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15.10.2020 A8-0200/907

Grozījums Nr. 907
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL grupas 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
26. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis nosaka vienotu atbalsta 
summu par hektāru vai diferencē atbalsta 
summu atkarībā no hektāru kopskaita, kā 
arī nosaka, kāds ir maksimālais hektāru 
skaits, par kuru lauksaimniekam ir 
iespējams saņemt pārdalošo ienākumu 
atbalstu.

3. Dalībvalstis nosaka maksājumu, 
kas līdzvērtīgs atbalsta summai par 
hektāru, vai diferencē atbalsta summu 
atkarībā no hektāru kopskaita. Maksimālais 
hektāru skaits, par kuru lauksaimniekam ir 
iespējams saņemt šo maksājumu, nav 
lielāks par saimniecību vidējo lielumu 
valstī vai par vidējo lielumu saskaņā ar 
teritorijām kuras noteiktas 18. panta 
2. punktā, vai 30 hektāri atkarībā no tā, 
kas ir mazāks. Dalībvalstis piešķir šo 
maksājumu, sākot no saimniecības pirmā 
atbalsttiesīgā hektāra. Nav noteikta 
maksimālā summa pārdalošajam 
maksājumam par hektāru konkrētā 
pieprasījumu gadā.

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstīm vajadzētu ļaut piešķirt lielākas summas pārdalošajiem maksājumiem, bet tikai 
ierobežotam skaitam pirmo hektāru (pirmie 30 hektāri vai dalībvalsts/reģionālais vidējais 
rādītājs atkarībā no tā, kas ir mazāks — noteikums kopš 2013. gada, kad ieviesa šo 
instrumentu). Šā noteikuma mērķis ir ļaut pārvirzīt atbalstu mazām un vidējām saimniecībām.
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15.10.2020 A8-0200/908

Grozījums Nr. 908
Manuel Bompard
GUE/NGL grupas 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
27. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis var paredzēt ienākumu 
papildatbalstu gados jaunajiem 
lauksaimniekiem, un to dara saskaņā ar šā 
panta nosacījumiem un tā, kā dalībvalstis 
sīkāk precizējušas savā KLP stratēģiskajā 
plānā.

1. Dalībvalstis paredz ienākumu 
papildatbalstu gados jaunajiem 
lauksaimniekiem un jauniem 
lauksaimniekiem, un to dara saskaņā ar šā 
panta nosacījumiem un tā, kā dalībvalstis 
sīkāk precizējušas savā KLP stratēģiskajā 
plānā.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/909

Grozījums Nr. 909
Manuel Bompard
GUE/NGL grupas 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
27. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pildot 6. panta 1. punkta 
g) apakšpunktā nosaukto konkrēto mērķi 
“piesaistīt gados jaunus lauksaimniekus un 
veicināt darījumdarbību lauku apvidos” un 
pienākumu vismaz 2 % no summām, ko 
dalībvalsts iedala tiešajiem maksājumiem, 
saskaņā ar 86. panta 4. punktu atvēlēt šim 
mērķim, dalībvalstis var paredzēt 
ienākumu papildatbalstu gados jaunajiem 
lauksaimniekiem, kuri nesen ir 
nodibinājuši savu pirmo lauku saimniecību 
un kuri ir tiesīgi saņemt 17. pantā minēto 
ienākumu pamatatbalstu.

2. Pildot 6. panta 1. punkta 
g) apakšpunktā nosaukto konkrēto mērķi 
"piesaistīt gados jaunus lauksaimniekus un 
veicināt darījumdarbību lauku apvidos" un 
pienākumu vismaz 5 % no summām, ko 
dalībvalsts iedala tiešajiem maksājumiem, 
saskaņā ar 86. panta 4. punktu atvēlēt šim 
mērķim, dalībvalstis paredz ienākumu 
papildatbalstu gados jaunajiem 
lauksaimniekiem un jaunajiem 
lauksaimniekiem, kuri nesen ir 
nodibinājuši savu pirmo lauku saimniecību 
un kuri ir tiesīgi saņemt 17. pantā minēto 
ienākumu pamatatbalstu.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/910

Grozījums Nr. 910
Petros Kokkalis
GUE/NGL grupas 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
28. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Brīvprātīgu klimatisko un vidisko 
shēmu (“ekoshēmu”) satvarā sniegtu 
atbalstu dalībvalstis paredz saskaņā ar šā 
panta nosacījumiem un tā, kā dalībvalstis 
sīkāk precizējušas savā KLP stratēģiskajā 
plānā.

1. Brīvprātīgu klimatisko un vidisko 
shēmu ("ekoshēmu") satvarā sniegtu 
atbalstu dalībvalstis paredz saskaņā ar šā 
panta nosacījumiem un tā, kā dalībvalstis 
sīkāk precizējušas savā KLP stratēģiskajā 
plānā. Ekoshēmas vienā rīcības jomā 
atbilst citu rīcības jomu mērķiem. 
Dalībvalstis piedāvā ļoti dažādas 
ekoshēmas, lai nodrošinātu, ka 
lauksaimnieki var piedalīties, un lai 
atbalstītu dažādu līmeņu mērķus. 
Dalībvalstis organizē dažādas shēmas, kas 
sniedz papildu ieguvumus, veicina 
sinerģiju un uzsver integrētu pieeju. 
Dalībvalstis nosaka punktu vai reitingu 
sistēmas.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/911

Grozījums Nr. 911
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL grupas 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
28. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ar šā veida intervenci dalībvalstis 
atbalsta īstenus lauksaimniekus, kuri 
apņemas savos atbalsttiesīgajos hektāros 
piekopt klimatam un videi labvēlīgu 
lauksaimniecības praksi.

2. Ar šā veida intervenci dalībvalstis 
atbalsta īstenus lauksaimniekus, kuri 
apņemas savos atbalsttiesīgajos hektāros 
piekopt klimatam un videi labvēlīgu 
lauksaimniecības praksi. Dalībvalstis ar 
šāda veida intervenci atbalsta aktīvus 
lauksaimniekus vai lauksaimnieku 
grupas, kas apņēmušās saglabāt un 
īstenot labvēlīgu praksi un pāriet pie 
lauksaimniecības prakses, paņēmieniem 
un sertificētām shēmām, kuras spēcīgāk 
atbalsta klimatu un vidi un ir izstrādātas 
saskaņā ar 28.a panta vadošajiem 
principiem, kā arī iekļautas 28.b pantā 
minētajos sarakstos un pielāgotas 
konkrētu valsts vai reģiona vajadzību 
nodrošināšanai.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/912

Grozījums Nr. 912
Petros Kokkalis
GUE/NGL grupas 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
28. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis izveido klimatam un 
videi labvēlīgas lauksaimniecības prakses 
paņēmienu sarakstu.

3. Atbalsts ekoshēmām ir ikgadējs 
maksājums atbalsttiesīgajiem hektāriem, 
uz ko attiecas ekoshēma, vai/un 
maksājums saimniecībai, un to piešķir kā 
stimulējošu maksājumu, lai taisnīgi 
atlīdzinātu par ekosistēmas 
pakalpojumiem, pārsniedzot papildu 
izmaksu vai negūto ienākumu 
atlīdzināšanu, kas var būt vienreizējs 
maksājums. Maksājumu līmenis atšķiras 
atkarībā no katras ekoshēmas mērķu 
vērienīguma, balstoties uz 
nediskriminējošiem kritērijiem.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/913

Grozījums Nr. 913
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL grupas 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
28.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

28.a pants
Klimatisko un vidisko shēmu mērķi un 

vadošie principi
1. Šāda veida intervencē ietvertā 
lauksaimniecības prakse palīdz sasniegt 
vienu vai vairākus no konkrētajiem 
mērķiem, kas noteikti 6. panta 1. punkta 
d), e) un f) apakšpunktā, un sasniegt zaļā 
kursa mērķrādītājus, kā izklāstīts 
6.a pantā.
2. Šā panta 1. punktā minētā 
lauksaimniecības prakse ietver šādas 
klimatiskās un vidiskās rīcības jomas:
a) darbības saistībā ar klimata 
pārmaiņām, tostarp siltumnīcefekta gāzu 
emisiju samazināšana no 
lauksaimniecības, kā arī oglekļa 
sekvestrēšanas uzturēšana un/vai 
uzlabošana;
aa) darbības, lai samazinātu citas 
emisijas, kas nav siltumnīcefekta gāzu 
emisijas;
b) ūdens kvalitātes aizsargāšana vai 
uzlabošana lauksaimniecības teritorijās 
un spiediena samazināšana uz ūdens 
resursiem;
c) darbības, lai samazinātu augsnes 
eroziju, augsnes auglības dabiska 
uzlabošana, uzturot un atjaunojot 
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augsnes biotu, un barības vielu 
pārvaldības uzlabošana;
d) bioloģiskās daudzveidības 
aizsargāšana, dzīvotņu un sugu 
aizsargāšana vai atjaunošana, 
apputeksnētāju aizsargāšana un ainavas 
elementu apsaimniekošana, ietverot jaunu 
ainavas elementu izveidi ar ieguvumiem 
bioloģiskajai daudzveidībai;
e) pasākumi, lai panāktu pesticīdu 
ilgtspējīgu izmantošanu un izmantošanas 
samazināšanu, jo īpaši pesticīdu, kas rada 
risku cilvēku veselībai vai bioloģiskajai 
daudzveidībai;
f) teritoriju noteikšana kā bioloģiskās 
daudzveidības virzītus elementus vai 
zonas, kurās neizmanto pesticīdus un 
mēslošanas līdzekļus;
f) darbības, lai risinātu jautājumu par 
rezistenci pret antimikrobiāliem 
līdzekļiem.
3. Šā panta 1. punktā minētā 
lauksaimniecības prakse var cita starpā 
ietvert šādus līdzekļu vai pasākumu 
piemērus:
a) precīzā lauksaimniecība, ja tā var 
samazināt ražošanas resursus un uzlabot 
dabas resursu ilgtspējīgu 
apsaimniekošanu, lai sasniegtu attiecīgos 
zaļā kursa mērķrādītājus, vai precīzās 
lauksaimniecības līdzekļi, kas sekmē 
nezāļu neķīmisku apkarošanu laukaugu 
kultūraugu sistēmās;
b) prakse, kas uzlabo ģenētisko 
daudzveidību uz lauka, piemēram, 
heterogēna materiāla sēšana, un 
kultūraugu daudzveidība, piemēram, 
dažādi kultūraugi, pasēja vai vairāku 
kultūraugu sēšana;
c) ekstensīvā ganīšana: lauksaimniecības 
dzīvnieku skaita samazināšanas 
pasākumi, piemēram, ekstensifikācijas 
piemaksa;
d) augseka 4 vai vairāk gadus, ietverot 
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pākšaugus;
e) aramzemes papuve ar āboliņu vai 
citiem pākšaugiem proteīna kultūraugu 
stratēģijas ietvaros;
f) ilgtermiņa augu papuves, dažādu sugu 
velēnas, zālaugu maisījumi, zālaugi, 
ietverot pākšaugus;
g) mitrāju kultūras kā mazas intensitātes 
ganīšanas mitrāji, lai atbalstītu bioloģisko 
daudzveidību un klimatu;[NA1]
h) agromežsaimniecības prakse;
i) integrētā augu aizsardzība saskaņā ar 
IAA 8 principiem atbilstīgi Direktīvas 
2009/128/EK par pesticīdu ilgtspējīgu 
lietošanu III pielikumam;
j) individuāla agroekoloģiskā prakse;
j) lauksaimniecība ar "ierobežotām 
darbībām virsējā slānī", neizmantojot 
pesticīdus;
k) plašas bioloģiskās daudzveidības 
elementu ieviešana, lai sekmētu 
izturētspēju un ražīgumu.
3. Šā panta 1. punktā minētā 
lauksaimniecības prakse:
a) pārsniedz attiecīgās tiesību aktos 
noteiktās pārvaldības prasības un laba 
lauksaimnieciskā un vidiskā stāvokļa 
standartus, kas noteikti saskaņā ar šīs 
sadaļas I nodaļas 2. iedaļu;
b) pārsniedz prasību minimumu, kas 
noteikts attiecībā uz dzīvnieku labturību 
un mēslošanas līdzekļu un augu 
aizsardzības līdzekļu izmantošanu, kā arī 
citas obligātās prasības, kas noteiktas 
Savienības tiesību aktos;
c) pārsniedz nosacījumus, kas saskaņā ar 
4. panta 1. punkta a) apakšpunktu 
paredzēti attiecībā uz lauksaimniecības 
platības uzturēšanu konkrētā stāvoklī;
d) atšķiras no saistībām, par kurām 
piešķir maksājumus saskaņā ar 65. pantu, 
vai papildina šīs saistības.
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4. Komisija līdz ... [divi mēneši pēc šīs 
regulas stāšanās spēkā] pieņem šo regulu 
papildinošus deleģētos aktus saskaņā ar 
138. pantu, nosakot uz veikuma balstītu 
kritēriju sarakstu, kam ir jāatbilst 
lauksaimniecības praksei, kura sekmē 
klimatu un vidi, nodrošinot atbilstību 
6. panta 1. punkta d), e) un 
f) apakšpunktā noteiktajiem mērķiem un 
zaļā kursa mērķrādītāju sasniegšanai.
5. Komisija līdz ... [četri mēneši pēc šīs 
regulas stāšanās spēkā] pieņem šo regulu 
papildinošus deleģētos aktus saskaņā ar 
138. pantu, nosakot Savienības katalogu 
ar prakses pieejām, kuras ir tiesīgas 
saņemt maksājumus par klimatiskajām 
un vidiskajām shēmām saskaņā ar 
28. pantu.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/914

Grozījums Nr. 914
Petros Kokkalis
GUE/NGL grupas 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
28.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

28.b pants
Valstu saraksti ar prakses pieejām, kuras 

atbilst klimatiskajām un vidiskajām 
shēmām

1. Dalībvalstis, sadarbojoties ar valsts, 
reģionālajām un vietējām ieinteresētajām 
personām izveido valstu sarakstus ar 
prakses pieejām, kuras atbilst 28. pantā 
minētajām klimatiskajām un vidiskajām 
shēmām, ar iespēju izmantot 28.a pantā 
minētā Savienības kataloga piemērus vai 
noteikt citas prakses pieejas, kas atbilst 
28.a panta nosacījumiem, ņemot vērā 
savas konkrētās valsts vai reģionālās 
vajadzības saskaņā ar 96. pantu.
2. Valstu sarakstos var iekļaut pasākumu 
veidus, kas nav paredzēti 65. pantā, vai 
pasākumu veidus, kuri būtībā ir 65. pantā 
iekļautie pasākumi, taču ar atšķirīgām 
prasībām.
3. Dalībvalstis šajos sarakstos iekļauj 
vismaz ekoshēmas, lauksaimniecības 
līdzekļu izmantošanu barības vielu 
ilgtspējīgai pārvaldībai un ražošanas 
resursu samazināšanu, kā arī — attiecīgā 
gadījumā — mitrāju aizsardzību un 
kūdrāju pienācīgu uzturēšanu. Saskaņā 
ar Direktīvu 92/43/EEK vai Direktīvu 
2009/147/EK izraudzītās teritorijas, kurās 
veic līdzvērtīgas darbības, automātiski 
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uzskata par atbilstīgām šīm shēmām.
4. Komisija apstiprina valstu sarakstus 
atbilstīgi 106. un 107. pantā noteiktajai 
procedūrai. Komisija dalībvalstīm sniedz 
vajadzīgos norādījumus par valstu 
sarakstu sagatavošanu, koordinējoties ar 
ES un valstu KLP tīkliem, kas noteikti 
113. pantā, lai atvieglotu paraugprakses 
apmaiņu un uzlabotu zināšanu bāzi, kā 
arī rastu risinājumus. Novērtējot valstu 
sarakstus, Komisija jo īpaši ņem vērā 
shēmu struktūru, iespējamo efektivitāti, 
apguvi, alternatīvas un ieguldījumu 
28.a pantā minēto konkrēto mērķu 
sasniegšanā. Novērtējumus dara publiski 
pieejamus un neatbilstības vai negatīva 
novērtējuma gadījumā dalībvalstis 
ierosina grozījumus valstu sarakstos un 
shēmās saskaņā ar 106. un 107. pantā 
noteikto procedūru.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/915

Grozījums Nr. 915
Manuel Bompard
GUE/NGL grupas 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
28.c pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

28.c pants
Dzīvnieku labturības shēmas

1. Dalībvalstis saskaņā ar šajā pantā un 
dalībvalstu KLP stratēģiskajos plānos 
izklāstītajiem nosacījumiem izstrādā un 
atbalsta brīvprātīgas dzīvnieku labturības 
shēmas. Shēmu mērķis ir sekmēt 6. panta 
1. punkta i) apakšpunktā noteiktos 
dzīvnieku labturības mērķus.
2. Ar šā veida intervenci dalībvalstis 
atbalsta aktīvus lauksaimniekus vai 
lauksaimnieku grupas, kas apņemas 
piekopt, uzturēt un veicināt dzīvnieku 
labturībai labvēlīgu lauksaimniecības 
praksi un sistēmas. Dzīvnieku 
blīvaudzēšanas darbības neatbilst 
dzīvnieku labturības shēmām.
3. Komisija pieņem šo regulu 
papildinošus deleģētos aktus saskaņā ar 
138. pantu līdz ne vēlāk kā divus mēnešus 
pēc šīs regulas stāšanās spēkā, nosakot 
Savienības sarakstu ar dzīvnieku 
labturībai labvēlīgām lauksaimniecības 
prakses pieejām, ņemot vērā šā panta 
4. punktā minētos nosacījumus. 
Dalībvalstis papildus izveido valstu 
sarakstus ar dzīvnieku labturībai 
labvēlīgas lauksaimniecības prakses 
pieejām, izvēloties no tām, kas iekļautas 
pirmajā daļā minētajā Savienības 
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sarakstā. Dalībvalstis priekšroku dod 
shēmām, kas sniedz papildu ieguvumus 
klimata un vides mērķiem un uzsver 
integrētu pieeju. Komisija dalībvalstīm 
sniedz vajadzīgos norādījumus par valstu 
sarakstu sagatavošanu, koordinējoties ar 
ES un valstu KLP tīkliem, kas noteikti 
113. pantā, lai atvieglotu paraugprakses 
apmaiņu, uzlabotu zināšanu bāzi un rastu 
risinājumus nolūkā sasniegt 6. panta 
1. punkta i) apakšpunktā noteikto 
konkrēto dzīvnieku labturības mērķi. 
Īpašu uzmanību pievērš to pasākumu un 
shēmu iespējamai atkārtošanai, kas 
pielāgoti konkrētiem vietējiem, 
reģionāliem vai valsts un/vai vidiskiem 
apstākļiem vai ierobežojumiem. Pienācīgi 
pamatotos gadījumos valstu sarakstos var 
iekļaut papildu shēmas, kuras nav 
iekļautas Savienības sarakstā, ja to 
apstiprina Komisija saskaņā ar 106. un 
107. pantā noteikto procedūru. Izstrādājot 
sarakstus, Komisija un dalībvalstis 
nodrošina, ka V sadaļas III nodaļā 
minētajā procesā saraksti tiek veidoti kā 
lauksaimniecības, veterinārijas un vides 
iestāžu kopīgi centieni un sadarbībā ar 
ekspertiem. Komisija reizi (pus)gadā 
novērtē valstu sarakstus, ņemot vērā 
shēmu nepieciešamo efektivitāti, 
alternatīvas un ieguldījumu 6. panta 
1. punkta i) apakšpunktā noteikto 
konkrēto dzīvnieku labturības mērķu 
sasniegšanā. Novērtējumus dara publiski 
pieejamus un neatbilstības/negatīva 
novērtējuma gadījumā dalībvalstis 
ierosina grozījumus valstu sarakstos un 
shēmās saskaņā ar 107. pantā noteikto 
procedūru.
4. Šīs prakses pieejas izstrādā tā, lai 
sasniegtu 6. panta 1. punkta 
i) apakšpunktā noteiktos konkrētos 
dzīvnieku labturības mērķus. Prakses 
pieejas izstrādā, pienācīgi ņemot vērā ES 
Taksonomijas regulu, un nodrošina, lai 
dzīvnieku labturības mērķa īstenošana 
neapdraudētu 6. panta 1. punkta d), e) un 
f) apakšpunktā noteikto konkrēto mērķu 
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sasniegšanu.
5. Šā veida intervencēs dalībvalstis maksā 
tikai tiem saņēmējiem, kuri apņēmušies: 
a) ievērojami pārsniegt prasību 
minimumu attiecībā uz dzīvnieku 
labturību, kā arī citas obligātās prasības, 
kas noteiktas valsts un Savienības tiesību 
aktos; b) pārsniegt attiecīgās tiesību aktos 
noteiktās pārvaldības prasības un laba 
lauksaimnieciskā un vidiskā stāvokļa 
standartus, kas noteikti saskaņā ar šīs 
sadaļas I nodaļas 2. iedaļu un 
III pielikumu; c) pārsniedz nosacījumus, 
kas saskaņā ar 4. panta 1. punkta 
a) apakšpunktu paredzēti attiecībā uz 
lauksaimniecības platības uzturēšanu 
konkrētā stāvoklī; d) atšķiras no 
saistībām, par kurām piešķir maksājumus 
saskaņā ar 65. pantu, vai papildina šīs 
saistības.
6. Dzīvnieku labturības shēmas atbalsta 
ar gada maksājumiem katrai 
saimniecībai, un tas var būt vienreizējs 
maksājums vai citi vienkāršoti izmaksu 
risinājumi, kā minēts 77. pantā. Tos 
piešķir kā maksājumus, kuri papildina šīs 
iedaļas 2. apakšiedaļā noteikto ienākumu 
pamatatbalstu. Maksājumu līmenis 
atšķiras atkarībā no katras intervences vai 
intervenču kopuma mērķu vērienīguma, 
pārsniedzot dzīvnieku labturības prasību 
minimumu, kā arī citas valsts un 
Savienības tiesību aktos noteiktās 
obligātās prasības. Ja dalībvalsts saskaņā 
ar 99. pantā noteikto procedūru spēj 
apliecināt savu intervenču mērķu augstu 
vērienīgumu, maksājumi var pārsniegt 
papildu izmaksu vai negūto ienākumu 
vienkāršu atlīdzināšanu, tādējādi efektīvi 
motivējot līdzdalību.
7. Dalībvalstis izslēdz dzīvnieku labturības 
shēmas no maksājumu iespējamiem 
samazinājumiem, kā noteikts 15. pantā.
8. Dalībvalstis nodrošina, lai šā panta 
intervences būtu saskaņā ar 65. panta 
intervencēm.
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9. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
138. pantu pieņemt šo regulu 
papildinošus deleģētos aktus, ar kuriem 
paredz sīkāk izstrādātus noteikumus par 
dzīvnieku labturības shēmām.

Or. en
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Regulas priekšlikums
29. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Saistīto ienākumu atbalstu paredz 
par hektāru vai par dzīvnieku piešķirama 
ikgadēja maksājuma veidā.

3. Saistīto ienākumu atbalstu paredz 
par hektāru vai par dzīvnieku piešķirama 
ikgadēja maksājuma veidā, kam 
dalībvalstis var noteikt griestus, lai 
nodrošinātu labāku atbalsta sadalījumu.

Or. en


