīdzību par 
vīndarības blakusproduktu destilāciju 
saņemtu destilētāji, kuri pārstrādā 
destilācijai jēlspirtā piegādātus vīndarības 
blakusproduktus ar spirta 
tilpumkoncentrāciju vismaz 92 %.

Attiecīgās dalībvalstis nodrošina, lai 
Savienības finansiālo palīdzību par 
vīndarības blakusproduktu destilāciju 
saņemtu destilētāji, kuri pārstrādā 
destilācijai jēlspirtā piegādātus vīndarības 
blakusproduktus ar spirta 
tilpumkoncentrāciju vismaz 92 %.

Savienības finansiālā palīdzība ietver Savienības finansiālā palīdzība ietver 
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fiksētu summu, ar kuru kompensē 
vīndarības blakusproduktu savākšanas 
izmaksas. Minēto summu destilētājs 
pārskaita ražotājam, ja šīs pēdējais sedz 
attiecīgās izmaksas.

fiksētu summu, ar kuru kompensē 
vīndarības blakusproduktu savākšanas 
izmaksas. Minēto summu destilētājs 
pārskaita ražotājam, ja šīs pēdējais sedz 
attiecīgās izmaksas.

Attiecīgās dalībvalstis nodrošina, lai 
52. panta 1. punkta f) apakšpunktā 
minētajā vīndarības blakusproduktu 
destilēšanā iegūtais spirts, par kuru ir 
piešķirta Savienības finansiālā palīdzība, 
tiktu izmantots vienīgi rūpnieciskām vai 
enerģētiskām vajadzībām, kuras nekropļo 
konkurenci.

Attiecīgās dalībvalstis nodrošina, lai 
52. panta 1. punkta f) apakšpunktā 
minētajā vīndarības blakusproduktu 
destilēšanā iegūtais spirts, par kuru ir 
piešķirta Savienības finansiālā palīdzība, 
tiktu izmantots vienīgi rūpnieciskām vai 
enerģētiskām vajadzībām, kuras nekropļo 
konkurenci.

4. Attiecīgās dalībvalstis savā KLP 
stratēģiskajā plānā nosaka, kādu 
procentuālo minimumu tās sedz no 
izdevumiem par rīcību, kuras mērķis ir 
vides aizsardzība, pielāgošanās klimata 
pārmaiņām, ražošanas sistēmu un procesu 
ilgtspējas uzlabošana, Savienības vīna 
nozares vidiskās ietekmes samazināšana, 
enerģijas ietaupīšana un vispārējās 
energoefektivitātes uzlabošana vīna nozarē.

4. Attiecīgās dalībvalstis savā KLP 
stratēģiskajā plānā nosaka 20 % 
minimumu, ko tās sedz no izdevumiem par 
rīcību, kuras mērķis ir vides aizsardzība, 
pielāgošanās klimata pārmaiņām, 
ražošanas sistēmu un procesu ilgtspējas 
uzlabošana, Savienības vīna nozares 
vidiskās ietekmes samazināšana, enerģijas 
ietaupīšana un vispārējās 
energoefektivitātes uzlabošana vīna nozarē.

4.a Dalībvalstis nodrošina, ka kopējā 
gada summa, ko piešķir vienam 
galasaņēmējam intervencei vīna nozarē, 
nepārsniedz 200 000 EUR.
4.b Atbalsts ir atkarīgs no tā, vai tiek 
ievērotas vides un bioloģiskās 
daudzveidības prasības, kas pārsniedz 
minimālos standartus, īpašu uzmanību 
pievēršot ainavas iezīmju saglabāšanai un 
bioloģiskajai daudzveidībai labvēlīgas 
pārvaldības prakses īstenošanai.

Or. en
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15.10.2020. A8-0200/823

Grozījums Nr. 823
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
56. pants – 1. daļa – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) saskaņā ar 6. panta 1. punkta d) un 
e) apakšpunktā nosauktajiem konkrētajiem 
mērķiem samazināt olīvu audzēšanas 
ietekmi uz vidi un ar olīvu audzēšanas 
palīdzību strādāt klimata darbus;

c) saskaņā ar 6. panta 1. punkta d) un 
e) apakšpunktā nosauktajiem konkrētajiem 
mērķiem samazināt olīvu audzēšanas 
ietekmi uz vidi un ar olīvu audzēšanas 
palīdzību īstenot klimatrīcību, 
pielāgošanos klimata pārmaiņām un to 
mazināšanu, tostarp veicinot 
polikulturālās ainavas un uzlabojot 
augsnes kopšanu;

Or. en
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15.10.2020. A8-0200/824

Grozījums Nr. 824
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 – 3. nodaļa – 6.a iedaļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

PĀKŠAUGU NOZARE
58.a pants
Pākšaugu audzēšanas nozares mērķi
Neatkarīgi no 5. un 6. panta par 
vispārīgajiem mērķiem ievērošanas, 
pākšaugu nozarē dalībvalstis cenšas 
īstenot šādus mērķus:
a) shēma palielina ilgtspējīgas pākšaugu 
ražošanas un patēriņa apjomus visā 
Savienībā, lai palielinātu pārtikas un 
dzīvnieku barības pašpietiekamo 
nodrošinājumu saskaņā ar I pielikumā 
noteiktajiem mērķrādītājiem;
b) laukaugu pākšaugi, kuru audzēšanu 
atbalsta ar šo maksājumu, ir daļa no 
vismaz četru gadu augsekas vai sugu 
kombinācijas pagaidu zālāju platībās uz 
aramzemes. Tā ir saderīga ar 
klimatiskajām un vidiskajām shēmām 
(ekoshēmām), kuras paredz 28. pants un 
saskaņā ar kurām var atbalstīt 4 gadu un 
ilgākas augsekas. Ar shēmu var atbalstīt 
arī segkultūru un starpkultūru 
audzēšanu, piemēram, pazemes āboliņa 
audzēšanu, ko neatbalsta citi pasākumi;
c) subsidēt var arī dzīvnieku barošanos 
ganībās ar lielu sugu daudzveidību vai 
pļavu, kam raksturīga liela sugu 
daudzveidība, pļaušanu lopbarības 
vajadzībām patiešām pastāvīgās ganībās, 
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kurās zālājā ir pākšaugu sugas, ar 
nosacījumu, ka nenotiek pāraršana vai 
pārsēja (atjaunināšana);
d) ar šiem maksājumiem nedrīkst atbalstīt 
pākšaugu monokultūru audzēšanu vai 
tādu audzēšanu, kurā neizmanto augseku;
e) mazināt atkarību no spēkbarības 
maisījumiem, kas satur soju, sevišķi 
importētu soju no nesen atmežotas vai 
pārveidotas zemes, saskaņā ar 15. IAM, 
Savienības solījumu nepieļaut 
atmežošanu un pastāvošajām 
privātuzņēmumu atmežošanas 
nepieļaušanas saistībām;
f) noslēgt barības vielu aprites ciklus un 
mazināt to mērogu līdz vietēju un 
reģionālu upes baseinu mērogam saskaņā 
ar Direktīvu 2000/60/EK;
g) stiprināt vietējos un reģionālos tirgus, 
kuros pārdod pārtiku, dzīvnieku barību 
un vietēji pielāgotas mazprasīgas sēklu 
šķirnes.
Šajā nozarē finansētie pasākumi ir 
saskanīgi ar Savienības klimatiskajām un 
vidiskajām saistībām un tiesību aktiem, tie 
neizraisa tiešu vai netiešu zemes 
izmantojuma maiņu un tiem ir patiesi 
pozitīva ietekme uz globālajām 
siltumnīcefekta gāzu emisijām atbilstoši 
GLOBIOM.
58.b pants
Intervences veidi
Attiecībā uz 58.a pantā minētajiem 
mērķiem dalībvalstis savā KLP 
stratēģiskajā plānā izvēlas vienu vai 
vairākus no šādiem intervences veidiem:
a) investīcijas materiālos un nemateriālos 
aktīvos; pētniecība un eksperimentālā 
ražošana un cita veida rīcība, tostarp 
šādās jomās:
i) augsnes saglabāšana, arī reāla un 
pierādīta augsnes oglekļa krājumu 
vairošana bez sistemātiskas paļaušanās uz 
pesticīdiem;
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ii) ūdens resursu izmantošanas un 
apsaimniekošanas, arī ūdens taupīšanas, 
uzlabošana;
iii) mainīgajiem klimatiskajiem 
apstākļiem piemērotu šķirņu un 
apsaimniekošanas paņēmienu 
izmantošanas veicināšana;
iv) apsaimniekošanas paņēmienu 
uzlabošana ar mērķi palielināt 
kultūraugu izturētspēju pret kaitīgajiem 
organismiem un samazināt uzņēmību pret 
kaitīgajiem organismiem;
v) pesticīdu lietošanas un atkarības no 
pesticīdu lietošanas samazināšana;
vi) bioloģiskajai daudzveidībai labvēlīgu 
lauksaimniecības dzīvotņu izveide un 
uzturēšana bez pesticīdu izmantošanas;
b) konsultāciju pakalpojumi un tehniskā 
palīdzība, jo īpaši attiecībā uz 
pielāgošanos klimata pārmaiņām un to 
mazināšanu, arī attiecībā uz piemērotākās 
augsekas izvēli, kas jāveic 
lauksaimniekam;
c) apmācība, tostarp padomdošana un 
paraugprakses apmaiņa;
d) bioloģiskā ražošana un metodes;
e) pasākumi produktu pārvadāšanas un 
uzglabāšanas ilgtspējas un efektivitātes 
palielināšanai.

Or. en

(6.a iedaļa - 58.a pants (jauns), 6.a iedaļa - 58.b pants (jauns))
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Grozījums Nr. 825
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. pants – 1. daļa – d punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) saskaņā ar 6. panta 1. punkta e) un 
f) apakšpunktā nosauktajiem konkrētajiem 
mērķiem veicināt, izstrādāt vai ieviest vidi 
saudzējošas un dzīvnieku labturības 
standartiem atbilstošas ražošanas metodes, 
noturību pret kaitēkļiem nodrošinošus un 
videi nekaitīgus audzēšanas un ražošanas 
paņēmienus un metodes, blakusproduktu 
un atkritumu izmantošanu un pārvaldīšanu 
videi nekaitīgā veidā, dabas resursu 
ilgtspējīgu izmantošanu un jo īpaši ūdens, 
augsnes un citu dabas resursu aizsardzību;

d) saskaņā ar 6. panta 1. punkta e) un 
f) apakšpunktā nosauktajiem konkrētajiem 
mērķiem veicināt, izstrādāt un īstenot vidi 
saudzējošas un dzīvnieku labturības 
standartiem atbilstošas ražošanas metodes, 
noturību pret kaitēkļiem un slimībām 
nodrošinošus un videi nekaitīgus 
audzēšanas un ražošanas paņēmienus un 
metodes, arī veicinot integrētu augu 
aizsardzību, pasākumus bioloģiskās 
drošības un noturības pret dzīvnieku 
slimībām uzlabošanai, vienlaikus 
samazinot antibiotiku izmantošanu, 
blakusproduktu un atkritumu izmantošanu 
un pārvaldīšanu videi nekaitīgā veidā, 
dabas resursu atjaunošanu un ilgtspējīgu 
izmantošanu un jo īpaši ūdens, augsnes un 
citu dabas resursu aizsardzību, emisiju 
samazināšanu un energoefektivitāti;

Or. en


