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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)

Grozījumi akta projektā

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti divās slejās

Svītrotās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā kreisajā slejā. Aizstātās teksta 
daļas iezīmē treknā slīprakstā abās slejās. Jauno tekstu iezīmē treknā 
slīprakstā labajā slejā.

Pirms katra grozījuma ievietotā informācijas bloka pirmā un otrā rinda 
norāda uz attiecīgo teksta daļu izskatāmajā akta projektā. Ja grozījums 
attiecas uz spēkā esošu aktu, ko paredzēts grozīt ar akta projektu, 
informācijas blokā papildus iekļauj trešo un ceturto rindu, kurās attiecīgi 
norāda spēkā esošo aktu un atbilstīgo teksta vienību tajā. 

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti kā konsolidēts teksts.

Jaunās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā. Svītrotās teksta daļas iezīmē ar 
simbolu ▌ vai pārsvītro. Aizstātās teksta daļas iezīmē, ierakstot jauno tekstu 
treknā slīprakstā un izdzēšot vai pārsvītrojot aizstāto tekstu. 
Tas neattiecas uz tīri tehniska rakstura grozījumiem, kurus izdara attiecīgie 
dienesti, gatavojot galīgo tekstu. Tie netiek iezīmēti.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru nosaka konkrētus 
pārejas noteikumus Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un 
Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) atbalstam 2021. gadā un ar kuru 
attiecībā uz līdzekļiem un to sadalījumu 2021. gadam groza Regulu (ES) Nr. 228/2013, 
(ES) Nr. 229/2013 un (ES) Nr. 1308/2013, un ar kuru attiecībā uz līdzekļiem un 
piemērošanu 2021. gadā groza Regulu (ES) Nr. 1305/2013, (ES) Nr. 1306/2013 un (ES) 
Nr. 1307/2013
(COM(2019)0581 – C9-0162/2019 – 2019/0254(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei 
(COM(2019)0581),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 43. panta 
2. punktu, kā arī 349. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu 
(C9-0162/2019),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas ... atzinumu1,

– ņemot vērā Reģionu komitejas ... atzinumu2,

– ņemot vērā Revīzijas palātas 2020. gada 26.februāra atzinumu3,

– ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

– ņemot vērā Reģionālās attīstības komitejas atzinumu,

– ņemot vērā Budžeta komitejas vēstuli,

– ņemot vērā Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas ziņojumu (A9-0101/2020),

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2. prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu 
aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

3. uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī 
dalībvalstu parlamentiem.

1 OV C 0, 0.0.0000., 0. lpp. / Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.
2 OV C 0, 0.0.0000., 0. lpp. / Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.
3 OV C 109, 1.4.2020, 1. lpp.
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Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Komisija ir ierosinājusi veidot KLP 
sasaisti ar veikuma konkrētību (tā 
saucamais “īstenošanas modelis”). Saskaņā 
ar jauno tiesisko regulējumu Savienībai 
jānosaka politikas pamatparametri, 
piemēram, KLP mērķi un pamatprasības, 
savukārt dalībvalstīm jāuzņemas lielāka 
atbildība par veidu, kādā sasniegt mērķus 
un izpildīt mērķrādītājus. Attiecīgi 
dalībvalstīm jāizstrādā KLP stratēģiskie 
plāni, kuri jāapstiprina Komisijai, un tie 
jāīsteno.

(2) Komisija ir ierosinājusi veidot KLP 
sasaisti ar veikuma konkrētību (tā 
saucamais “īstenošanas modelis”). Saskaņā 
ar jauno tiesisko regulējumu Savienībai 
jānosaka politikas parametri, piemēram, 
KLP mērķi un pamatprasības. Stingrs 
Savienības regulējums ir būtisks, lai 
nodrošinātu, ka KLP joprojām ir kopēja 
politika, un lai nodrošinātu vienlīdzīgus 
konkurences apstākļus. Dalībvalstīm arī 
jāuzņemas lielāka atbildība attiecībā uz to, 
kā tās sasniedz mērķus un izpilda 
mērķrādītājus. Attiecīgi dalībvalstīm, 
balstoties uz ex-ante analīzi un vajadzību 
novērtējumu, jāizstrādā KLP stratēģiskie 
plāni, kuri jāapstiprina Komisijai, un tie 
jāīsteno.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Ņemot vērā KLP nākamo reformu 
un jaunos mērķus, kas izklāstīti Komisijas 
2019. gada 11. decembra paziņojumā par 
Eiropas zaļo kursu (“Eiropas zaļais 
kurss”), dalībvalstīm būtu jāturpina 
veicināt spēkā esošos agrovides un 
klimata pasākumus un jebkādus citus 
instrumentus, kas var palīdzēt 
lauksaimniekiem to centienos virzīties uz 
ekoloģisku pāreju.

Grozījums Nr. 3
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Regulas priekšlikums
2.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2b) Eiropas Parlaments savā 
2018. gada 14. novembra rezolūcijā par 
daudzgadu finanšu shēmu 2021.–
2027. gadam: Parlamenta nostāja ar 
nolūku panākt vienošanos1a pauda 
atbalstu tam, lai KLP finansējums ES-27 
reālā izteiksmē tiktu saglabāts 2014.–
2020. gada budžeta līmenī (vienlaikus 
iekļaujot budžetā lauksaimniecības 
rezerves sākotnējo summu), proti, 
383 255 miljoni EUR 2018. gada cenās 
(431 946 miljoni EUR pašreizējās cenās). 
Tāpēc skaitļi, kas paredzēti šajā regulā, 
būtu jāaprēķina, pamatojoties uz 
skaitļiem, par kuriem panākta vienošanās 
attiecībā uz DFS 2021.–2027. gadam, vai, 
ja DFS netiks savlaicīgi pieņemta, — 
pamatojoties uz pagarinātiem 2020. gada 
maksimālajiem apjomiem un 
noteikumiem saskaņā ar LESD 
312. panta 4. punktu.
__________________
1a P8_TA(2018)0449.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Likumdošanas procedūra netika 
pabeigta pietiekami laicīgi, lai dalībvalstis 
un Komisija varētu sagatavot visus 
elementus, kas vajadzīgi, lai atbilstoši 
Komisijas sākotnējam priekšlikumam 
jauno tiesisko regulējumu un KLP 
stratēģiskos plānus sāktu piemērot no 
2021. gada 1. janvāra.

(3) Likumdošanas procedūra netika 
pabeigta pietiekami laicīgi, lai dalībvalstis 
un Komisija varētu sagatavot visus 
elementus, kas vajadzīgi, lai atbilstoši 
Komisijas sākotnējam priekšlikumam 
jauno tiesisko regulējumu un KLP 
stratēģiskos plānus sāktu piemērot no 
2021. gada 1. janvāra. Šī kavēšanās rada 
nenoteiktību un risku lauksaimniekiem 
un visai lauksaimniecības nozarei. Lai 
mazinātu minēto nenoteiktību, šajā regulā 



PE646.753v02-00 8/143 RR\1204899LV.docx

LV

būtu jāparedz pašreizējo noteikumu 
turpmāka piemērošana un nepārtraukti 
maksājumi lauksaimniekiem un citiem 
saņēmējiem un tādējādi jānodrošina 
paredzamība un stabilitāte pārejas 
periodā līdz jaunā tiesiskā regulējuma 
piemērošanas dienai (“pārejas periods”).

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) No KLP sniegtā lauksaimnieku 
atbalsta nepārtrauktībai un paredzamībai 
ir būtiska nozīme lauksaimniecības 
nozares stabilitātē, kā arī lauku apvidu un 
reģionu dzīvotspējas saglabāšanā un vides 
ilgtspējas veicināšanā.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Tāpēc, lai nodrošinātu, ka 
lauksaimnieki un citi saņēmēji 2021. gadā 
var saņemt atbalstu no Eiropas 
Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) 
un Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai (ELFLA), Savienībai vēl vienu 
gadu būtu jāturpina šādu atbalstu piešķirt 
saskaņā ar pašreizējo tiesisko regulējumu, 
kurš aptver 2014.–2020. gada laikposmu. 
Pašreizējais tiesiskais regulējums konkrēti 
noteikts ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulu (ES) Nr. 1303/20137, (ES) 
Nr. 1305/20138, (ES) Nr. 1306/20139, (ES) 
Nr. 1307/201310, (ES) Nr. 1308/201311, 
(ES) Nr. 228/201312 un (ES) 
Nr. 229/201313. Turklāt, lai atvieglotu 
pāreju no esošajām atbalsta shēmām uz 

(4) Tāpēc, lai nodrošinātu, ka 
lauksaimnieki un citi saņēmēji 2021. gadā 
un attiecīgā gadījumā 2022. gadā var 
saņemt atbalstu no Eiropas 
Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) 
un Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai (ELFLA), Savienībai vēl vienu 
gadu vai attiecīgā gadījumā vēl divus 
gadus būtu jāturpina šādu atbalstu piešķirt 
saskaņā ar pašreizējo tiesisko regulējumu, 
kurš aptver 2014.–2020. gada laikposmu. 
Pārejas periodā dalībvalstīm būtu 
jānodrošina lauksaimniekiem un citiem 
saņēmējiem sniegtā atbalsta nepārtraukta 
turpināšana. Pašreizējais tiesiskais 
regulējums konkrēti noteikts ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 
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jauno tiesisko regulējumu, kura aptvertais 
laikposms sākas 2022. gada 1. janvārī, 
būtu jānosaka, kā jaunajā tiesiskajā 
regulējumā iekļaujams noteiktu veidu 
daudzgadu atbalsts.

Nr. 1303/20137, (ES) Nr. 1305/20138, (ES) 
Nr. 1306/20139, (ES) Nr. 1307/201310, 
(ES) Nr. 1308/201311, (ES) Nr. 228/201312 
un (ES) Nr. 229/201313. Turklāt, lai 
atvieglotu pāreju no esošajām atbalsta 
shēmām uz jauno tiesisko regulējumu, kura 
aptvertā laikposma sākums bija plānots 
2022. gada 1. janvārī, būtu jānosaka, kā 
jaunajā tiesiskajā regulējumā iekļaujams 
noteiktu veidu daudzgadu atbalsts.

__________________ __________________
7 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) Nr. 1303/2013 (2013. gada 
17. decembris), ar ko paredz kopīgus 
noteikumus par Eiropas Reģionālās 
attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, 
Kohēzijas fondu, Eiropas 
Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un 
Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu 
un vispārīgus noteikumus par Eiropas 
Reģionālās attīstības fondu, Eiropas 
Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas 
Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ 
Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006 (OV 
L 347, 20.12.2013., 320. lpp.).

7 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) Nr. 1303/2013 (2013. gada 
17. decembris), ar ko paredz kopīgus 
noteikumus par Eiropas Reģionālās 
attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, 
Kohēzijas fondu, Eiropas 
Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un 
Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu 
un vispārīgus noteikumus par Eiropas 
Reģionālās attīstības fondu, Eiropas 
Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas 
Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ 
Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006 (OV 
L 347, 20.12.2013., 320. lpp.).

8 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) Nr. 1305/2013 (2013. gada 
17. decembris) par atbalstu lauku attīstībai 
no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai (ELFLA) un ar ko atceļ Padomes 
Regulu (EK) Nr. 1698/2005 (OV L 347, 
20.12.2013., 487. lpp.).

8 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) Nr. 1305/2013 (2013. gada 
17. decembris) par atbalstu lauku attīstībai 
no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai (ELFLA) un ar ko atceļ Padomes 
Regulu (EK) Nr. 1698/2005 (OV L 347, 
20.12.2013., 487. lpp.).

9 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(EK) Nr. 1306/2013 (2013. gada 
17. decembris) par kopējās 
lauksaimniecības politikas finansēšanu, 
pārvaldību un uzraudzību un Padomes 
Regulu (EEK) Nr. 352/78, (EK) 
Nr. 165/94, (EK) Nr. 2799/98, (EK) 
Nr. 814/2000, (EK) Nr. 1290/2005 un (EK) 
Nr. 485/2008 atcelšanu (OV L 347, 
20.12.2013., 549. lpp.).

9 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(EK) Nr. 1306/2013 (2013. gada 
17. decembris) par kopējās 
lauksaimniecības politikas finansēšanu, 
pārvaldību un uzraudzību un Padomes 
Regulu (EEK) Nr. 352/78, (EK) 
Nr. 165/94, (EK) Nr. 2799/98, (EK) 
Nr. 814/2000, (EK) Nr. 1290/2005 un (EK) 
Nr. 485/2008 atcelšanu (OV L 347, 
20.12.2013., 549. lpp.).

10 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) Nr. 1307/2013 (2013. gada 
17. decembris), ar ko izveido noteikumus 
par lauksaimniekiem paredzētiem tiešajiem 
maksājumiem, kurus veic saskaņā ar 

10 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) Nr. 1307/2013 (2013. gada 
17. decembris), ar ko izveido noteikumus 
par lauksaimniekiem paredzētiem tiešajiem 
maksājumiem, kurus veic saskaņā ar 
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kopējās lauksaimniecības politikas atbalsta 
shēmām, un ar ko atceļ Padomes Regulu 
(EK) Nr. 637/2008 un Padomes Regulu 
(EK) Nr. 73/2009 (OV L 347, 20.12.2013., 
608. lpp.).

kopējās lauksaimniecības politikas atbalsta 
shēmām, un ar ko atceļ Padomes Regulu 
(EK) Nr. 637/2008 un Padomes Regulu 
(EK) Nr. 73/2009 (OV L 347, 20.12.2013., 
608. lpp.).

11 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) Nr. 1308/2013 (2013. gada 
17. decembris), ar ko izveido 
lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu 
organizāciju un atceļ Padomes Regulas 
(EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) 
Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007 (OV 
L 347, 20.12.2013., 671. lpp.).

11 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) Nr. 1308/2013 (2013. gada 
17. decembris), ar ko izveido 
lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu 
organizāciju un atceļ Padomes Regulas 
(EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) 
Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007 (OV 
L 347, 20.12.2013., 671. lpp.).

12 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) Nr. 228/2013 (2013. gada 13. marts), 
ar ko ievieš īpašus pasākumus 
lauksaimniecības jomā attālākajiem 
Eiropas Savienības reģioniem un atceļ 
Padomes Regulu (EK) Nr. 247/2006 (OV 
L 78, 20.3.2013., 23. lpp.).

12 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) Nr. 228/2013 (2013. gada 13. marts), 
ar ko ievieš īpašus pasākumus 
lauksaimniecības jomā attālākajiem 
Eiropas Savienības reģioniem un atceļ 
Padomes Regulu (EK) Nr. 247/2006 (OV 
L 78, 20.3.2013., 23. lpp.).

13 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) Nr. 229/2013 (2013. gada 13. marts), 
ar ko nosaka īpašus pasākumus 
lauksaimniecībā par labu Egejas jūras 
nelielajām salām un atceļ Padomes Regulu 
Nr. 1405/2006 (OV L 78, 20.3.2013., 
41. lpp.).

13 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) Nr. 229/2013 (2013. gada 13. marts), 
ar ko nosaka īpašus pasākumus 
lauksaimniecībā par labu Egejas jūras 
nelielajām salām un atceļ Padomes Regulu 
Nr. 1405/2006 (OV L 78, 20.3.2013., 
41. lpp.).

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Ar šo regulu būtu jādod 
dalībvalstīm pietiekami daudz laika, lai 
tās sagatavotu savus attiecīgos KLP valsts 
stratēģiskos plānus, kā arī administratīvās 
struktūras, kas vajadzīgas jaunā tiesiskā 
regulējuma sekmīgai īstenošanai. Tam 
nevajadzētu atturēt dalībvalstis no savu 
attiecīgo valsts stratēģisko plānu 
savlaicīgas iesniegšanas. Visiem KLP 
stratēģiskajiem plāniem vajadzētu būt 
gataviem stāties spēkā pēc pārejas perioda 
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beigām. Tas nodrošinātu tik ļoti 
nepieciešamo stabilitāti un noteiktību 
lauksaimniecības nozarē.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
4.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4b) Lai panāktu veiksmīgu KLP 
modernizāciju un vienkāršošanu, 
dalībvalstu KLP stratēģisko plānu 
sagatavošanas laikā un lai dotu 
ieguldījumu Eiropas zaļajā kursā un 
stratēģijā “no lauka līdz galdam”, 
dalībvalstīm un Komisijai būtu plaši 
jāapspriežas ar lauksaimniekiem un 
visām attiecīgajām ieinteresētajām 
personām. Dalībvalstu KLP stratēģisko 
plānu izstrādes sagatavošanas darbs būtu 
jāuzsāk nekavējoties, lai nodrošinātu 
saņēmējiem vienmērīgu pāreju uz jaunu 
plānošanas periodu.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Savienībai būtu jāturpina atbalstīt 
lauku attīstību 2021. gadā, un tāpēc 
dalībvalstīm, kam varētu beigties līdzekļi 
un kas nevar uzņemties jaunas juridiskas 
saistības saskaņā ar Regulu (ES) 
Nr. 1305/2013, vajadzētu būt iespējai savas 
no ELFLA atbalstītās lauku attīstības 
programmas vai atsevišķas reģionālās 
lauku attīstības programmas pagarināt līdz 
2021. gada 31. decembrim un pagarinātās 
programmas finansēt no atbilstošā budžeta 
piešķīruma 2021. gadam. Pagarinātajās 
programmās būtu jāsaglabā vismaz tāds 

(5) Savienībai būtu jāturpina atbalstīt 
lauku attīstību visā pārejas periodā, un 
tāpēc dalībvalstīm, kam varētu beigties 
līdzekļi un kas nevar uzņemties jaunas 
juridiskas saistības attiecībā uz visiem vai 
atsevišķiem pasākumiem un no tām 
izrietošajiem izdevumiem saskaņā ar 
Regulu (ES) Nr. 1305/2013, vajadzētu būt 
iespējai savas no ELFLA atbalstītās lauku 
attīstības programmas vai atsevišķas 
reģionālās lauku attīstības programmas 
pagarināt visā pārejas periodā un 
pagarinātās programmas finansēt no 
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pats klimata un vides jomā izvirzīto mērķu 
līmenis.

atbilstošā budžeta piešķīruma 
atbilstošajiem gadiem. Pagarinātajās 
programmās būtu jāsaglabā vismaz tāds 
pats klimata un vides jomā izvirzīto mērķu 
līmenis, līdz ar to būtu nepieciešams 
vismaz tāds pats ELFLA izdevumu 
procentuālais samērs minētās regulas 
59. panta 6. punktā minētajiem 
pasākumiem.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Dažās dalībvalstīs var būt no 
iepriekšējiem gadiem palikuši neizmantoti 
Savienības līdzekļi, un tāpēc tām vajadzētu 
būt arī iespējai nepagarināt savas lauku 
attīstības programmas vai atsevišķas 
reģionālās lauku attīstības programmas. 
Šīm dalībvalstīm vajadzētu būt iespējai 
saskaņā ar Padomes Regulu (ES) .../... 
[regula, ar ko nosaka daudzgadu finanšu 
shēmu 2021.–2027. gadam]14 ELFLA 
budžeta piešķīrumu 2021. gadam vai 
nepagarinātajām reģionālajām lauku 
attīstības programmām atbilstošo ELFLA 
budžeta piešķīruma daļu pārvietot uz 
2022.–2025. gada finanšu piešķīrumiem.

(6) Dažās dalībvalstīs var būt no 
iepriekšējiem gadiem palikuši neizmantoti 
Savienības līdzekļi, un tāpēc tām vajadzētu 
būt arī iespējai nepagarināt savas lauku 
attīstības programmas vai atsevišķas 
reģionālās lauku attīstības programmas vai 
nepieciešamības gadījumā aizpildīt 
atlikušos līdzekļus ar daļu no 
piešķīrumiem pārejas perioda gadiem. 
Šīm dalībvalstīm vajadzētu būt iespējai 
saskaņā ar Padomes Regulu (ES) .../... 
[regula, ar ko nosaka daudzgadu finanšu 
shēmu 2021.–2027. gadam]14 ELFLA 
budžeta piešķīrumu 2021. gadam vai 
attiecīgā gadījumā 2022. gadam vai 
ELFLA budžeta piešķīruma daļu, kas nav 
tikusi izlietota to lauku attīstības 
programmu pagarināšanai, pārvietot uz 
atlikušās plānošanas perioda daļas 
finanšu piešķīrumiem.

__________________ __________________
14 DFS regula (OV L , , . lpp. 14 DFS regula (OV L , , . lpp.)

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
7. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Lai Komisija varētu nodrošināt 
vajadzīgo finansiālo plānošanu un attiecīgi 
pielāgot Savienības atbalsta ikgadējo 
sadalījumu, kas noteikts Regulas (ES) 
Nr. 1305/2013 pielikumā, dalībvalstīm drīz 
pēc šīs regulas stāšanās spēkā būtu 
Komisija jāinformē par to, vai tās ir 
nolēmušas pagarināt savas lauku attīstības 
programmas un – attiecībā uz reģionālajām 
lauku attīstības programmām – kuras no 
šīm programmām tās nolēmušas pagarināt 
un, attiecīgi, kuras atbilstošās 2021. gada 
budžeta piešķīruma summas nav jāpārceļ 
uz nākamajiem finanšu gadiem.

(7) Lai Komisija varētu nodrošināt 
vajadzīgo finansiālo plānošanu un attiecīgi 
pielāgot Savienības atbalsta ikgadējo 
sadalījumu, kas noteikts Regulas (ES) 
Nr. 1305/2013 pielikumā, dalībvalstīm drīz 
pēc šīs regulas stāšanās spēkā būtu 
Komisija jāinformē par to, vai tās ir 
nolēmušas pagarināt savas lauku attīstības 
programmas, — attiecībā uz reģionālajām 
lauku attīstības programmām — kuras no 
šīm programmām tās nolēmušas pagarināt 
un vai dalībvalstis plāno tās daļēji 
finansēt ar atlikušajiem iepriekšējā 
budžeta piešķīruma līdzekļiem, un, 
attiecīgi, kuras atbilstošās pārejas periodā 
esošo gadu budžeta piešķīruma summas 
nav jāpārceļ uz nākamajiem finanšu 
gadiem.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Regula (ES) Nr. 1303/2013 nosaka 
kopīgus noteikumus, kas piemērojami 
ELFLA un dažiem citiem fondiem, kuri 
darbojas vienotā sistēmā. Minēto regulu 
būtu jāturpina piemērot gan programmām, 
kuras no ELFLA atbalsta 2014.–2020. gada 
plānošanas periodā, gan no ELFLA 
atbalstītajām programmām, attiecībā uz 
kurām dalībvalstis nolemj minēto 
laikposmu pagarināt līdz 2021. gada 
31. decembrim. Attiecībā uz tā atbalsta 
īstenošanu, kas no ELFLA piešķirts par 
2021. plānošanas gadu, minētajām 
dalībvalstīm un Komisijai par stratēģisko 
dokumentu būtu jāturpina izmantot 
partnerības nolīgumu, kurš 2014. gada 
1. janvāra–2020. gada 31. decembra 
laikposmam izstrādāts saskaņā ar 

(8) Regula (ES) Nr. 1303/2013 nosaka 
kopīgus noteikumus, kas piemērojami 
ELFLA un dažiem citiem fondiem, kuri 
darbojas vienotā sistēmā. Minēto regulu 
būtu jāturpina piemērot gan programmām, 
kuras no ELFLA atbalsta 2014.–2020. gada 
plānošanas periodā, gan no ELFLA 
atbalstītajām programmām, attiecībā uz 
kurām dalībvalstis nolemj minēto 
laikposmu pagarināt līdz 2021. gada 
31. decembrim vai attiecīgā gadījumā līdz 
2022. gada 31. decembrim. Attiecībā uz tā 
atbalsta īstenošanu, kas no ELFLA 
piešķirts par 2021. plānošanas gadu vai 
attiecīgā gadījumā par 2022. plānošanas 
gadu, minētajām dalībvalstīm un Komisijai 
par stratēģisko dokumentu būtu jāturpina 
izmantot partnerības nolīgumu, kurš 
2014. gada 1. janvāra–2020. gada 
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Regulu (ES) Nr. 1303/2013. 31. decembra laikposmam izstrādāts 
saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1303/2013.

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulā (ES) Nr. 1310/201315 un Komisijas 
Deleģētajā regulā (ES) Nr. 807/201416 
noteikts, ka izdevumus par dažām 
ilgtermiņa saistībām, kuru uzņemšanās 
notikusi pēc konkrētiem noteikumiem, ar 
kuriem lauku attīstības atbalsts piešķirts, 
pirms spēkā stājās Regula (ES) 
Nr. 1305/2013, 2014.–2020. gada 
plānošanas periodā ar konkrētiem 
nosacījumiem būtu jāturpina apmaksāt no 
ELFLA. Šiem izdevumiem uz attiecīgo 
juridisko saistību laiku būtu jāturpina ar 
tādiem pašiem nosacījumiem būt 
atbalsttiesīgiem arī 2021. plānošanas gadā. 
Turklāt juridiskās skaidrības un noteiktības 
labad būtu jāprecizē, ka juridiskās 
saistības, kuras izriet no pasākumiem, kas 
atbilst Regulas (ES) Nr. 1305/2013 
pasākumiem, kuriem piemēro integrētu 
administrācijas un kontroles sistēmu, būtu 
iekļaujamas šajā integrētajā administrācijas 
un kontroles sistēmā un ka maksājumi, kas 
saistīti ar šīm juridiskajām saistībām, 
veicami laikposmā no 1. decembra līdz 
nākamā kalendārā gada 30. jūnijam.

(10) Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulā (ES) Nr. 1310/201315 un Komisijas 
Deleģētajā regulā (ES) Nr. 807/201416 
noteikts, ka izdevumus par dažām 
ilgtermiņa saistībām, kuru uzņemšanās 
notikusi pēc konkrētiem noteikumiem, ar 
kuriem lauku attīstības atbalsts piešķirts, 
pirms spēkā stājās Regula (ES) 
Nr. 1305/2013, 2014.–2020. gada 
plānošanas periodā ar konkrētiem 
nosacījumiem būtu jāturpina apmaksāt no 
ELFLA. Šiem izdevumiem uz attiecīgo 
juridisko saistību laiku būtu jāturpina ar 
tādiem pašiem nosacījumiem būt 
atbalsttiesīgiem arī 2021. plānošanas gadā 
vai attiecīgā gadījumā 2022. plānošanas 
gadā. Turklāt juridiskās skaidrības un 
noteiktības labad būtu jāprecizē, ka 
juridiskās saistības, kuras izriet no 
pasākumiem, kas atbilst Regulas (ES) 
Nr. 1305/2013 pasākumiem, kuriem 
piemēro integrētu administrācijas un 
kontroles sistēmu, būtu iekļaujamas šajā 
integrētajā administrācijas un kontroles 
sistēmā un ka maksājumi, kas saistīti ar 
šīm juridiskajām saistībām, veicami 
laikposmā no 1. decembra līdz nākamā 
kalendārā gada 30. jūnijam.

__________________ __________________
15 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) Nr. 1310/2013 (2013. gada 
17. decembris), ar ko nosaka konkrētus 
pārejas posma noteikumus par atbalstu 
lauku attīstībai no Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
(ELFLA), groza Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulu (ES) Nr. 1305/2013 

15 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) Nr. 1310/2013 (2013. gada 
17. decembris), ar ko nosaka konkrētus 
pārejas posma noteikumus par atbalstu 
lauku attīstībai no Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
(ELFLA), groza Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulu (ES) Nr. 1305/2013 
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attiecībā uz līdzekļiem un to sadalījumu 
2014. gadam un groza Padomes Regulu 
(EK) Nr. 73/2009 un Eiropas Parlamenta 
un Padomes Regulas (ES) Nr. 1307/2013, 
(ES) Nr. 1306/2013 un (ES) Nr. 1308/2013 
attiecībā uz to piemērošanu 2014. gadā 
(OV L 347, 20.12.2013., 865. lpp.).

attiecībā uz līdzekļiem un to sadalījumu 
2014. gadam un groza Padomes Regulu 
(EK) Nr. 73/2009 un Eiropas Parlamenta 
un Padomes Regulas (ES) Nr. 1307/2013, 
(ES) Nr. 1306/2013 un (ES) Nr. 1308/2013 
attiecībā uz to piemērošanu 2014. gadā 
(OV L 347, 20.12.2013., 865. lpp.).

16 Komisijas Deleģētā regula (ES) 
Nr. 807/2014 (2014. gada 11. marts), ar ko 
papildina Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulu (ES) Nr. 1305/2013 par atbalstu 
lauku attīstībai no Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
(ELFLA) un ievieš pārejas noteikumus 
(OV L 227, 31.7.2014., 1. lpp.).

16 Komisijas Deleģētā regula (ES) 
Nr. 807/2014 (2014. gada 11. marts), ar ko 
papildina Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulu (ES) Nr. 1305/2013 par atbalstu 
lauku attīstībai no Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
(ELFLA) un ievieš pārejas noteikumus 
(OV L 227, 31.7.2014., 1. lpp.).

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Ņemot vērā to, ka KLP stratēģiskie 
plāni, kas dalībvalstīm jāsagatavo saskaņā 
ar jauno tiesisko regulējumu, ir 
piemērojami no 2022. gada 1. janvāra, būtu 
jāparedz pārejas noteikumi, kas vajadzīgi, 
lai regulētu pāreju no esošajām atbalsta 
shēmām uz jauno tiesisko regulējumu un 
konkrēti uz Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulu (ES).../...18 [KLP 
stratēģisko plānu regula].

(14) Ņemot vērā to, ka KLP stratēģiskie 
plāni, kas dalībvalstīm jāsagatavo saskaņā 
ar jauno tiesisko regulējumu, ir 
piemērojami no 2022. gada 1. janvāra vai 
attiecīgi no 2023. gada 1. janvāra, būtu 
jāparedz pārejas noteikumi, kas vajadzīgi, 
lai regulētu pāreju no esošajām atbalsta 
shēmām uz jauno tiesisko regulējumu un 
konkrēti uz Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulu (ES) .../... 18 
[KLP stratēģisko plānu regula]. Saskaņā 
ar principiem, kas noteikti Eiropas rīcības 
kodeksā attiecībā uz partnerību, kurš 
izveidots ar Komisijas Deleģēto regulu 
(ES) Nr. 240/201418a, dalībvalstīm būtu 
jānodrošina reģionālo un vietējo iestāžu, 
pilsoniskās sabiedrības organizāciju, 
tostarp atbalsta saņēmēju, līdzdalība visos 
pārejas pasākumu un programmu 
sagatavošanas, īstenošanas, uzraudzības 
un novērtēšanas posmos.

__________________ __________________
18 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 18 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
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(ES) …/… (..) [KLP stratēģisko plānu 
regula] (OV L […], [...], [...]. lpp.).

(ES) …/… (..) [KLP stratēģisko plānu 
regula] (OV L […], [...], [...]. lpp.).
18a Komisijas Deleģētā regula (ES) 
Nr. 240/2014 (2014. gada 7. janvāris) par 
Eiropas rīcības kodeksu attiecībā uz 
partnerību saistībā ar Eiropas 
strukturālajiem un investīciju fondiem 
(OV L 74, 14.3.2014., 1. lpp.).

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
14.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14a) Ar šajā regulā paredzētajiem 
pārejas noteikumiem ir iecerēts ļaut 
pašlaik spēkā esošos pasākumus 
pagarināt par pārejas perioda ilgumu. 
Pārejas periodā un lai, cik vien iespējams, 
paredzētu nākotnē atjaunotā KLP tiesiskā 
regulējuma īstenošanu, dalībvalstīm savā 
darbā un apspriedēs par turpmāko KLP 
stratēģisko plānu sagatavošanu būtu 
jākoncentrējas uz jaunajiem 
paredzētajiem instrumentiem un jo īpaši 
uz iespēju jaunām nozarēm izstrādāt 
darbības programmas.

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Regula (ES) Nr. 1308/2013 nosaka 
noteikumus par lauksaimniecības tirgu 
kopīgo organizāciju, un tās 29.–60. pants 
ietver konkrētas atbalsta shēmas. Šīs 
atbalsta shēmas topošajos dalībvalstu KLP 
stratēģiskajos plānos būtu jāiestrādā kā 
nozariskās intervences, kas minētas 
Regulas (ES).../... [KLP stratēģisko plānu 
regula] 39. panta a)–e) punktā. Lai 

(16) Regula (ES) Nr. 1308/2013 nosaka 
noteikumus par lauksaimniecības tirgu 
kopīgo organizāciju, un tās 29.–60. pants 
ietver konkrētas atbalsta shēmas. Šīs 
atbalsta shēmas topošajos dalībvalstu KLP 
stratēģiskajos plānos būtu jāiestrādā kā 
nozariskās intervences, kas minētas 
Regulas (ES).../... [KLP stratēģisko plānu 
regula] 39. panta a)–e) punktā. Lai 
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nodrošinātu saskaņotību, nepārtrauktību un 
netraucētu pāreju no Regulas (ES) 
Nr. 1308/2013 atbalsta shēmām uz 
Regulas (ES).../... [KLP stratēģisko plānu 
regulas] nozariskajām intervencēm, būtu 
jānosaka, cik ilgi katra šāda atbalsta shēma 
turpinās, pirms to aizstājošie topošie 
dalībvalstu KLP stratēģiskie plāni iegūst 
spēju izraisīt tiesiskas sekas.

nodrošinātu saskaņotību, nepārtrauktību un 
netraucētu pāreju no Regulas (ES) 
Nr. 1308/2013 atbalsta shēmām uz 
Regulas (ES).../... [KLP stratēģisko plānu 
regulas] nozariskajām intervencēm, būtu 
jānosaka, cik ilgi katra šāda atbalsta shēma 
turpinās.

Pamatojums

Būtu jādod iespēja nodrošināt spēkā esošās nozares programmas līdz sākotnēji paredzētajam 
beigu termiņam, lai ražotājiem nodrošinātu juridisko noteiktību.

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Attiecībā uz atbalsta shēmu 
olīveļļas un galda olīvu nozarē spēkā 
esošās darba programmas, kas izstrādātas 
laikposmam no 2018. gada 1. aprīļa līdz 
2021. gada 31. martam, būtu jāpagarina 
līdz 2021. gada 31. decembrim. Attiecībā 
uz atbalsta shēmām augļu un dārzeņu 
nozarē būtu jānosaka noteikumi par 
darbības programmu grozīšanu vai 
aizstāšanu.

(17) Attiecībā uz atbalsta shēmu 
olīveļļas un galda olīvu nozarē spēkā 
esošās darba programmas, kas izstrādātas 
laikposmam no 2018. gada 1. aprīļa līdz 
2021. gada 31. martam, būtu jāpagarina 
līdz pārejas perioda beigām. Attiecībā uz 
atbalsta shēmām augļu un dārzeņu nozarē 
būtu jānosaka noteikumi par darbības 
programmu grozīšanu vai aizstāšanu. 
Atzītajām ražotāju organizācijām augļu 
un dārzeņu nozarē arī vajadzētu būt 
iespējai turpināt darbības programmu līdz 
tās beigām.

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Lai nodrošinātu nepārtrauktību 
attiecībā uz atbalsta shēmām vīna nozarē 
un biškopības nozarē, jānosaka noteikumi, 

(18) Lai nodrošinātu nepārtrauktību 
attiecībā uz atbalsta shēmām augļu un 
dārzeņu nozarē, vīna nozarē un biškopības 
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kas šo atbalsta shēmu īstenošanu ļauj 
turpināt līdz tai atbilstošā plānošanas 
perioda beigām. Tāpēc attiecībā uz 
izdevumiem un maksājumiem par 
darbībām, kas saskaņā ar Regulu (ES) 
Nr. 1308/2013 īstenotas pēc 2021. gada 
31. decembra un līdz minēto atbalsta 
shēmu beigām, būtu jāturpina piemērot 
dažus Regulas (ES) Nr. 1306/2013 
noteikumus.

nozarē, jānosaka noteikumi, kas šo atbalsta 
shēmu īstenošanu ļauj turpināt līdz tai 
atbilstošā plānošanas perioda beigām. 
Tāpēc attiecībā uz izdevumiem un 
maksājumiem par darbībām, kas saskaņā ar 
Regulu (ES) Nr. 1308/2013 īstenotas pēc 
2021. gada 31. decembra un līdz minēto 
atbalsta shēmu un darbības programmu 
beigām, būtu jāturpina piemērot dažus 
Regulas (ES) Nr. 1306/2013 noteikumus.

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Lai ierobežotu saistību ievērojamu 
pārnešanu no pašreizējā lauku attīstības 
plānošanas perioda uz KLP stratēģiskajiem 
plāniem, jauno daudzgadu saistību ilgums 
attiecībā uz agrovidi, bioloģisko 
lauksaimniecību un meža vidi būtu 
jāierobežo līdz laikposmam, kas 
nepārsniedz 3 gadus. Esošo saistību 
pagarinājumi būtu jāierobežo līdz vienam 
gadam.

(19) Lai ierobežotu saistību ievērojamu 
pārnešanu no pašreizējā lauku attīstības 
plānošanas perioda uz KLP stratēģiskajiem 
plāniem, jauno daudzgadu saistību ilgums 
attiecībā uz agrovidi un klimatu, bioloģisko 
lauksaimniecību un dzīvnieku labturību 
principā būtu jāierobežo līdz laikposmam, 
kas nepārsniedz piecus gadus. Tiklīdz kļūst 
piemērojama Regula (ES) …/… [KLP 
Stratēģisko plānu regula], noteikumi, kas 
attiecas uz minētajām saistībām, būtu 
jāpielāgo saskaņā ar minēto regulu. Esošo 
saistību pagarinājumi būtu jāierobežo līdz 
vienam gadam.

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) ELFLA būtu jāspēj atbalstīt 
sabiedrības virzītu vietējo attīstību, kas 
izveidota saskaņā ar Regulā (ES) 
XXXX/XXXX [jaunā KNR] paredzētajiem 
jaunajiem noteikumiem. Tomēr, lai 
sabiedrības virzītai vietējai attīstībai 

(20) ELFLA būtu jāspēj atbalstīt 
sabiedrības virzītu vietējo attīstību, kas 
izveidota saskaņā ar Regulā (ES) 
XXXX/XXXX [jaunā KNR] paredzētajiem 
jaunajiem noteikumiem. Tomēr, lai 
sabiedrības virzītai vietējai attīstībai 
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paredzēti līdzekļi 2021. plānošanas gadā 
nepaliktu neizlietoti, dalībvalstīm, kuras 
nolemj savas lauku attīstības programmas 
pagarināt līdz 2021. gada 31. decembrim 
un turklāt izmanto iespēju pārvietot 
līdzekļus no tiešajiem maksājumiem uz 
lauku attīstību, sabiedrības virzītai vietējai 
attīstībai paredzēto 5 % piešķīruma 
minimumu būtu jāvar piemērot tikai 
attiecībā uz to ELFLA ieguldījumu lauku 
attīstībā, kas pagarināts līdz 2021. gada 
31. decembrim un aprēķināts, pirms ir 
veikts tiešo maksājumu apropriāciju 
pārvietojums.

paredzēti līdzekļi 2021. plānošanas gadā 
vai attiecīgā gadījumā 2022. plānošanas 
gadā nepaliktu neizlietoti, dalībvalstīm, 
kuras nolemj savas lauku attīstības 
programmas pagarināt un turklāt izmanto 
iespēju pārvietot līdzekļus no tiešajiem 
maksājumiem uz lauku attīstību, 
sabiedrības virzītai vietējai attīstībai 
paredzēto 5 % piešķīruma minimumu būtu 
jāvar piemērot tikai attiecībā uz to ELFLA 
ieguldījumu lauku attīstībā, kas pagarināts 
līdz 2021. gada 31. decembrim — vai 
attiecīgā gadījumā līdz 2022. gada 
31. decembrim — un aprēķināts, pirms ir 
veikts tiešo maksājumu apropriāciju 
pārvietojums.

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Lai pārejas laikā nodrošinātu 
nepārtrauktību, 2021. gadā būtu jāsaglabā 
rezerve krīzes situācijām lauksaimniecības 
nozarē un jāiekļauj attiecīgā rezerves 
summa 2021. gadam.

(21) Lai pārejas laikā nodrošinātu 
nepārtrauktību, 2021. gadā un attiecīgā 
gadījumā 2022. gadā būtu jāsaglabā 
rezerve krīzes situācijām lauksaimniecības 
nozarē un jāiekļauj attiecīgā rezerves 
summa 2021. gadam un attiecīgā 
gadījumā 2022. gadam.

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Attiecībā uz ELFLA 
priekšfinansējuma kārtību būtu jāprecizē, 
ka tad, ja dalībvalstis 2014.–2020. gada 
laikposmu nolemj pagarināt līdz 
2021. gada 31. decembrim, tas nedrīkst 
ietvert papildu priekšfinansējuma 
piešķiršanu attiecīgajām programmām.

(22) Attiecībā uz ELFLA 
priekšfinansējuma kārtību būtu jāprecizē, 
ka tad, ja dalībvalstis 2014.–2020. gada 
laikposmu nolemj pagarināt līdz 
2021. gada 31. decembrim vai attiecīgā 
gadījumā līdz 2022. gada 31. decembrim, 
tas nedrīkst ietvert papildu 
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priekšfinansējuma piešķiršanu attiecīgajām 
programmām.

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Regulas (ES) Nr. 1307/2013 
11. pants paziņošanas pienākumu attiecībā 
uz dalībvalstu lēmumiem par tās tiešo 
maksājumu summas daļas samazinājuma 
aplēsi, kas lauksaimniekam piešķirama par 
konkrētu kalendāro gadu un pārsniedz 
150 000 EUR, patlaban paredz vienīgi 
attiecībā uz 2015.–2020. gadu. Lai 
nodrošinātu esošās sistēmas 
nepārtrauktību, dalībvalstīm savi lēmumi 
un samazinājuma summas aplēse būtu 
jāpaziņo arī par 2021. gadu.

(23) Regulas (ES) Nr. 1307/2013 
11. pants paziņošanas pienākumu attiecībā 
uz dalībvalstu lēmumiem par tās tiešo 
maksājumu summas daļas samazinājuma 
aplēsi, kas lauksaimniekam piešķirama par 
konkrētu kalendāro gadu un pārsniedz 
150 000 EUR, patlaban paredz vienīgi 
attiecībā uz 2015.–2020. gadu. Lai 
nodrošinātu esošās sistēmas 
nepārtrauktību, dalībvalstīm savi lēmumi 
un samazinājuma summas aplēse būtu 
jāpaziņo arī par 2021. kalendāro gadu un 
attiecīgā gadījumā par 2022. kalendāro 
gadu.

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr. 1307/2013 14. pantu līdzekļu 
pārvietošana no tiešajiem maksājumiem uz 
lauku attīstību un otrādi dalībvalstīm ir 
atļauta attiecībā uz 2014.–2020. kalendāro 
gadu. Lai nodrošinātu, ka dalībvalstis var 
turpināt savu stratēģiju, elastība starp 
pīlāriem būtu jāpadara pieejama arī par 
2021. kalendāro gadu (t. i., par 
2022. finanšu gadu).

(24) Saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr. 1307/2013 14. pantu līdzekļu 
pārvietošana no tiešajiem maksājumiem uz 
lauku attīstību un otrādi dalībvalstīm ir 
atļauta attiecībā uz 2014.–2020. kalendāro 
gadu. Lai nodrošinātu, ka dalībvalstis var 
turpināt savu stratēģiju, elastība starp 
pīlāriem būtu jāpadara pieejama arī par 
2021. kalendāro gadu (t. i., par 
2022. finanšu gadu) un attiecīgā gadījumā 
par 2022. kalendāro gadu (t. i., par 
2023. finanšu gadu).
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Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) Lai Komisija saskaņā ar 
Regulas (ES) Nr. 1307/2013 22. panta 
1. punktu, 36. panta 4. punktu, 42. panta 
2. punktu, 47. panta 3. punktu, 49. panta 
2. punktu, 51. panta 4. punktu un 53. panta 
7. punktu varētu noteikt maksimāli 
pieļaujamo budžeta apjomu, dalībvalstīm 
savi lēmumi par katrai shēmai 
paredzētajiem 2021. kalendārā gada 
finanšu piešķīrumiem jāpaziņo līdz 
2020. gada 1. augustam.

(25) Lai Komisija saskaņā ar 
Regulas (ES) Nr. 1307/2013 22. panta 
1. punktu, 36. panta 4. punktu, 42. panta 
2. punktu, 47. panta 3. punktu, 49. panta 
2. punktu, 51. panta 4. punktu un 53. panta 
7. punktu varētu noteikt maksimāli 
pieļaujamo budžeta apjomu, dalībvalstīm 
savi lēmumi par katrai shēmai 
paredzētajiem 2021. kalendārā gada 
finanšu piešķīrumiem jāpaziņo līdz 
2020. gada 1. augustam un attiecīgā 
gadījumā savi lēmumi par katrai shēmai 
paredzētajiem 2022. kalendārā gada 
finanšu piešķīrumiem jāpaziņo līdz 
2021. gada 1. augustam.

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
25.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25a) Dalībvalstīm vajadzētu būt iespējai 
turpināt izmantot pārejas posma valsts 
atbalstu laikposmā, kad piemēro šo 
Regulu. Lai samazinātu konkurētspējas 
atšķirības starp lauksaimniekiem 
dalībvalstīs, ko rada atšķirības 
maksājumos par hektāru, dalībvalstīm 
pārejas periodā būtu jāsaglabā pārejas 
posma valsts atbalsts.

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
27. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27) Saskaņā ar pašreizējo tiesisko 
regulējumu dalībvalstis savus lēmumus par 
gada valsts maksimālā apjoma sadalījumu 
reģioniem saskaņā ar pamata maksājuma 
shēmu un iespējamām ikgadējām 
pakāpeniskām sākotnējās vērtības 
izmaiņām laikposmā, ko aptver 
Regula (ES) Nr. 1307/2013, 2014. gadā ir 
paziņojušas par laikposmu līdz 
2020. kalendārajam gadam. Dalībvalstīm 
šādi lēmumi jāpaziņo arī par 
2021. kalendāro gadu.

(27) Saskaņā ar pašreizējo tiesisko 
regulējumu dalībvalstis savus lēmumus par 
gada valsts maksimālā apjoma sadalījumu 
reģioniem saskaņā ar pamata maksājuma 
shēmu un iespējamām ikgadējām 
pakāpeniskām sākotnējās vērtības 
izmaiņām laikposmā, ko aptver 
Regula (ES) Nr. 1307/2013, 2014. gadā ir 
paziņojušas par laikposmu līdz 
2020. kalendārajam gadam. Dalībvalstīm 
šādi lēmumi jāpaziņo arī par 
2021. kalendāro gadu un attiecīgā 
gadījumā par 2022. kalendāro gadu.

Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Iekšējās konverģences mehānisms 
ir galvenais process, kas nodrošina 
lauksaimnieku ienākumu tiešā atbalsta 
taisnīgāku sadali. Uz vēsturiskām atsaucēm 
balstītas ievērojamas individuālas 
atšķirības kļūst arvien grūtāk pamatojamas. 
Regulas (ES) Nr. 1307/2013 paredzētais 
iekšējās konverģences galvenais modelis ir 
vienotas fiksētas likmes piemērošana 
visām maksājumtiesībām valsts vai 
reģionālā līmenī, sākot no 2015. gada. 
Tomēr, lai nodrošinātu vienmērīgāku 
pāreju uz vienotu vērtību, tika noteikta 
atkāpe jeb t. s. tuneļa metode, kas 
dalībvalstīm ļauj maksājumtiesību vērtības 
diferencēt, 2015.–2019. gadā piemērojot 
daļēju konverģenci. Dažas dalībvalstis šo 
atkāpi ir izmantojušas. Lai turpinātu 
virzīties uz tiešo maksājumu taisnīgāku 
sadali, pēc 2019. gada dalībvalstis var 
izvēlēties nevis panākt vienotu fiksētu 
likmi vai saglabāt maksājumtiesību 
vērtību 2019. gada līmenī, bet gan 
tuvināties valsts vai reģionālam vidējam 

(28) Iekšējās konverģences mehānisms 
ir galvenais process, kas nodrošina 
lauksaimnieku ienākumu tiešā atbalsta 
taisnīgāku sadali. Uz vēsturiskām atsaucēm 
balstītas ievērojamas individuālas 
atšķirības kļūst arvien grūtāk pamatojamas. 
Regulas (ES) Nr. 1307/2013 paredzētais 
iekšējās konverģences galvenais modelis ir 
vienotas fiksētas likmes piemērošana 
visām maksājumtiesībām valsts vai 
reģionālā līmenī, sākot no 2015. gada. 
Tomēr, lai nodrošinātu vienmērīgāku 
pāreju uz vienotu vērtību, tika noteikta 
atkāpe jeb t. s. tuneļa metode, kas 
dalībvalstīm ļauj maksājumtiesību vērtības 
diferencēt, 2015.–2019. gadā piemērojot 
daļēju konverģenci. Dažas dalībvalstis šo 
atkāpi ir izmantojušas. Lai turpinātu 
virzīties uz tiešo maksājumu taisnīgāku 
sadali, pēc 2019. gada dalībvalstīm 
vajadzētu izvēlēties nevis panākt vienotu 
fiksētu likmi, bet gan tuvināties valsts vai 
reģionālam vidējam rādītājam. Katru gadu 
tām būtu jāpaziņo savs lēmums par 
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rādītājam. Katru gadu tām būtu jāpaziņo 
savs lēmums par nākamo gadu.

nākamo gadu.

Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums
29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29) Regulas (ES) Nr. 1307/2013 
30. pantā paredzētas ikgadējas 
pakāpeniskas no rezerves piešķirto 
maksājumtiesību vērtības izmaiņas, kas 
atspoguļotu minētās regulas II pielikumā 
noteiktā valsts maksimālā apjoma 
ikgadējās izmaiņas, kuras savukārt 
atspoguļo rezerves daudzgadu pārvaldību. 
Šie noteikumi būtu jāpielāgo, lai būtu 
iespējams gan grozīt visu piešķirto 
maksājumtiesību vērtību, gan koriģēt 
rezervi atbilstoši minētajā II pielikumā 
norādītās summas izmaiņām pa gadiem. 
Turklāt dažās dalībvalstīs, kuras līdz 
2019. gadam nav panākušas fiksētu likmi, 
iekšējā konverģence tiek īstenota katru 
gadu. Attiecībā uz 2020. un 
2021. kalendāro gadu piešķīruma gadā 
jānosaka tikai kārtējā gada 
maksājumtiesību vērtība. To 
maksājumtiesību vienības vērtība, kas 
attiecīgajā gadā piešķiramas no rezerves, 
būtu jāaprēķina pēc iespējamas rezerves 
koriģēšanas saskaņā ar minētās regulas 
22. panta 5. punktu. Visos turpmākajos 
gados no rezerves piešķirto 
maksājumtiesību vērtība būtu jāpielāgo 
saskaņā ar minēto 22. panta 5. punktu.

(29) Regulas (ES) Nr. 1307/2013 
30. pantā paredzētas ikgadējas 
pakāpeniskas no rezerves piešķirto 
maksājumtiesību vērtības izmaiņas, kas 
atspoguļotu minētās regulas II pielikumā 
noteiktā valsts maksimālā apjoma 
ikgadējās izmaiņas, kuras savukārt 
atspoguļo rezerves daudzgadu pārvaldību. 
Šie noteikumi būtu jāpielāgo, lai būtu 
iespējams gan grozīt visu piešķirto 
maksājumtiesību vērtību, gan koriģēt 
rezervi atbilstoši minētajā II pielikumā 
norādītās summas izmaiņām pa gadiem. 
Turklāt dažās dalībvalstīs, kuras līdz 
2019. gadam nav panākušas fiksētu likmi, 
iekšējā konverģence tiek īstenota katru 
gadu. Attiecībā uz 2020. un 
2021. kalendāro gadu un attiecīgā 
gadījumā 2022. kalendāro gadu 
piešķīruma gadā jānosaka tikai kārtējā gada 
maksājumtiesību vērtība. To 
maksājumtiesību vienības vērtība, kas 
attiecīgajā gadā piešķiramas no rezerves, 
būtu jāaprēķina pēc iespējamas rezerves 
koriģēšanas saskaņā ar minētās regulas 
22. panta 5. punktu. Visos turpmākajos 
gados no rezerves piešķirto 
maksājumtiesību vērtība būtu jāpielāgo 
saskaņā ar minēto 22. panta 5. punktu.

Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums
30. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30) Regulas (ES) Nr. 1307/2013 
36. pants paredz vienotā platībmaksājuma 
shēmas (VPMS) piemērošanu līdz 
2020. gada 31. decembrim. 
Regula (ES).../... [KLP stratēģisko plānu 
regula] ļauj dalībvalstīm ienākumu 
pamatatbalstu īstenot tādā pašā kārtībā, 
t. i., maksājumtiesības piešķirt bez 
vēsturiskām atsaucēm. Tāpēc ir lietderīgi 
atļaut pagarināt VPMS līdz 2021. gadam.

(30) Regulas (ES) Nr. 1307/2013 
36. pants paredz vienotā platībmaksājuma 
shēmas (VPMS) piemērošanu līdz 
2020. gada 31. decembrim. 
Regula (ES).../... [KLP stratēģisko plānu 
regula] ļauj dalībvalstīm ienākumu 
pamatatbalstu īstenot tādā pašā kārtībā, 
t. i., maksājumtiesības piešķirt bez 
vēsturiskām atsaucēm. Tāpēc ir lietderīgi 
atļaut pagarināt VPMS līdz 2021. gadam 
un attiecīgā gadījumā līdz 2022. gadam.

Grozījums Nr. 31

Regulas priekšlikums
34. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(34) Turklāt Regulas (ES) Nr. 228/2013 
un (ES) Nr. 229/2013 grozījumi saskaņā ar 
Regulu (ES) .../... [regula, ar ko nosaka 
daudzgadu finanšu shēmu 2021.–
2027. gadam] būtu jāpiemēro no 
2021. gada 1. janvāra,

(34) Finanšu piešķīrumi, kas paredzēti 
Regulā (ES) Nr. 228/2013 un Regulā (ES) 
Nr. 229/2013, saskaņā ar Regulu (ES) .../... 
[regula, ar ko nosaka daudzgadu finanšu 
shēmu 2021.–2027. gadam] būtu jāpiemēro 
no 2021. gada 1. janvāra;

Grozījums Nr. 32

Regulas priekšlikums
34.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(34a) Ļoti mazā izmēra un izolētības dēļ 
vietējie tirgi tālākajos reģionos, kā minēts 
LESD 349. pantā, ir īpaši pakļauti cenu 
svārstībām, kas saistītas ar importa 
plūsmām no pārējās Savienības teritorijas 
vai no trešām valstīm. Tādēļ starpnozaru 
organizācijas, kas atzītas saskaņā ar 
Regulas (ES) Nr. 1308/2013 157. pantu, 
jo īpaši lopkopības nozarēs, veic 
kolektīvus pasākumus, jo īpaši datu 
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vākšanā un informācijas izplatīšanā, lai 
ļautu vietējai produkcijai saglabāt 
konkurētspēju attiecīgajā vietējā tirgū. 
Tādēļ neatkarīgi no LESD 28., 29. un 
110. panta un neskarot Regulas (ES) 
Nr. 1308/2013 164. un 165. pantu, ir 
lietderīgi atļaut attiecīgajām 
dalībvalstīm — paplašinātu starpnozaru 
nolīgumu kontekstā un pēc apspriešanās 
ar attiecīgajām ieinteresētajām 
personām — noteikt, ka individuāli 
ekonomikas dalībnieki vai ekonomikas 
dalībnieku grupas, kas nav starpnozaru 
organizācijas biedri, bet kas darbojas 
attiecīgajā vietējā tirgū, neatkarīgi no to 
izcelsmes maksā šai organizācijai visas 
finansiālās iemaksas vai daļa no 
iemaksām, ko maksā attiecīgās 
organizācijas biedri, tostarp gadījumos, 
kad ieņēmumi no šīm iemaksām paredzēti 
vietējās ražošanas saglabāšanai vai kad 
iemaksas tiek iekasētas dažādos 
tirdzniecības procesa posmos.

Grozījums Nr. 33

Regulas priekšlikums
34.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(34b) Ģeogrāfiskās situācijas dēļ (jo 
īpaši to raksturo attālums, atrašanās uz 
salām, mazāka platība, sarežģīts reljefs un 
klimatiskie apstākļi) tālākie reģioni, kā 
minēts LESD 349. pantā, saskaras ar 
īpašām sociālekonomiskām problēmām, 
kas saistītas ar patēriņam vai 
lauksaimnieciskajai ražošanai būtisku 
pārtikas un lauksaimniecības produktu 
piegādi. Lai pārvarētu grūtības, ko izraisa 
īpašā situācija, kā noteikts minētajā 
pantā, Regulā (ES) Nr. 228/2013 tika 
noteikti īpaši pasākumi lauksaimniecības 
nozarē. Lai ievērotu nepārtrauktības 
principu, šī regula atbalsta budžeta 
saglabāšanu pārejas periodā. Attiecībā uz 
Attālu un salu reģionu īpašo attīstības 
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problēmu pārvarēšanas programmas 
(POSEI) shēmu un īpašajiem 
pasākumiem lauksaimniecībā par labu 
Egejas jūras nelielajām salām ir lietderīgi 
atjaunot finanšu piešķīrumus to 
pašreizējā līmenī, kas paredzēti Regulā 
(ES) Nr. 228/2013 un Regulā (ES) 
Nr. 229/2013. 

Grozījums Nr. 34

Regulas priekšlikums
34.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(34c) Gadījumā, ja priekšlikums 
Padomes regulai, ar ko nosaka 
daudzgadu finanšu shēmu 2021.–
2027. gadam (DFS regulai), un saistītais 
priekšlikums Eiropas Parlamenta un 
Padomes regulai (KLP Stratēģiskā plāna 
regulai) nav pieņemts un publicēts 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī 
līdz 2020. gada 30. oktobrim, pārejas 
periods, ko sākotnēji ierosināja šajā 
regulā un kas beidzas 2021. gada 
31. decembrī, kā pēdējais līdzeklis būtu 
jāpagarina vēl par vienu gadu līdz 
2022. gada 31. decembrim. Tādā 
gadījumā atbilstošos pārejas noteikumus 
un nosacījumus, kas piemērojami 
sākotnējam pārejas periodam, vajadzētu 
turpināt piemērot pagarinātā pārejas 
perioda laikā un attiecīgi pielāgot budžeta 
piešķīrumus un piemērojamos termiņus. 
Tam būtu jānodrošina pietiekams stimuls 
un jāļauj Eiropas Parlamentam un 
Padomei sekmīgi pieņemt jauno KLP 
tiesisko regulējumu, vienlaikus 
nodrošinot nepieciešamo stabilitāti 
saņēmējiem.

Grozījums Nr. 35
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Regulas priekšlikums
-1. pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1. pants
Pārejas periods

1. Šajā regulā “pārejas periods” ir 
periods, kas sākas 2021. gada 1. janvārī 
un beidzas 2021. gada 31. decembrī.
2. Atkāpjoties no šā panta 1. punkta un 
tikai tādā gadījumā, ja priekšlikums 
Padomes regulai, ar ko nosaka 
daudzgadu finanšu shēmu 2021.–
2027. gadam, un priekšlikums Eiropas 
Parlamenta un Padomes regulai, ar ko 
izveido noteikumus par atbalstu 
stratēģiskajiem plāniem, kuri dalībvalstīm 
jāizstrādā saskaņā ar kopējo 
lauksaimniecības politiku (KLP 
stratēģiskie plāni) un kurus finansē no 
Eiropas Lauksaimniecības garantiju 
fonda (ELGF) un no Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
(ELFLA), un ar ko atceļ Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 
Nr. 1305/2013 un Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulu (ES) Nr. 1307/2013, nav 
pieņemts un publicēts Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī līdz 2020. gada 
30. oktobrim, pārejas periodu šīs regulas 
nozīmē pagarina līdz 2022. gada 
31. decembrim.

Grozījums Nr. 36

Regulas priekšlikums
I sadaļa – I nodaļa – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Regulas (ES) Nr. 1303/2013 piemērošanas 
turpināšana 2021. plānošanas gadā un 
dažu Regulā (ES) Nr. 1303/2013 un (ES) 
Nr. 1310/2013 paredzētu laikposmu 
pagarināšana

Regulas (ES) Nr. 1303/2013 piemērošanas 
turpināšana pārejas periodā un dažu 
Regulā (ES) Nr. 1303/2013 un (ES) 
Nr. 1310/2013 paredzētu laikposmu 
pagarināšana
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Grozījums Nr. 37

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis, kuras finanšu resursu trūkuma 
dēļ varētu nespēt uzņemties jaunas 
juridiskas saistības saskaņā ar Regulu (ES) 
Nr. 1305/2013, attiecībā uz Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
(ELFLA) atbalstītajām programmām drīkst 
Regulas (ES) Nr. 1303/2013 26. panta 
1. punktā noteikto laikposmu pagarināt līdz 
2021. gada 31. decembrim.

Dalībvalstis, kuras finanšu resursu trūkuma 
dēļ varētu nespēt uzņemties jaunas 
juridiskas saistības saskaņā ar Regulu (ES) 
Nr. 1305/2013, attiecībā uz Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
(ELFLA) atbalstītajām programmām drīkst 
Regulas (ES) Nr. 1303/2013 26. panta 
1. punktā noteikto laikposmu pagarināt uz 
šīs regulas -1. pantā minēto pārejas 
periodu.

Grozījums Nr. 38

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts - 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis, kuras nolemj izmantot 
pirmajā daļā paredzēto iespēju, var 
kompensēt jebkādus samazinājumus 
ELFLA kopējos piešķīrumos nākamajā 
daudzgadu finanšu shēmas (DFS) 
periodā, attiecīgi palielinot savu valsts 
līdzfinansējumu.

Pamatojums

Attiecībā uz pašreizējo KLP noteikumu turpināšanu dalībvalstīm ir jābūt iespējai palielināt 
savu līdzfinansējumu. Komisijas ierosinātie DFS samazinājumi attiecībā uz ELFLA nav 
pieņemami. Pašreizējās lauku attīstības programmas ir jāturpina, nesamazinot līdzekļus 
lauksaimniekiem un atbalsta saņēmējiem. Tas ļautu dalībvalstīm saglabāt vides pasākumus 
vismaz pašreizējā līmenī, kā to ierosinājusi Komisija, un ļautu gan dalībvalstīm, gan 
lauksaimniekiem pielāgot vai paplašināt savas programmas, lai risinātu vides problēmas.

Grozījums Nr. 39
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Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis, kuras nolemj izmantot 
pirmajā daļā paredzēto iespēju, par savu 
lēmumu Komisijai paziņo 10 dienu laikā 
pēc šīs regulas stāšanās spēkā. Ja 
dalībvalstis ir iesniegušas Regulas (ES) 
Nr. 1305/2013 6. pantā paredzēto reģionālo 
programmu kopumu, paziņojumā ietver arī 
informāciju par to, kuras no reģionālajām 
programmām jāpagarina, un par attiecīgo 
budžetu, kas Regulas (ES) Nr. 1305/2013 
I pielikumā noteiktajā budžeta sadalījumā 
tālab iedalīts 2021. gadam.

Dalībvalstis, kuras nolemj izmantot 
pirmajā daļā paredzēto iespēju, par savu 
lēmumu Komisijai paziņo divu nedēļu 
laikā pēc šīs regulas stāšanās spēkā. Ja 
dalībvalstis ir iesniegušas Regulas (ES) 
Nr. 1305/2013 6. pantā paredzēto reģionālo 
programmu kopumu, paziņojumā ietver arī 
informāciju par to, kuras no reģionālajām 
programmām jāpagarina, un par attiecīgo 
budžetu, kas Regulas (ES) Nr. 1305/2013 
I pielikumā noteiktajā budžeta sadalījumā 
tālab iedalīts 2021. gadam un, ja 
piemērojams šīs regulas -1. panta 
2. punkts, 2022. gadam.

Grozījums Nr. 40

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja Komisija uzskata, ka saskaņā ar pirmo 
daļu izdarīts termiņa pagarinājums ir 
nepamatots, tā 6 nedēļu laikā pēc otrajā 
daļā minētā paziņojuma saņemšanas 
attiecīgi informē konkrēto dalībvalsti.

Ja Komisija uzskata, ka saskaņā ar pirmo 
daļu izdarīts termiņa pagarinājums ir 
nepamatots, tā četru nedēļu laikā pēc otrajā 
daļā minētā paziņojuma saņemšanas 
attiecīgi informē konkrēto dalībvalsti. 
Komisija pamato pagarinājuma 
pieprasījuma izvērtējumu ar skaidriem un 
objektīviem kritērijiem saskaņā ar Regulu 
(ES) Nr. 1305/2013, kurus paziņo 
attiecīgajai dalībvalstij. Komisija 
attiecīgajai dalībvalstij norāda iemeslus, 
kas pamato tās atteikumu pagarināt 
termiņu, kā arī, ja iespējams, sniedz 
konkrētus ieteikumus par to, kā uzlabot 
paziņojumu, lai to varētu piemērot. 
Attiecīgā dalībvalsts četru nedēļu laikā 
pēc tam, kad saņēmusi šādus Komisijas 
ieteikumus, var iesniegt atjauninātu 
paziņojumu, kurā paskaidrots, kā tā 
īstenos Komisijas ieteikumus par 
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pagarinājuma piemērojamību.

Grozījums Nr. 41

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Otrajā daļā minētais paziņojums neskar 
vajadzību attiecībā uz 2021. gadu iesniegt 
Regulas (ES) Nr. 1305/2013 11. panta 
1. punkta a) apakšpunktā minēto lūgumu 
grozīt lauku attīstības programmu. Šādos 
grozījumos ELFLA izdevumus par 
minētās regulas 59. panta 6. punkta 
pasākumiem cenšas saglabāt kopumā 
vismaz tādā pašā līmenī.

Otrajā daļā minētais paziņojums neskar 
vajadzību attiecībā uz 2021. gadu un, ja 
piemērojams šīs regulas -1. panta 
2. punkts, attiecībā uz 2022. gadu iesniegt 
Regulas (ES) Nr. 1305/2013 11. pantā 
minēto lūgumu grozīt lauku attīstības 
programmu. Šādu grozījumu neņem vērā, 
nosakot ikgadējo izmaiņu limitu, kā 
paredzēts noteikumos, kas pieņemti, 
pamatojoties uz Regulas (ES) 
Nr. 1305/2013 12. pantu. Minētais 
grozījums garantē tādu pašu ELFLA 
izdevumu procentuālo samēru par 
Regulas (ES) Nr. 1305/2013 59. panta 
6. punkta pasākumiem.

Grozījums Nr. 42

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja dalībvalsts nav nolēmusi izmantot šā 
panta 1. punktā paredzēto iespēju, attiecībā 
uz Regulas (ES) Nr. 1305/2013 I pielikumā 
2021. gadam noteikto sadalījumu, kas 
paliek neizmantots, piemēro Regulas (ES) 
.../... [regula, ar ko nosaka daudzgadu 
finanšu shēmu 2021.–2027. gadam] 
[8]. pantu.

Ja dalībvalsts nav nolēmusi izmantot šā 
panta 1. punktā paredzēto iespēju, attiecībā 
uz Regulas (ES) Nr. 1305/2013 I pielikumā 
2021. gadam un, ja piemērojams šīs 
regulas -1. panta 2. punkts, 2022. gadam 
noteikto sadalījumu, kas paliek 
neizmantots, piemēro Regulas (ES) 
Nr. .../... [regula, ar ko nosaka daudzgadu 
finanšu shēmu 2021.–2027. gadam] 
[8]. pantu.

Grozījums Nr. 43
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Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja dalībvalsts nolemj 1. punktā paredzēto 
iespēju izmantot vienīgi attiecībā uz dažām 
reģionālajām programmām, šā punkta 
pirmajā daļā minētā sadalījuma summa ir 
tā, kura minētajai dalībvalstij 2021. gadam 
noteikta Regulas (ES) Nr. 1305/2013 
I pielikumā un no kuras atņemti budžeta 
piešķīrumi, kas attiecībā uz pagarinātajām 
reģionālajām programmām paziņoti 
saskaņā ar 2. punkta pirmo daļu.

Ja dalībvalsts nolemj 1. punktā paredzēto 
iespēju izmantot vienīgi attiecībā uz dažām 
reģionālajām programmām, šā punkta 
pirmajā daļā minētā sadalījuma summa ir 
tā, kura minētajai dalībvalstij 2021. gadam 
un, ja piemērojams šīs regulas -1. panta 
2. punkts, 2022. gadam noteikta 
Regulas (ES) Nr. 1305/2013 I pielikumā un 
no kuras atņemti budžeta piešķīrumi, kas 
attiecībā uz pagarinātajām reģionālajām 
programmām paziņoti saskaņā ar 2. punkta 
pirmo daļu.

Grozījums Nr. 44

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Attiecībā uz programmām, kurām 
dalībvalstis nolemj 2014.–2020. gada 
laikposmu pagarināt saskaņā ar šīs regulas 
1. panta 1. punktu, Regulas (ES) 
Nr. 1303/2013 50. panta 1. punktā, 
51. panta 1. punktā, 57. panta 2. punktā, 
65. panta 2. un 4. punktā un 76. panta 
pirmajā daļā minētos laikposmus un 
termiņus pagarina par vienu gadu.

2. Attiecībā uz programmām, kurām 
dalībvalstis nolemj 2014.–2020. gada 
laikposmu pagarināt saskaņā ar šīs regulas 
1. panta 1. punktu, Regulas (ES) 
Nr. 1303/2013 50. panta 1. punktā, 
51. panta 1. punktā, 57. panta 2. punktā, 
65. panta 2. un 4. punktā un 76. panta 
pirmajā daļā minētos laikposmus un 
termiņus pagarina par šīs regulas -1. pantā 
minētā pārejas perioda ilgumu.

Grozījums Nr. 45

Regulas priekšlikums
2. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja dalībvalsts nolēmusi 2014.–
2020. gada laikposmu pagarināt saskaņā ar 
šīs regulas 1. panta 1. punktu, attiecībā uz 

3. Ja dalībvalsts nolēmusi 2014.–
2020. gada laikposmu pagarināt saskaņā ar 
šīs regulas 1. panta 1. punktu, attiecībā uz 
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tā atbalsta īstenošanu, kas no ELFLA 
piešķirts par 2021. gadu, dalībvalstis un 
Komisija par stratēģisko dokumentu 
turpina izmantot partnerības nolīgumu, 
kurš 2014. gada 1. janvāra–2020. gada 
31. decembra laikposmam izstrādāts 
saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1303/2013.

tā atbalsta īstenošanu, kas no ELFLA 
piešķirts pārejas periodā, dalībvalstis un 
Komisija par stratēģisko dokumentu 
turpina izmantot partnerības nolīgumu, 
kurš 2014. gada 1. janvāra–2020. gada 
31. decembra laikposmam izstrādāts 
saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1303/2013.

Grozījums Nr. 46

Regulas priekšlikums
3. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tiesības uz atbalstu par dažiem izdevumu 
veidiem 2021. gadā

Tiesības uz atbalstu par dažiem izdevumu 
veidiem pārejas perioda laikā

Grozījums Nr. 47

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neskarot Regulas (ES) Nr. 1303/2013 
65. panta 2. punktu, šīs regulas 2. panta 
2. punktu un Regulas (ES) Nr. 1306/2013 
38. pantu, par izdevumiem, kas minēti 
Regulas (ES) Nr. 1310/2013 3. panta 
1. punktā un Deleģētās regulas (ES) 
Nr. 807/2014 16. pantā, var pretendēt uz 
ELFLA ieguldījumu no 2021. gada 
piešķīruma tām ELFLA programmām, par 
kurām dalībvalstis saskaņā ar šīs regulas 
1. panta 1. punktu nolemj pagarināt 2014.–
2020. gada laikposmu, bet jāievēro šādi 
nosacījumi:

Neskarot Regulas (ES) Nr. 1303/2013 
65. panta 2. punktu, šīs regulas 2. panta 
2. punktu un Regulas (ES) Nr. 1306/2013 
38. pantu, par izdevumiem, kas minēti 
Regulas (ES) Nr. 1310/2013 3. panta 
1. punktā un Deleģētās regulas (ES) 
Nr. 807/2014 16. pantā, var pretendēt uz 
ELFLA ieguldījumu no pārejas perioda 
piešķīrumiem tām ELFLA programmām, 
par kurām dalībvalstis saskaņā ar šīs 
regulas 1. panta 1. punktu nolemj pagarināt 
2014.–2020. gada laikposmu, bet jāievēro 
šādi nosacījumi:

Grozījums Nr. 48

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – a apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) šādi izdevumi ir paredzēti 
attiecīgajā lauku attīstības programmā 
2021. gadam;

(a) šādi izdevumi ir paredzēti 
attiecīgajā lauku attīstības programmā 
pārejas perioda aptvertajiem gadiem;

Grozījums Nr. 49

Regulas priekšlikums
I sadaļa – I nodaļa – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Regulas (ES) [JAUNĀ KNR] 25.–
28. panta piemērošana 2021. plānošanas 
gadā

Regulas (ES) [JAUNĀ KNR] 25.–
28. panta piemērošana 2021. un attiecīgā 
gadījumā 2022. plānošanas gadā

Grozījums Nr. 50

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Maksājumtiesības, kas 
lauksaimniekiem piešķirtas pirms 
2020. gada 1. janvāra, par likumīgām un 
pareizām uzskata no 2021. gada 1. janvāra. 
To tiesību vērtība, kuras uzskata par 
likumīgām un pareizām, ir 2020. kalendārā 
gada vērtība, kas ir spēkā 2020. gada 
31. decembrī. Tas neskar attiecīgos 
Savienības tiesību aktu pantus, konkrētāk, 
Regulas (ES) Nr. 1307/2013 22. panta 
5. punktu un 25. panta 12. punktu, par 
maksājumtiesību vērtību 2021. kalendārajā 
gadā un turpmāk.

1. Maksājumtiesības, kas 
lauksaimniekiem piešķirtas pirms 
2020. gada 1. janvāra, par likumīgām un 
pareizām uzskata no 2020. gada 1. janvāra. 
To tiesību vērtība, kuras uzskata par 
likumīgām un pareizām, ir 2019. kalendārā 
gada vērtība, kas ir spēkā 2019. gada 
31. decembrī. Tas neskar attiecīgos 
Savienības tiesību aktu pantus, konkrētāk, 
Regulas (ES) Nr. 1307/2013 22. panta 
5. punktu un 25. panta 12. punktu, par 
maksājumtiesību vērtību 2020. kalendārajā 
gadā un turpmāk.

Pamatojums

2020. pieprasījumu gads jau tiks finansēts no daudzgadu finanšu shēmas 2021.–2027. gadam 
(DFS). Līdz ar jaunās DFS darbības sākumu būtu jānodrošina juridiskā noteiktība un 
skaidrība, uzskatot visas lauksaimniekiem pirms 2020. gada 1. janvāra piešķirtās 
maksājumtiesības par likumīgām un pareizām no 2020. gada 1. janvāra.
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Grozījums Nr. 51

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Maksājumtiesībām, kas 
lauksaimniekiem piešķirtas, pamatojoties 
uz pieteikumiem, kuros ir faktu kļūdas, 
1. punktu nepiemēro, izņemot gadījumus, 
kad var pamatoti uzskatīt, ka 
lauksaimnieks kļūdu atklāt nevarēja.

2. Maksājumtiesībām, kas 
lauksaimniekiem piešķirtas, pamatojoties 
uz pieteikumiem, kuros ir faktu kļūdas, vai 
pārkāpjot noteikumu par interešu 
konfliktu, kā noteikts Eiropas Parlamenta 
un Padomes Regulas (ES, Euratom) 
2018/10461a 61. pantā, 1. punktu 
nepiemēro, izņemot gadījumus, kad var 
pamatoti uzskatīt, ka lauksaimnieks kļūdu 
atklāt nevarēja.

__________________
1a Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regula (ES, Euratom) 2018/1046 
(2018. gada 18. jūlijs) par finanšu 
noteikumiem, ko piemēro Savienības 
vispārējam budžetam, ar kuru groza 
Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) 
Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) 
Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) 
Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) 
Nr. 283/2014 un Lēmumu 
Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, 
Euratom) Nr. 966/2012 (OV L 193, 
30.7.2018., 1. lpp.).

Grozījums Nr. 52

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Par izdevumiem, kas izriet no 
juridiskām saistībām pret saņēmējiem 
atbilstoši pasākumiem, kuri minēti 
Padomes Regulas (EK) Nr. 1698/200519 
23., 39. un 43. pantā un kuri saņem atbalstu 
saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1305/2013, 
joprojām ir tiesības pretendēt uz ELFLA 
ieguldījumu 2022.–2027. gada laikposmā, 

1. Par izdevumiem, kas izriet no 
juridiskām saistībām pret saņēmējiem 
atbilstoši pasākumiem, kuri minēti 
Padomes Regulas (EK) Nr. 1698/200519 
23., 39. un 43. pantā un kuri saņem atbalstu 
saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1305/2013, 
joprojām ir tiesības pretendēt uz ELFLA 
ieguldījumu 2022.–2027. gada vai, ja 
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uz ko attiecas KLP stratēģiskais plāns, bet 
jāievēro šādi nosacījumi:

piemērojams šīs regulas -1. panta 
2. punkts, 2023.–2027. gada laikposmā, uz 
ko attiecas KLP stratēģiskais plāns, bet 
jāievēro šādi nosacījumi:

__________________ __________________
19 Padomes Regula (EK) Nr. 1698/2005 
(2005. gada 20. septembris) par atbalstu 
lauku attīstībai no Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
(ELFLA) (OV L 277, 21.10.2005., 1. lpp.).

19 Padomes Regula (EK) Nr. 1698/2005 
(2005. gada 20. septembris) par atbalstu 
lauku attīstībai no Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
(ELFLA) (OV L 277, 21.10.2005., 1. lpp.).

Grozījums Nr. 53

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) šādi izdevumi ir paredzēti 
attiecīgajā KLP stratēģiskajā plānā 2022.–
2027. gadam saskaņā ar Regulu (ES) [KLP 
plāna regula] un atbilst Regulai (ES) 
[HzR];

(a) šādi izdevumi ir paredzēti 
attiecīgajā KLP stratēģiskajā plānā 2022.–
2027. gadam vai, ja piemērojams šīs 
regulas -1. panta 2. punkts, 2023.–
2027. gadam saskaņā ar Regulu (ES) [KLP 
plāna regula] un atbilst Regulai (ES) 
[HzR];

Grozījums Nr. 54

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts - 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šā punkta pirmo daļu piemēro arī 
juridiskajām saistībām pret saņēmējiem, 
kas radušās saskaņā ar atbilstīgiem 
pasākumiem, kuri paredzēti Regulā (EK) 
Nr. 1257/1999, un kas saņem atbalstu 
saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1305/2013.

Pamatojums

Pārejas noteikumiem būtu arī jāļauj reglamentēt ilgtermiņa saistības, kas radušās saskaņā ar 
lauku attīstības programmām pirms 2014.–2020. gada perioda. Šī pieeja ļaus veikt 
maksājumus par saistībām, piemēram, par apmežošanu, ko veic saskaņā ar lauku attīstības 
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programmām laikposmam no 2004. līdz 2006. gadam. Tāpēc 6. panta 1. punkts būtu 
jāpapildina ar papildu daļu.

Grozījums Nr. 55

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Par izdevumiem, kas izriet no 
juridiskām saistībām pret saņēmējiem 
atbilstoši daudzgadu pasākumiem, kuri 
minēti Regulas (ES) Nr. 1305/2013 28., 
29., 33. un 34. pantā, un izdevumiem, kas 
izriet no juridiskām saistībām laikposmā, 
kurš turpinās pēc 2024. gada 1. janvāra, 
vai – dalībvalstīs, kuras saskaņā ar šīs 
regulas 1. panta 1. punktu nolēmušas 
pagarināt 2014.–2020. gada laikposmu,– 
pēc 2025. gada 1. janvāra, atbilstoši 
Regulas (ES) Nr. 1305/2013 14.–
18. pantam, 19. panta 1. punkta a) un b) 
apakšpunktam, 20. pantam, 22.–27., 35., 
38., 39. un 39.a pantam un Regulas (ES) 
Nr. 1303/2013 35. pantam ir tiesības 
pretendēt uz ELFLA ieguldījumu 2022.–
2027. gada laikposmā, uz ko attiecas KLP 
stratēģiskais plāns, bet jāievēro šādi 
nosacījumi:

2. Ievērojot otrajā daļā izklāstītos 
nosacījumus, šādi izdevumi ir tiesīgi 
pretendēt uz ELFLA ieguldījumu 2022.–
2027. gada vai, ja piemērojams šīs regulas 
-1. panta 2. punkts, 2023.–2027. gada 
laikposmā, uz ko attiecas KLP 
stratēģiskais plāns:

(a) izdevumi, kas izriet no juridiskām 
saistībām pret saņēmējiem atbilstoši 
daudzgadu pasākumiem, kuri minēti 
Regulas (ES) Nr. 1305/2013 28., 29., 33. 
un 34. pantā;
(b) izdevumi, kas izriet no juridiskām 
saistībām laikposmā, kurš turpinās pēc 
2024. gada 1. janvāra, vai — dalībvalstīs, 
kuras saskaņā ar šīs regulas 1. panta 
1. punktu nolēmušas pagarināt 2014.–
2020. gada laikposmu,— pēc 2025. gada 
1. janvāra, atbilstoši Regulas (ES) 
Nr. 1305/2013 14.–18. pantam, 19. panta 
1. punkta a) un b) apakšpunktam, 
20. pantam, 22.–27., 35., 38., 39. un 39.a 
pantam un Regulas (ES) Nr. 1303/2013 35. 
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pantam.

Pirmajā daļā minētie nosacījumi tiesībām 
pretendēt uz ELFLA ieguldījumu 2022.–
2027. gada vai, ja piemērojams šīs regulas 
-1. panta 2. punkts, 2023.–2027. gada 
laikposmā, uz ko attiecas KLP 
stratēģiskais plāns, ir šādi:

(a) šādi izdevumi ir paredzēti 
attiecīgajā KLP stratēģiskajā plānā 2022.–
2027. gadam saskaņā ar Regulu (ES) [KLP 
stratēģisko plānu regula] un atbilst Regulai 
(ES) [HzR]; 

(a) šādi izdevumi ir paredzēti 
attiecīgajā KLP stratēģiskajā plānā 2022.–
2027. gadam vai, ja piemērojams šīs 
regulas -1. panta 2. punkts, 2023.–
2027. gadam saskaņā ar Regulu (ES) [KLP 
stratēģisko plānu regula] un atbilst Regulai 
(ES) [HzR];

(b) piemēro ELFLA ieguldījuma likmi, 
kas atbilstošajai intervencei noteikta KLP 
stratēģiskajā plānā saskaņā ar Regulu (ES) 
[KLP stratēģisko plānu regula]; 

(b) piemēro ELFLA ieguldījuma likmi, 
kas atbilstošajai intervencei noteikta KLP 
stratēģiskajā plānā saskaņā ar Regulu (ES) 
[KLP stratēģisko plānu regula];

(c) Regulas (ES) [HzR] 63. panta 
2. punktā minētā integrētā sistēma attiecas 
uz juridiskajām saistībām, ko uzņemas 
saskaņā ar pasākumiem, kuri atbilst regulas 
(ES) [KLP stratēģisko plānu regula] III 
sadaļas II un IV nodaļā minētajiem 
platībbāzētajiem un dzīvniekbāzētajiem 
intervences pasākumiem, un attiecīgās 
darbības ir skaidri noteiktas; kā arī

(c) Regulas (ES) [HzR] 63. panta 
2. punktā minētā integrētā sistēma attiecas 
uz juridiskajām saistībām, ko uzņemas 
saskaņā ar pasākumiem, kuri atbilst regulas 
(ES) [KLP stratēģisko plānu regula] III 
sadaļas II un IV nodaļā minētajiem 
platībbāzētajiem un dzīvniekbāzētajiem 
intervences pasākumiem, un attiecīgās 
darbības ir skaidri noteiktas; kā arī

(d) maksājumi par juridiskajām 
saistībām, kas minētas c) apakšpunktā, tiek 
veikti Regulas (ES) [HzR] 42. pantā 
noteiktajā termiņā.

(d) maksājumi par juridiskajām 
saistībām, kas minētas c) apakšpunktā, tiek 
veikti Regulas (ES) [HzR] 42. pantā 
noteiktajā termiņā.

Grozījums Nr. 56

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Regulas (ES) Nr. 1308/2013 29. 
pantā minētās darba programmas olīveļļas 
un galda olīvu nozares atbalstam, kas 
izstrādātas laikposmam no 2018. gada 
1. aprīļa līdz 2021. gada 31. martam, tiek 
pagarinātas un beidzas 2021. gada 

1. Regulas (ES) 
Nr. 1308/2013 29. pantā minētās darba 
programmas olīveļļas un galda olīvu 
nozares atbalstam, kas izstrādātas 
laikposmam no 2018. gada 1. aprīļa līdz 
2021. gada 31. martam, tiek pagarinātas un 
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31. decembrī. Attiecīgās ražotāju 
organizācijas, kas atzītas saskaņā ar 
Regulas (ES) Nr. 1308/2013 152. pantu, 
attiecīgās ražotāju organizāciju apvienības, 
kas atzītas saskaņā ar minētās regulas 
156. pantu, un attiecīgās starpnozaru 
organizācijas, kas atzītas saskaņā ar 
minētās regulas 157. pantu, savas darba 
programmas groza, lai ņemtu vērā šo 
pagarinājumu. Par grozītajām darba 
programmām Komisijai paziņo līdz 
2020. gada 31. decembrim.

beidzas pārejas perioda beigās. Attiecīgās 
ražotāju organizācijas, kas atzītas saskaņā 
ar Regulas (ES) Nr. 1308/2013 152. pantu, 
attiecīgās ražotāju organizāciju apvienības, 
kas atzītas saskaņā ar minētās regulas 
156. pantu, un attiecīgās starpnozaru 
organizācijas, kas atzītas saskaņā ar 
minētās regulas 157. pantu, savas darba 
programmas groza, lai ņemtu vērā šo 
pagarinājumu. Par grozītajām darba 
programmām Komisijai paziņo līdz 
2020. gada 31. decembrim vai, ja 
piemērojams šīs regulas -1. panta 
2. punkts, līdz 2021. gada 31. decembrim.

Grozījums Nr. 57

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atzīta ražotāju organizācija augļu un 
dārzeņu nozarē, kurai ir Regulas (ES) 
Nr. 1308/2013 33. panta minētā darbības 
programma, ko dalībvalsts apstiprinājusi 
laikposmam, kas turpinās pēc 2021. gada 
31. decembra, līdz 2021. gada 
15. septembrim iesniedz šai dalībvalstij 
pieprasījumu, lai tās darbības programma:

Atzīta ražotāju organizācija augļu un 
dārzeņu nozarē, kurai ir Regulas (ES) 
Nr. 1308/2013 33. panta minētā darbības 
programma, ko dalībvalsts apstiprinājusi 
laikposmam, kas turpinās pēc pārejas 
perioda beigām, var līdz 2021. gada 
15. septembrim iesniegt šai dalībvalstij 
pieprasījumu, lai tās darbības programma:

Grozījums Nr. 58

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja atzīta ražotāju organizācija šādu 
pieprasījumu līdz 2021. gada 
15. septembrim neiesniedz, tās darbības 
programma, kas apstiprināta saskaņā ar 
Regulu (ES) Nr. 1308/2013, beidzas 
2021. gada 31. decembrī.

Ja atzīta ražotāju organizācija šādu 
pieprasījumu neiesniedz, tās darbības 
programmai piemēro 6. punktu, līdz 
beidzas minētā programma.
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Grozījums Nr. 59

Regulas priekšlikums
7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Vīna nozares atbalsta programmas, 
kas minētas Regulas (ES) Nr. 1308/2013 
40. pantā, beidzas 2023. gada 15. oktobrī. 
Regulas (ES) Nr. 1308/2013 39.–54. pantu 
pēc 2021. gada 31. decembra turpina 
piemērot attiecībā uz izdevumiem un 
maksājumiem par darbībām, kuras 
atbilstoši minētajai regulai īstenotas pirms 
2023. gada 16. oktobra saskaņā ar atbalsta 
shēmu, kas minēta tās pašas regulas 39.–
52. pantā.

3. Vīna nozares atbalsta programmas, 
kas minētas Regulas (ES) Nr. 1308/2013 
40. pantā, beidzas 2023. gada 15. oktobrī. 
Regulas (ES) Nr. 1308/2013 39.–54. pantu 
pēc pārejas perioda beigām var turpināt 
piemērot attiecībā uz izdevumiem un 
maksājumiem par darbībām, kuras 
atbilstoši minētajai regulai izvēlētas pirms 
2023. gada 16. oktobra saskaņā ar atbalsta 
shēmu, kas minēta tās pašas regulas 39.–
52. pantā.

Grozījums Nr. 60

Regulas priekšlikums
7. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Valstu programmas biškopības 
nozarē, kas minētas Regulas (ES) 
Nr. 1308/2013 55. pantā, beidzas 
2022. gada 31. jūlijā. Regulas (ES) 
Nr. 1308/2013 55., 56. un 57. pantu pēc 
2021. gada 31. decembra turpina piemērot 
attiecībā uz izdevumiem un maksājumiem 
par darbībām, kuras atbilstoši minētajai 
regulai īstenotas pirms 2022. gada 
1. augusta saskaņā ar atbalsta shēmu, kas 
minēta tās pašas regulas 55. pantā.

4. Valstu programmas biškopības 
nozarē, kas minētas Regulas (ES) 
Nr. 1308/2013 55. pantā, beidzas 
2022. gada 31. jūlijā. Regulas (ES) 
Nr. 1308/2013 55., 56. un 57. pantu pēc 
pārejas perioda beigām var turpināt 
piemērot attiecībā uz izdevumiem un 
maksājumiem par darbībām, kuras 
atbilstoši minētajai regulai izvēlētas pirms 
2022. gada 1. augusta saskaņā ar atbalsta 
shēmu, kas minēta tās pašas regulas 
55. pantā.

 Grozījums Nr. 61

Regulas priekšlikums
7. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Attiecībā uz atbalsta shēmām, kas 6. Attiecībā uz atbalsta shēmām, kas 
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minētas šā panta 3. un 4. punktā, Regulas 
(ES) Nr. 1306/2013 7. panta 3. punktu, 9., 
21., 43., 51., 52., 54., 59., 67., 68., 70.–75., 
77., 91.–97., 99., 100. pantu, 102. panta 
2. punktu, 110. un 111. pantu un deleģēto 
un īstenošanas aktu noteikumus, kuri 
attiecas uz minētajiem pantiem, pēc 
2021. gada 31. decembra turpina piemērot 
attiecībā uz izdevumiem un maksājumiem 
par darbībām, kuras saskaņā ar Regulu 
(ES) Nr. 1308/2013 īstenotas pēc minētā 
datuma un līdz šā panta 3. un 4. punktā 
minēto atbalsta shēmu beigām.

minētas šā panta 2., 3. un 4. punktā, 
Regulas (ES) Nr. 1306/2013 7. panta 
3. punktu, 9., 21., 43., 51., 52., 54., 59., 
67., 68., 70.–75., 77., 91.–97., 99., 
100. pantu, 102. panta 2. punktu, 110. un 
111. pantu un deleģēto un īstenošanas aktu 
noteikumus, kuri attiecas uz minētajiem 
pantiem, pēc pārejas perioda beigām 
turpina piemērot attiecībā uz izdevumiem 
un maksājumiem par darbībām, kuras 
saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1308/2013 
īstenotas pēc minētā datuma un līdz šā 
panta 3. un 4. punktā minēto atbalsta 
shēmu beigām, un attiecīgā gadījumā līdz 
šā panta 2. punktā minēto darbības 
programmu beigām.

Grozījums Nr. 62

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. daļa – -1. punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1305/2013
17. pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-1) Regulas 17. pantam pievieno šādu 
punktu:
“6.a Dalībvalstis var turpināt uzņemties 
jaunas saistības attiecībā pret saņēmējiem 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas 
(ES) …/… [Pārejas regulas] -1. pantā 
minētā pārejas perioda laikā. Pieteikumi 
atbalstam, kas iesniegti pirms 2021. gada 
un nav apstiprināti finanšu piešķīruma 
trūkuma dēļ attiecīgajā programmā, 
joprojām ir atbalsttiesīgi minētajā pārejas 
periodā.”

 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Pamatojums

Šajā regulā būtu jāprecizē iespēja pārcelt pieteikumus attiecībā uz ieguldījumiem fiziskajos 
aktīvos, kas nav apstiprināti pašreizējā plānošanas periodā finanšu piešķīruma trūkuma dēļ.
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Grozījums Nr. 63

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. daļa – 1. punkts
Regula (ES) Nr. 1305/2013
28. pants – 5. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

“Attiecībā uz jaunajām saistībām, ko 
uzņemas no 2021. gada, dalībvalstis savās 
lauku attīstības programmās nosaka īsāku 
laikposmu, no viena līdz trim gadiem. Ja 
dalībvalstis saskaņā ar pirmo daļu paredz 
saistību ikgadēju pagarināšanu pēc 
sākotnējā laikposma beigām, no 
2021. gada pagarinājums nepārsniedz 
vienu gadu. No 2021. gada attiecībā uz 
jaunām saistībām, kas seko uzreiz pēc 
sākotnējā laikposmā īstenotajām saistībām, 
dalībvalstis savās lauku attīstības 
programmās nosaka viena gada periodu.”;

“Attiecībā uz jaunajām saistībām, ko 
uzņemas no Regulas (ES) .../... [Pārejas 
regulas] -1. pantā minētā pārejas perioda 
sākuma, dalībvalstis savās lauku attīstības 
programmās nosaka īsāku laikposmu, no 
viena līdz pieciem gadiem. Tomēr, ja tas 
nepieciešams vēlamo vides vai klimata 
jomas ieguvumu sasniegšanai vai 
saglabāšanai, dalībvalstis var noteikt 
ilgāku laikposmu jaunām saistībām. Šādā 
gadījumā dalībvalstis ņem vērā, ka šie 
pasākumi ir jāpielāgo KLP stratēģiskā 
plāna sagatavošanā un saturā. Ja 
dalībvalstis saskaņā ar pirmo daļu paredz 
esošo saistību ikgadēju pagarināšanu pēc 
sākotnējā laikposma beigām, pagarinājums 
nepārsniedz vienu gadu no pārejas perioda 
sākuma. Ja atbalsts saņēmējam 
samazinās zem līmeņa, kas piešķirts 
iepriekšējā plānošanas periodā, 
dalībvalsts var nodrošināt šim saņēmējam 
iespēju atteikties no juridiskajām 
saistībām pirms to sākotnējā izbeigšanas 
termiņa.

Grozījums Nr. 64

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. daļa – 2. punkts
Regula (ES) Nr. 1305/2013
29. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

“Attiecībā uz jaunajām saistībām, ko 
uzņemas no 2021. gada, dalībvalstis savās 
lauku attīstības programmās nosaka īsāku 
laikposmu, no viena līdz trim gadiem. Ja 
dalībvalstis saskaņā ar pirmo daļu paredz 

“Attiecībā uz jaunajām saistībām, ko 
uzņemas no Regulas (ES) .../... [Pārejas 
regulas] -1. pantā minētā pārejas perioda 
sākuma, dalībvalstis savās lauku attīstības 
programmās nosaka laikposmu no viena 
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ikgadēju bioloģiskās lauksaimniecības 
saglabāšanas saistību pagarināšanu pēc 
sākotnējā laikposma beigām, no 
2021. gada pagarinājums nepārsniedz 
vienu gadu. No 2021. gada tādām jaunām 
saistībām, kas attiecas uz saglabāšanu un 
kas seko uzreiz pēc sākotnējā laikposmā 
īstenotajām saistībām, dalībvalstis savās 
lauku attīstības programmās nosaka viena 
gada periodu.”;

līdz pieciem gadiem. Tomēr dalībvalstis 
ņem vērā, ka šie pasākumi ir jāpielāgo 
KLP stratēģiskā plāna sagatavošanā un 
saturā un tiem ir jāsaglabā vēlamie 
ieguvumi vides un klimata jomā. Ja 
dalībvalstis saskaņā ar pirmo daļu paredz 
esošo saistību pagarināšanu pēc sākotnējā 
laikposma beigām, pagarinājums 
nepārsniedz vienu gadu no pārejas perioda 
sākuma. Ja atbalsts saņēmējam 
samazinās zem līmeņa, kas piešķirts 
iepriekšējā plānošanas periodā, 
dalībvalsts var nodrošināt šim saņēmējam 
iespēju atteikties no juridiskajām 
saistībām pirms to sākotnējā izbeigšanas 
termiņa.

Grozījums Nr. 65

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. daļa – 2.a punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1305/2013
31. pants – 5. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

(2a) regulas 31. panta 5. punktu aizstāj 
ar šādu:

5. Papildus 2. punktā paredzētajiem 
maksājumiem saskaņā ar šo pasākumu 
dalībvalstis no 2014. līdz 2020. gadam var 
piešķirt maksājumus saņēmējiem 
apgabalos, kas 2007.–2013. gada 
plānošanas laikposmā bijuši atbalsttiesīgi 
saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1698/2005 
36. panta a) punkta ii) apakšpunktu. 
Saņēmējiem apgabalos, kas pēc 32. panta 
3. punktā minētās jaunās robežu 
noteikšanas vairs nav atbalsttiesīgi, 
minētos maksājumus pakāpeniski samazina 
ilgākais četru gadu laikposmā. Minētais 
laikposms sākas ar dienu, kad robežu 
noteikšana saskaņā ar 32. panta 3. punktu ir 
pabeigta, un vēlākais 2019. gadā. Minētie 
maksājumi sākas ar ne vairāk kā 80 % no 
vidējā maksājuma, kas noteikts programmā 
2007.–2013. gada plānošanas laikposmam 

"5. Papildus 2. punktā paredzētajiem 
maksājumiem saskaņā ar šo pasākumu 
dalībvalstis no 2014. līdz 2020. gadam var 
piešķirt maksājumus saņēmējiem 
apgabalos, kas 2007.–2013. gada 
plānošanas laikposmā bijuši atbalsttiesīgi 
saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1698/2005 
36. panta a) punkta ii) apakšpunktu. 
Saņēmējiem apgabalos, kas pēc 32. panta 
3. punktā minētās jaunās robežu 
noteikšanas vairs nav atbalsttiesīgi, 
minētos maksājumus pakāpeniski samazina 
ilgākais četru gadu laikposmā. Minētais 
laikposms sākas ar dienu, kad robežu 
noteikšana saskaņā ar 32. panta 3. punktu ir 
pabeigta, un vēlākais 2019. gadā. Minētie 
maksājumi sākas ar ne vairāk kā 80 % no 
vidējā maksājuma, kas noteikts programmā 
2007.–2013. gada plānošanas laikposmam 
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saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1698/2005 
36. panta a) punkta ii) apakšpunktu, un 
beidzas vēlākais 2020. gadā, maksājot 
summu, kas nepārsniedz 20 %. Kad 
pakāpeniskas samazināšanas rezultātā 
maksājuma apjoms sasniedz EUR 25, 
dalībvalsts var turpināt piešķirt 
maksājumus šādā apjomā, līdz ir beidzies 
pakāpeniskas pārtraukšanas laikposms.

saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1698/2005 
36. panta a) punkta ii) apakšpunktu, un 
beidzas vēlākais Regulas (ES) …/… 
[Pārejas regulas] -1. pantā minētā pārejas 
perioda beigās, maksājot summu, kas 
nepārsniedz 20 %. Kad pakāpeniskas 
samazināšanas rezultātā maksājuma 
apjoms sasniedz EUR 25, dalībvalsts var 
turpināt piešķirt maksājumus šādā apjomā, 
līdz ir beidzies pakāpeniskas pārtraukšanas 
laikposms.

Atkāpjoties no pirmās daļas, ja maksājumu 
samazināšana sākas tikai 2019. gadā, 
minētos maksājumus sāk izmaksāt ne 
vairāk kā 80 % apmērā no vidējā 
maksājuma, kas noteikts 2014.–2020. gada 
plānošanas laikposmā. Maksājumu līmeni 
nosaka tā, lai 2020. gadā beigu līmenis 
būtu puse no sākuma līmeņa.

Atkāpjoties no pirmās daļas, ja maksājumu 
samazināšana sākas tikai 2019. gadā, 
minētos maksājumus sāk izmaksāt ne 
vairāk kā 80 % apmērā no vidējā 
maksājuma, kas noteikts 2014.–2020. gada 
plānošanas laikposmā. Maksājumu līmeni 
nosaka tā, lai 2020. gadā beigu līmenis 
būtu puse no sākuma līmeņa. Dalībvalstis 
var turpināt piešķirt atbalstu tādā līmenī 
Regulas (ES) .../... [Pārejas regulas] -
1. pantā minētajā pārejas periodā.

Pēc robežu noteikšanas pabeigšanas 
saņēmēji apgabalos, kuri joprojām ir 
atbalsttiesīgi, pilnībā saņem šajā pasākumā 
paredzētos maksājumus.

Pēc robežu noteikšanas pabeigšanas 
saņēmēji apgabalos, kuri joprojām ir 
atbalsttiesīgi, pilnībā saņem šajā pasākumā 
paredzētos maksājumus.”

 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Pamatojums

Pagarinātais pārejas periods apgabaliem, kuros ir dabas ierobežojumi un kuri vairs nav 
atbalsttiesīgi saskaņā ar jauno robežu noteikšanu, nodrošina lauksaimniekiem šajos 
apgabalos vienmērīgu pielāgošanos jaunajiem nosacījumiem. Šis grozījums nodrošina 
Eiropas lauksaimniekiem no mazāk attīstītiem apgabaliem noteiktību un nepārtrauktību 
attiecībā uz atbalstu pārejas periodā.

Grozījums Nr. 66

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. daļa – 3. punkts
Regula (ES) Nr. 1305/2013
33. pants – 2. punkts – 3. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

“Attiecībā uz jaunām saistībām, ko 
uzņemas no 2021. gada, dalībvalstis savās 
lauku attīstības programmās nosaka īsāku 
laikposmu, no viena līdz trim gadiem. Ja 
dalībvalstis saskaņā ar pirmo daļu paredz 
saistību ikgadēju atjaunošanu pēc 
sākotnējā laikposma beigām, no 
2021. gada atjaunojums nepārsniedz 
vienu gadu.”;

“Attiecībā uz jaunām saistībām, ko 
uzņemas no pārejas perioda sākuma, 
dalībvalstis savās lauku attīstības 
programmās nosaka īsāku laikposmu, no 
viena līdz pieciem gadiem. Tomēr, ja tas 
nepieciešams vēlamo dzīvnieku labturības 
ieguvumu sasniegšanai vai saglabāšanai, 
dalībvalstis var noteikt ilgāku laikposmu 
jaunām saistībām. Šādā gadījumā 
dalībvalstis ņem vērā, ka šie pasākumi ir 
jāpielāgo KLP stratēģiskā plāna 
sagatavošanā un saturā. Dalībvalstis var 
saskaņā ar pirmo daļu paredzēt saistību 
atjaunošanu pēc sākotnējā laikposma 
beigām.”;

Grozījums Nr. 67

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. daļa – 3.a punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1305/2013
38. pants – 3. punkts – 2. daļa

Spēkā esošais teksts Grozījums

(3a) Regulas 38. panta 3. punkta otro 
daļu aizstāj ar šādu:

Atbalstu saskaņā ar 36. panta 1. punkta b) 
apakšpunktu piešķir tikai, lai segtu 
zaudējumus, ko izraisījuši nelabvēlīgi 
klimatiskie apstākļi, dzīvnieku vai augu 
slimības uzliesmojums, kaitēkļu invāzija 
vai pasākums, kas saskaņā ar Direktīvu 
2000/29/EK ir pieņemts, lai izskaustu vai 
apturētu augu slimību vai kaitēkļu invāziju, 
vai novērstu vides incidentu, un kas 
iznīcina vairāk nekā 30 % no attiecīgā 
lauksaimnieka vidējā produkcijas gada 
apjoma iepriekšējos trīs gados vai no trīs 
gadu produkcijas vidējā apjoma, kas 
aprēķināts, pamatojoties uz iepriekšējo 
piecu gadu laikposmu un izslēdzot 
augstāko un zemāko rādītāju. Lai 
aprēķinātu lauksaimnieka produkcijas gada 

“Atbalstu saskaņā ar 36. panta 1. punkta 
b) apakšpunktu piešķir tikai, lai segtu 
zaudējumus, ko izraisījuši nelabvēlīgi 
klimatiskie apstākļi, dzīvnieku vai augu 
slimības uzliesmojums, kaitēkļu invāzija 
vai pasākums, kas saskaņā ar Direktīvu 
2000/29/EK ir pieņemts, lai izskaustu vai 
apturētu augu slimību vai kaitēkļu invāziju, 
vai novērstu vides incidentu, un kas 
iznīcina vairāk nekā 20 % no attiecīgā 
lauksaimnieka vidējā produkcijas gada 
apjoma iepriekšējos trīs gados vai no trīs 
gadu produkcijas vidējā apjoma, kas 
aprēķināts, pamatojoties uz iepriekšējo 
piecu gadu laikposmu un izslēdzot 
augstāko un zemāko rādītāju. Lai 
aprēķinātu lauksaimnieka produkcijas gada 
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apjomu, var izmantot rādītājus. Izmantotā 
aprēķināšanas metode ļauj noteikt 
atsevišķa lauksaimnieka faktiskos 
zaudējumus attiecīgajā gadā.

apjomu, var izmantot rādītājus. Izmantotā 
aprēķināšanas metode ļauj noteikt 
atsevišķa lauksaimnieka faktiskos 
zaudējumus attiecīgajā gadā.”

 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir paredzēt zaudējumu robežvērtības, kas ir vismaz 20 %, pārsniegšanu 
kā pamatu kompensācijai saistībā ar riska pārvaldību. Tas izriet no grozījumiem, kas 
pieņemti saistībā ar t. s. Omnibus tiesību aktu kopumu un saskaņā ar Komisijas priekšlikumu 
Stratēģisko plānu regulas 70. pantā.

Grozījums Nr. 68

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. daļa – 3.b punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1305/2013
39. pants – 1. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

(3b) Regulas 39. pantā 1. punktu aizstāj 
ar šādu:

1. Atbalstu saskaņā ar 36. panta 1. punkta 
c) apakšpunktu piešķir tikai tad, ja 
ienākumu kritums pārsniedz 30 % no 
atsevišķa lauksaimnieka vidējiem gada 
ienākumiem iepriekšējo trīs gadu 
laikposmā vai trīs gadu vidējiem 
ienākumiem, kas aprēķināti, pamatojoties 
uz iepriekšējo piecu gadu laikposmu un 
izslēdzot augstāko un zemāko rādītāju. 
Regulas 36. panta 1. punkta c) apakšpunkta 
nolūkos ienākumi ir to ieņēmumu summa, 
kurus lauksaimnieks gūst no tirgus, ietverot 
jebkādu publisko atbalstu un atskaitot 
resursu izmaksas. Kopfonda maksājumi 
lauksaimniekiem kompensē mazāk nekā 70 
% no zaudētajiem ienākumiem tajā gadā, 
kad ražotājs kļūst tiesīgs saņemt šo 
palīdzību. Aprēķinot lauksaimnieka gada 
ienākumu zaudējumus, var izmantot 
rādītājus.

"1. Atbalstu saskaņā ar 36. panta 1. punkta 
c) apakšpunktu piešķir tikai tad, ja 
ienākumu kritums pārsniedz 20 % no 
atsevišķa lauksaimnieka vidējiem gada 
ienākumiem iepriekšējo trīs gadu 
laikposmā vai trīs gadu vidējiem 
ienākumiem, kas aprēķināti, pamatojoties 
uz iepriekšējo piecu gadu laikposmu un 
izslēdzot augstāko un zemāko rādītāju. 
Regulas 36. panta 1. punkta c) apakšpunkta 
nolūkos ienākumi ir to ieņēmumu summa, 
kurus lauksaimnieks gūst no tirgus, ietverot 
jebkādu publisko atbalstu un atskaitot 
resursu izmaksas. Kopfonda maksājumi 
lauksaimniekiem kompensē mazāk nekā 
70 % no zaudētajiem ienākumiem tajā 
gadā, kad ražotājs kļūst tiesīgs saņemt šo 
palīdzību. Aprēķinot lauksaimnieka gada 
ienākumu zaudējumus, var izmantot 
rādītājus.”
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 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir paredzēt zaudējumu robežvērtības, kas ir vismaz 20 %, pārsniegšanu 
kā pamatu kompensācijai saistībā ar riska pārvaldību. Tas izriet no grozījumiem, kas 
pieņemti saistībā ar t. s. Omnibus tiesību aktu kopumu un saskaņā ar Komisijas priekšlikumu 
Stratēģisko plānu regulas 70. pantā.

Grozījums Nr. 69

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. daļa – 5.a punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1305/2013
51. pants – 2. punkts – 3.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) Regulas 51. panta 2. punktam 
pievieno šādu daļu:
 “Gadījumā, ja dalībvalsts nolemj 
izmantot Regulas (ES) .../... [Pārejas 
regulas] 1. panta 1. punktā minēto 
iespēju, minētā dalībvalsts var nolemt 
palielināt šajā punktā minēto robežvērtību 
4 % līdz 6 % uz minētās regulas -1. pantā 
minētā pārejas perioda laiku. Šāda 
palielinājuma summu kompensē ar 
mazāku tehniskās palīdzības procentuālo 
daļu 2022.–2027. gadā vai, ja 
piemērojams minētās regulas -1. panta 
2. punkts, 2023.–2027. gadā.”

Pamatojums

Ierosināto KLP reformas izmaiņu būtība prasīs būtisku plānošanu un saistības no 
lauksaimniecības nozares un valstu pārvaldes iestāžu puses tās īstenošanā un tās mērķu un 
ieceru sasniegšanā. Ļaujot dalībvalstīm izmantot lielāku procentuālo daļu no līdzekļiem, kas 
piešķirti tehniskajai palīdzībai pārejas periodā, tiktu palīdzēts tām pienācīgi izstrādāt 
instrumentus un pasākumus, kas vajadzīgi noteikto mērķu sasniegšanai. Būtu jākompensē 
lielāka tehniskās palīdzības summa pēc pārejas perioda, un tādēļ tās slogs netiktu uzlikts 
lauksaimniekiem.

 Grozījums Nr. 70
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Regulas priekšlikums
8. pants – 1. daļa – 6. punkts – a apakšpunkts
Regula (ES) Nr. 1305/2013
58. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neskarot šā panta 5., 6. un 7. punktu, 
kopējais maksimālais Savienības atbalsta 
apjoms lauku attīstībai, ko piešķir saskaņā 
ar šo regulu, laikposmam no 2021. gada 
1. janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim 
ir 11 258 707 816 EUR pašreizējās cenās 
un saskaņā ar daudzgadu finanšu shēmu 
2021.–2027. gadam.

Neskarot šā panta 5., 6. un 7. punktu, 
kopējais maksimālais Savienības atbalsta 
apjoms lauku attīstībai, ko piešķir saskaņā 
ar šo regulu, Regulas (ES) .../... [Pārejas 
regulas] -1. pantā minētajam pārejas 
periodam ir X EUR* pašreizējās cenās un 
saskaņā ar daudzgadu finanšu shēmu 
2021.–2027. gadam.

__________________
* Eiropas Parlaments savā 2018. gada 
14. novembra rezolūcijā par daudzgadu 
finanšu shēmu 2021.–2027. gadam: 
Parlamenta nostāja ar nolūku panākt 
vienošanos (P8_TA(2018)0449) pauda 
atbalstu tam, lai KLP finansējums ES-27 
reālā izteiksmē tiktu saglabāts 2014.–
2020. gada budžeta līmenī (vienlaikus 
iekļaujot budžetā lauksaimniecības 
rezerves sākotnējo summu), proti, 
383 255 miljoni EUR 2018. gada cenās 
(431 946 miljoni EUR pašreizējās cenās). 
Tāpēc skaitļi, kas paredzēti šajā regulā, 
būtu jāaprēķina, pamatojoties uz 
skaitļiem, par kuriem panākta vienošanās 
attiecībā uz DFS 2021.–2027. gadam, vai, 
ja DFS netiks savlaicīgi pieņemta, — 
pamatojoties uz 2020. gada 
pagarinātajiem maksimālajiem apjomiem 
un noteikumiem saskaņā ar LESD 
312. panta 4. punktu.

Grozījums Nr. 71

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. daļa – 9.a apakšpunkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1305/2013
82.a pants (jauns)



PE646.753v02-00 48/143 RR\1204899LV.docx

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9a) Regulas VIII nodaļas beigās 
pievieno šādu pantu:
“82.a pants
Valsts fiskālie pasākumi
Lai ierobežotu ienākumu mainīguma 
ietekmi, LESD 107., 108. un 109. pantu 
nepiemēro valsts fiskālajiem pasākumiem, 
ar kuriem dalībvalstis nolemj atkāpties no 
vispārējiem nodokļu noteikumiem, 
atļaujot ienākuma nodokļa bāzi, ko 
piemēro lauksaimniekiem, aprēķināt uz 
daudzgadu laikposma pamata, tostarp 
(nosakot dažādas nodokļa bāzes daļas vai 
ļaujot izslēgt summas, kas noguldītas 
īpašā lauksaimniecības krājkontā.”

 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir paredzēt jauna reglamentējoša pasākuma piemērošanu, kas ierosināts 
saistībā ar Regulu COM (2018) 392 par KLP stratēģiskajiem plāniem tās 133. pantā, ko 
Lauksaimniecības komiteja pieņēma 2019. gada aprīlī. Tā mērķis ir ļaut lauksaimniekiem 
izveidot piesardzības uzkrājumu shēmas, uz kurām neattiecas valsts atbalsta shēma.

Grozījums Nr. 72

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. daļa – -1. punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1306/2013
25. pants

Spēkā esošais teksts Grozījums

(-1) regulas 25. pantu aizstāj ar šādu:
25. pants “25. pants

Rezerve krīzes situācijām lauksaimniecības 
nozarē

Rezerve krīzes situācijām lauksaimniecības 
nozarē

Rezervi, kas paredzēta, lai 
lauksaimniecības nozarei sniegtu papildu 
atbalstu nopietnu krīžu gadījumā, kuras 
ietekmē lauksaimniecisko ražošanu vai 

ELGF katra gada sākumā izveido rezervi, 
kas paredzēta, lai lauksaimniecības nozarei 
sniegtu papildu atbalstu nopietnu krīžu 
gadījumā, kuras ietekmē lauksaimniecisko 
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lauksaimniecības produktu izplatīšanu 
("rezerve krīzes situācijām 
lauksaimniecības nozarē"), izveido, katra 
gada sākumā ar 26. pantā minēto finanšu 
disciplīnas mehānismu piemērojot 
samazinājumu tiešajiem maksājumiem.

ražošanu vai lauksaimniecības produktu 
izplatīšanu ("rezerve krīzes situācijām 
lauksaimniecības nozarē").

Rezerves kopējā summa ir EUR 2 800 
miljoni ar vienādām ikgadējām iemaksām 
EUR 400 miljonu apmērā (2011. gada 
cenās) laikposmam no 2014. gada līdz 
2020. gadam, un to iekļauj Daudzgadu 
finanšu shēmas izdevumu kategorijā, kā 
noteikts Regulas (ES, Euratom) Nr. 
1311/2013 pielikumā.

Rezerves kopējā summa ir 
EUR 2800 miljoni ar vienādām ikgadējām 
iemaksām EUR 400 miljonu apmērā 
(2011. gada cenās) laikposmam no 
2014. gada līdz 2020. gadam, un to iekļauj 
Daudzgadu finanšu shēmas izdevumu 
kategorijā, kā noteikts Regulas (ES, 
Euratom) Nr. 1311/2013 pielikumā.

Rezerves summa 2021. gadam ir 
400 miljoni EUR (2011. gada cenās) 
papildus ELGF un ELFLA budžetiem, un 
to iekļauj daudzgadu finanšu shēmas 
3. izdevumu kategorijā, kā noteikts 
Padomes Regulas (ES) …/… * [DFS] 
pielikumā.
Turpmāko gadu, kas seko pēc 2021. gada, 
sākumā rezerves summa ir vismaz vienāda 
ar sākotnējo summu, kas piešķirta 
2021. gadā, un to koriģē, izmantojot 
ikgadējo budžeta procedūru vai attiecīgā 
gadījumā gada laikā, ņemot vērā tirgus 
krīzes norises vai perspektīvas kārtējā vai 
nākamajā gadā un ņemot vērā ELGF 
piešķirtos ieņēmumus vai rezerves, kas 
pieejamas ELGF maksimālā apakšapjoma 
ietvaros.
Ja minētās pieejamās apropriācijas nav 
pietiekamas, finanšu disciplīnu var 
izmantot kā pēdējo līdzekli rezerves 
finansēšanai šā panta trešajā daļā 
minētās 2021. gada summas robežās.
Atkāpjoties no Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulas (ES, Euratom) 
2018/1046* 12. panta 2. punkta 
d) apakšpunkta, rezerves apropriācijas, 
par kurām nav uzņemtas saistības, pārnes 
bez laika ierobežojuma, lai finansētu 
rezervi nākamajos finanšu gados.”
__________________
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* Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES, Euratom) 2018/1046 (2018. gada 
18. jūlijs) par finanšu noteikumiem, ko 
piemēro Savienības vispārējam budžetam, 
ar kuru groza Regulas (ES) 
Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) 
Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) 
Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) 
Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un 
Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ 
Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 
(OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.).”

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1306

Pamatojums

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta nostāju par DFS šā grozījuma mērķis ir pantā par krīzes 
rezervi noteikt, ka rezerves sākotnējam kapitālam 2021.–2027. gada laikposmam būtu 
jāpapildina KLP budžets un tas būtu jāiekļauj rezervē plānošanas perioda sākumā. Turklāt, 
lai nezaudētu šos līdzekļus pirmā gada beigās, būtu jāparedz, ka rezerves darbības reforma 
ļaus apropriācijas, par kurām nav uzņemtas saistības, pārnest no 2021. gada uz nākamajiem 
gadiem.

Grozījums Nr. 73

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. daļa – 1. punkts
Regula (ES) Nr. 1306/2013
25. pants – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) regulas 25. pantā pievieno šādu 
trešo daļu:

svītrots

“Rezerves summa 2021. gadam ir 400 
miljoni EUR (2011. gada cenās), un to 
iekļauj daudzgadu finanšu shēmas 
3. izdevumu kategorijā, kā noteikts 
Padomes Regulas (ES) [xxxx/xxxx]* 
[DFS] pielikumā.

Grozījums Nr. 74
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Regulas priekšlikums
9. pants – 1. daļa – 3. punkts
Regula (ES) Nr. 1306/2013
35. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Attiecībā uz programmām, par 
kurām dalībvalstis saskaņā ar Regulas (ES) 
[XXXX/XXXX] [šī regula] 1. panta 
1. punktu nolemj pagarināt 2014.–
2020. gada laikposmu, 2021. gada 
piešķīrumam priekšfinansējumu 
nepiešķir.”;

5. Attiecībā uz programmām, par 
kurām dalībvalstis saskaņā ar Regulas (ES) 
[XXXX/XXXX] [šī regula] 1. panta 
1. punktu nolemj pagarināt 2014.–
2020. gada laikposmu, Regulas (ES) .../... 
[Pārejas regulas] -1. pantā minētā pārejas 
perioda laikā piešķīrumiem 
priekšfinansējumu nepiešķir.”;

Grozījums Nr. 75

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. daļa – 1. punkts
Regula (ES) Nr. 1307/2013
11. pants – 6. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

“Attiecībā uz 2021. gadu dalībvalstis līdz 
2020. gada 1. augustam paziņo Komisijai 
par lēmumiem, kas pieņemti saskaņā ar šo 
pantu, un par visiem aplēstajiem 
samazinājumiem.”;

“Attiecībā uz katru Eiropas Parlamenta 
un Padomes Regulas (ES) .../... [Pārejas 
regulas] -1. pantā minētā pārejas perioda 
gadu dalībvalstis līdz iepriekšējā gada 
1. augustam paziņo Komisijai par 
lēmumiem, kas pieņemti saskaņā ar šo 
pantu, un par visiem aplēstajiem 
samazinājumiem.”;

Grozījums Nr. 76

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. daļa – 2. punkts – a apakšpunkts
Regula (ES) Nr. 1307/2013
14. pants – 1. punkts – 7. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis līdz 2020. gada 1. augustam 
var nolemt kā papildu atbalstu, ko saskaņā 
ar ELFLA finansē 2022. finanšu gadā, darīt 

Dalībvalstis līdz 2020. gada 31. decembrim 
var nolemt kā papildu atbalstu, ko saskaņā 
ar ELFLA finansē 2022. finanšu gadā, darīt 
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pieejamus līdz 15 % no valsts maksimālā 
apjoma, kas 2021. kalendārajam gadam 
noteikts šīs regulas II pielikumā. Rezultātā 
attiecīgā summa vairs nav pieejama tiešo 
maksājumu piešķiršanai. Minēto lēmumu 
Komisijai paziņo līdz 2020. gada 
1. augustam, un tajā norāda izvēlēto 
procentuālo daļu.

pieejamus līdz 15 % no valsts maksimālā 
apjoma, kas 2021. kalendārajam gadam 
noteikts šīs regulas II pielikumā. Rezultātā 
attiecīgā summa vairs nav pieejama tiešo 
maksājumu piešķiršanai. Minēto lēmumu 
Komisijai paziņo līdz 2020. gada 
31. decembrim, un tajā norāda izvēlēto 
procentuālo daļu.

Grozījums Nr. 77

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. daļa – 2. punkts – -aa apakšpunkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1307/2013
14. pants – 1. punkts – 7.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(aa) panta 1. punktā pievieno šādu 
apakšpunktu:
“Ja piemērojams Regulas (ES) .../... 
[Pārejas regulas] -1. panta 2. punkts, 
dalībvalstis līdz 2020. gada 1. decembrim 
var nolemt kā papildu atbalstu, ko 
saskaņā ar ELFLA finansē 2023. finanšu 
gadā, darīt pieejamus līdz 15 % no valsts 
maksimālā apjoma, kas 
2022. kalendārajam gadam noteikts šīs 
regulas II pielikumā. Rezultātā attiecīgā 
summa vairs nav pieejama tiešo 
maksājumu piešķiršanai. Minēto lēmumu 
Komisijai paziņo līdz 2020. gada 
31. decembrim, un tajā norāda izvēlēto 
procentuālo daļu.”

Grozījums Nr. 78

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. daļa – 2. punkts – b apakšpunkts
Regula (ES) Nr. 1307/2013
14. pants – 2. punkts – 7. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis, kuras nepieņem 1. punktā 
minēto lēmumu par 2022. finanšu gadu, 

Dalībvalstis, kuras nepieņem 1. punktā 
minēto lēmumu par 2022. finanšu gadu, 
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līdz 2020. gada 1. augustam var nolemt kā 
tiešos maksājumus darīt pieejamus līdz 
15 % vai – Bulgārijas, Igaunijas, Spānijas, 
Latvijas, Lietuvas, Polijas, Portugāles, 
Rumānijas, Slovākijas, Somijas un 
Zviedrijas gadījumā – līdz 25 % no 
summas, kas saskaņā ar Savienības tiesību 
aktiem, kuri pieņemti pēc Padomes 
Regulas (ES) [xxxx/xxxx]* [DFS] 
pieņemšanas, piešķirta atbalstam, ko 
finansē no ELFLA 2022. finanšu gadā. 
Rezultātā attiecīgā summa vairs nav 
pieejama atbalstam, ko finansē no ELFLA. 
Minēto lēmumu Komisijai paziņo līdz 
2020. gada 1. augustam, un tajā norāda 
izvēlēto procentuālo daļu.

līdz 2020. gada 31. decembrim var nolemt 
kā tiešos maksājumus darīt pieejamus līdz 
15 % vai — Bulgārijas, Igaunijas, Spānijas, 
Latvijas, Lietuvas, Polijas, Portugāles, 
Rumānijas, Slovākijas, Somijas un 
Zviedrijas gadījumā — līdz 25 % no 
summas, kas saskaņā ar Savienības tiesību 
aktiem, kuri pieņemti pēc Padomes 
Regulas (ES) [xxxx/xxxx]* [DFS] 
pieņemšanas, piešķirta atbalstam, ko 
finansē no ELFLA 2022. finanšu gadā. 
Rezultātā attiecīgā summa vairs nav 
pieejama atbalstam, ko finansē no ELFLA. 
Minēto lēmumu Komisijai paziņo līdz 
2020. gada 31. decembrim, un tajā norāda 
izvēlēto procentuālo daļu.

_______________ _______________

* Padomes Regula (ES) [...], ar ko nosaka 
daudzgadu finanšu shēmu 2021.–
2027. gadam (OV...).”

* Padomes Regula (ES) [...], ar ko nosaka 
daudzgadu finanšu shēmu 2021.–
2027. gadam (OV...).”

Grozījums Nr. 79

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. daļa – 2. punkts – ba apakšpunkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1307/2013
14. pants – 2. punkts – 7.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) panta 2. punktam pievieno šādu 
apakšpunktu:
“Ja piemērojams Regulas (ES) .../... 
[Pārejas regulas] -1. panta 2. punkts, 
dalībvalstis, kuras nepieņem šā panta 
1. punktā minēto lēmumu par 
2023. finanšu gadu, līdz 2020. gada 
31. decembrim var nolemt kā tiešos 
maksājumus darīt pieejamus līdz 15 % 
vai — Bulgārijas, Igaunijas, Spānijas, 
Latvijas, Lietuvas, Polijas, Portugāles, 
Rumānijas, Slovākijas, Somijas un 
Zviedrijas gadījumā — līdz 25 % no 
summas, kas saskaņā ar Savienības 
tiesību aktiem, kuri pieņemti pēc Padomes 
Regulas (ES) …/… [DFS] pieņemšanas, 
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piešķirta atbalstam, ko finansē no ELFLA 
2023. finanšu gadā. Rezultātā attiecīgā 
summa vairs nav pieejama atbalstam, ko 
finansē no ELFLA. Minēto lēmumu 
Komisijai paziņo līdz 2020. gada 
31. decembrim, un tajā norāda izvēlēto 
procentuālo daļu.”

Grozījums Nr. 80

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. daļa – 3. punkts
Regula (ES) Nr. 1307/2013
15a pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Paziņojumi par 2021. kalendāro gadu Paziņojumi par kalendārajiem gadiem 
pārejas perioda laikā

Grozījums Nr. 81

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. daļa – 3. punkts
Regula (ES) Nr. 1307/2013
15.a pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Par 2021. kalendāro gadu dalībvalstis līdz 
2020. gada 1. augustam paziņo 22. panta 2. 
punktā, 42. panta 1. punktā, 49. panta 1. 
punktā, 51. panta 1. punktā un 53. panta 6. 
punktā minēto valsts gada maksimālā 
apjoma procentuālo daļu.”;

Par katru pārejas perioda kalendāro gadu 
dalībvalstis līdz iepriekšējā gada 
1. augustam paziņo 22. panta 2. punktā, 
42. panta 1. punktā, 49. panta 1. punktā, 
51. panta 1. punktā un 53. panta 6. punktā 
minēto valsts gada maksimālā apjoma 
procentuālo daļu.”;

Grozījums Nr. 82

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. daļa – 4. punkts
Regula (ES) Nr. 1307/2013
22. pants – 5. punkts – 2. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

“2021. kalendārajam gadam, ja dalībvalsts 
maksimālais apjoms, ko Komisija noteikusi 
saskaņā ar 1. punktu, atšķiras no 
iepriekšējā gada maksimālā apjoma tāpēc, 
ka mainījusies II pielikumā noteiktā 
summa, vai tāpēc, ka attiecīgā dalībvalsts 
pieņēmusi lēmumu saskaņā ar šā panta 
3. punktu, 14. panta 1. vai 2. punktu, 
42. panta 1. punktu, 49. panta 1. punktu, 
51. panta 1. punktu vai 53. pantu, minētā 
dalībvalsts lineāri samazina vai palielina 
visu maksājumtiesību vērtību un/vai 
samazina vai palielina valsts rezervi vai 
reģionālās rezerves, lai nodrošinātu 
atbilstību šā panta 4. punktam.”;

“Katram pārejas perioda kalendārajam 
gadam, ja dalībvalsts maksimālais apjoms, 
ko Komisija noteikusi saskaņā ar 
1. punktu, atšķiras no iepriekšējā gada 
maksimālā apjoma tāpēc, ka mainījusies 
II pielikumā noteiktā summa, vai tāpēc, ka 
attiecīgā dalībvalsts pieņēmusi lēmumu 
saskaņā ar šā panta 3. punktu, 14. panta 
1. vai 2. punktu, 42. panta 1. punktu, 
49. panta 1. punktu, 51. panta 1. punktu vai 
53. pantu, minētā dalībvalsts lineāri 
samazina vai palielina visu 
maksājumtiesību vērtību un/vai samazina 
vai palielina valsts rezervi vai reģionālās 
rezerves, lai nodrošinātu atbilstību šā panta 
4. punktam.”;

Grozījums Nr. 83

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. daļa – 5. punkts
Regula (ES) Nr. 1307/2013
23. pants – 6. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

“Attiecībā uz 2021. kalendāro gadu 
dalībvalstis, kas piemēro 1. punkta pirmo 
daļu, līdz 2020. gada 1. augustam paziņo 
Komisijai par 2. un 3. punktā minētajiem 
lēmumiem.”;

“Attiecībā uz katru pārejas perioda 
kalendāro gadu dalībvalstis, kas piemēro 
1. punkta pirmo daļu, līdz iepriekšējā gada 
1. augustam paziņo Komisijai par 2. un 
3. punktā minētajiem lēmumiem.”;

Grozījums Nr. 84

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. daļa – 6. punkts
Regula (ES) Nr. 1307/2013
25. pants – 11. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

“11. Pēc 22. panta 5. punktā minētās 
korekcijas piemērošanas dalībvalstis, kas ir 

“11. Pēc 22. panta 5. punktā minētās 
korekcijas piemērošanas dalībvalstis, kas ir 
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izmantojušas šā panta 4. punktā paredzēto 
atkāpi, var nolemt 2020. gadā palielināt 
valsts vai reģionālās vienības vērtību 
attiecībā uz tām maksājumtiesībām, kas 
lauksaimnieku turējumā ir 2019. gada 
31. decembrī un kuru vērtība ir zemāka par 
valsts vai reģionālo vienības vērtību, ko 
2020. gadam aprēķina saskaņā ar šā punkta 
otro daļu. Palielinājumu aprēķina, ievērojot 
šādus nosacījumus:

izmantojušas šā panta 4. punktā paredzēto 
atkāpi, nodrošina, ka atbilstošajā gadā tiek 
palielināta valsts vai reģionālās vienības 
vērtība attiecībā uz tām maksājumtiesībām, 
kas lauksaimnieku turējumā ir 2019. gada 
31. decembrī un, ja piemērojams Regulas 
(ES) .../... [Pārejas regulas] -1. panta 
2. punkts, 2020. gada 31. decembrī un 
kuru vērtība ir zemāka par valsts vai 
reģionālo vienības vērtību, ko pārejas 
perioda turpmākajam gadam aprēķina 
saskaņā ar šā punkta otro daļu. 
Palielinājumu aprēķina, ievērojot šādus 
nosacījumus:

Grozījums Nr. 85

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. daļa – 6. punkts
Regula (ES) Nr. 1307/2013
25. pants – 11. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) lai finansētu palielinājumu, pilnībā 
vai daļēji samazina tās 2019. gada 
31. decembrī lauksaimnieku īpašumā 
esošās vai nomātās maksājumtiesības, kuru 
vērtība ir augstāka par valsts vai reģionālo 
vienības vērtību 2020. gadā, kas aprēķināta 
saskaņā ar šā punkta otro daļu. Minēto 
samazinājumu piemēro starpībai starp šo 
tiesību vērtību un valsts vai reģionālo 
vienības vērtību 2020. gadā. Minētā 
samazinājuma piemērošana pamatojas uz 
objektīviem un nediskriminējošiem 
kritērijiem, kas var ietvert maksimālā 
samazinājuma noteikšanu.

(b) lai finansētu palielinājumu, pilnībā 
vai daļēji samazina tās 2019. gada 
31. decembrī un, ja piemērojams Regulas 
(ES) .../... [Pārejas regulas] -1. panta 
2. punkts, 2020. gada 31. decembrī 
lauksaimnieku īpašumā esošās vai nomātās 
maksājumtiesības, kuru vērtība ir augstāka 
par valsts vai reģionālo vienības vērtību 
pārejas perioda turpmākajā gadā, kas 
aprēķināta saskaņā ar šā punkta otro daļu. 
Minēto samazinājumu piemēro starpībai 
starp šo tiesību vērtību un valsts vai 
reģionālo vienības vērtību 
atbilstošajā gadā. Minētā samazinājuma 
piemērošana pamatojas uz objektīviem un 
nediskriminējošiem kritērijiem, kas var 
ietvert maksimālā samazinājuma 
noteikšanu.

Grozījums Nr. 86
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Regulas priekšlikums
10. pants – 1. daļa – 6. punkts
Regula (ES) Nr. 1307/2013
25. pants – 11. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pirmajā daļā minēto valsts vai reģionālo 
vienības vērtību 2020. gadam aprēķina, 
pamata maksājuma shēmas valsts vai 
reģiona maksimālo apjomu, kas 
2020. gadam noteikts saskaņā ar 22. panta 
1. punktu vai 23. panta 2. punktu, dalot ar 
2019. gada 31. decembrī lauksaimnieku 
īpašumā esošo vai nomāto 
maksājumtiesību skaitu, atskaitot valsts vai 
reģionālās rezerves summu.

Pirmajā daļā minēto valsts vai reģionālo 
vienības vērtību pārejas perioda gadiem 
aprēķina, pamata maksājuma shēmas valsts 
vai reģiona maksimālo apjomu, kas 
attiecīgajam gadam noteikts saskaņā ar 
22. panta 1. punktu vai 23. panta 2. punktu, 
dalot ar iepriekšējā gada 31. decembrī 
lauksaimnieku īpašumā esošo vai nomāto 
maksājumtiesību skaitu, atskaitot valsts vai 
reģionālās rezerves summu.

Grozījums Nr. 87

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. daļa – 6. punkts
Regula (ES) Nr. 1307/2013
25. pants – 11. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atkāpjoties no pirmās daļas, dalībvalstis, 
kas ir izmantojušas 4. punktā paredzēto 
atkāpi, var nolemt saglabāt to 
maksājumtiesību vērtību, kas aprēķināta 
saskaņā ar minēto punktu un kam 
piemēro 22. panta 5. punktā minēto 
korekciju.

svītrots

Grozījums Nr. 88

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. daļa – 7. punkts
Regula (ES) Nr. 1307/2013
25. pants – 12. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12. “12. Attiecībā uz 2021. kalendāro 
gadu dalībvalstis var nolemt piemērot 

12. “12. Attiecībā uz visu šīs regulas 
piemērošanas laikposmu dalībvalstis 
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turpmāku iekšējo konverģenci, 
attiecīgajam gadam piemērojot 
11. punktu.”;

piemēro turpmāku iekšējo konverģenci, 
attiecīgajam gadam piemērojot 
11. punktu.”;

Grozījums Nr. 89

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. daļa – 8. punkts
Regula (ES) Nr. 1307/2013
29. pants – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja piemērojams Regulas (ES) .../... 
[Pārejas regulas] -1. panta 2. punkts, 
dalībvalstis līdz 2021. gada 1. augustam 
paziņo visus šīs regulas 25. panta 
12. punktā minētos lēmumus par 
2022. kalendāro gadu. 

 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:02013R1307-20200201)

Grozījums Nr. 90

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. daļa – 9. punkts
Regula (ES) Nr. 1307/2013
30. pants – 8. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

“Attiecībā uz 2021. gada rezerves 
piešķīrumiem rezerves summu, kas 
izslēdzama saskaņā ar otro daļu, koriģē 
saskaņā ar 22. panta 5. punkta otro daļu. 
Piešķīrumiem no rezerves 2021. gadā 
nepiemēro šā punkta trešo daļu.”;

“Attiecībā uz 2021. gada rezerves 
piešķīrumiem un, ja piemērojams Regulas 
(ES) .../... [Pārejas regulas] -1. panta 
2. punkts, attiecībā uz 2022. gada rezerves 
piešķīrumiem rezerves summu, kas 
izslēdzama saskaņā ar otro daļu, koriģē 
saskaņā ar 22. panta 5. punkta otro daļu. 
Piešķīrumiem no rezerves 2021. gadā un, 
ja piemērojams Regulas (ES) .../... 
[Pārejas regulas] -1. panta 2. punkts, 
piešķīrumiem no rezerves 2022. gadā 
nepiemēro šā punkta trešo daļu.”;

Grozījums Nr. 91
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Regulas priekšlikums
10. pants – 1. daļa – 10.a punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1307/2013
37. pants – 1. punkts - 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10a) Regulas 37. panta 1. punktam 
pievieno šādu daļu:
“Dalībvalstis, kas  2020. gadā piešķir 
pārejas posma valsts atbalstu, var turpināt 
to darīt līdz Regulas (ES).../... [Pārejas 
regulas] -1. pantā minētā pārejas perioda 
beigām.”

 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:02013R1307-20200201)

Grozījums Nr. 92

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. daļa – 10.b punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1307/2013
37. pants – 4. punkts – 6.a un 6.b ievilkumi (jauni)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10b) Regulas 37. panta 4. punktā 
pievieno šādus ievilkumus:
”– 50 % 2021. gadā,
– ja piemērojams Regulas (ES) .../... 
[Pārejas regulas] -1. panta 2. punkts, 
50 % 2022. gadā.”

 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:02013R1307-20200201)

Grozījums Nr. 93

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. daļa – 13. punkts
Regula (ES) Nr. 1307/2013
58. pants – 3. punkts – 2. daļa – 1. ievilkums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Bulgārija: 624,11 EUR; – Bulgārija: X EUR*;

__________________
* Eiropas Parlaments savā 2018. gada 
14. novembra rezolūcijā par daudzgadu 
finanšu shēmu 2021.–2027. gadam: 
Parlamenta nostāja ar nolūku panākt 
vienošanos (P8_TA(2018)0449) pauda 
atbalstu tam, lai KLP finansējums ES-27 
reālā izteiksmē tiktu saglabāts 2014.–
2020. gada budžeta līmenī (vienlaikus 
iekļaujot budžetā lauksaimniecības 
rezerves sākotnējo summu), proti, 
383 255 miljoni EUR 2018. gada cenās 
(431 946 miljoni EUR pašreizējās cenās). 
Tāpēc skaitļi, kas paredzēti šajā regulā, 
būtu jāaprēķina, pamatojoties uz 
skaitļiem, par kuriem panākta vienošanās 
attiecībā uz DFS 2021.–2027. gadam, vai, 
ja DFS netiks savlaicīgi pieņemta, — 
pamatojoties uz 2020. gada 
pagarinātajiem maksimālajiem apjomiem 
un noteikumiem saskaņā ar LESD 
312. panta 4. punktu.

Grozījums Nr. 94

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. daļa – 13. punkts
Regula (ES) Nr. 1307/2013
58. pants – 3. punkts – 2. daļa – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Grieķija: 225,04 EUR; – Grieķija: X EUR*;

__________________
* Eiropas Parlaments savā 2018. gada 
14. novembra rezolūcijā par daudzgadu 
finanšu shēmu 2021.–2027. gadam: 
Parlamenta nostāja ar nolūku panākt 
vienošanos (P8_TA(2018)0449) pauda 
atbalstu tam, lai KLP finansējums ES-27 
reālā izteiksmē tiktu saglabāts 2014.–
2020. gada budžeta līmenī (vienlaikus 
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iekļaujot budžetā lauksaimniecības 
rezerves sākotnējo summu), proti, 
383 255 miljoni EUR 2018. gada cenās 
(431 946 miljoni EUR pašreizējās cenās). 
Tāpēc skaitļi, kas paredzēti šajā regulā, 
būtu jāaprēķina, pamatojoties uz 
skaitļiem, par kuriem panākta vienošanās 
attiecībā uz DFS 2021.–2027. gadam, vai, 
ja DFS netiks savlaicīgi pieņemta, — 
pamatojoties uz 2020. gada 
pagarinātajiem maksimālajiem apjomiem 
un noteikumiem saskaņā ar LESD 
312. panta 4. punktu.

Grozījums Nr. 95

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. daļa – 13. punkts
Regula (ES) Nr. 1307/2013
58. pants – 3. punkts – 2. daļa – 3. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Spānija: 348,03 EUR; – Spānija: X EUR*;

__________________
* Eiropas Parlaments savā 2018. gada 
14. novembra rezolūcijā par daudzgadu 
finanšu shēmu 2021.–2027. gadam: 
Parlamenta nostāja ar nolūku panākt 
vienošanos (P8_TA(2018)0449) pauda 
atbalstu tam, lai KLP finansējums ES-27 
reālā izteiksmē tiktu saglabāts 2014.–
2020. gada budžeta līmenī (vienlaikus 
iekļaujot budžetā lauksaimniecības 
rezerves sākotnējo summu), proti, 
383 255 miljoni EUR 2018. gada cenās 
(431 946 miljoni EUR pašreizējās cenās). 
Tāpēc skaitļi, kas paredzēti šajā regulā, 
būtu jāaprēķina, pamatojoties uz 
skaitļiem, par kuriem panākta vienošanās 
attiecībā uz DFS 2021.–2027. gadam, vai, 
ja DFS netiks savlaicīgi pieņemta, — 
pamatojoties uz 2020. gada 
pagarinātajiem maksimālajiem apjomiem 
un noteikumiem saskaņā ar LESD 
312. panta 4. punktu.
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Grozījums Nr. 96

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. daļa – 13. punkts
Regula (ES) Nr. 1307/2013
58. pants – 3. punkts – 2. daļa – 4. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Portugāle: 219,09 EUR.; – Portugāle: X EUR*.;

__________________
* Eiropas Parlaments savā 2018. gada 
14. novembra rezolūcijā par daudzgadu 
finanšu shēmu 2021.–2027. gadam: 
Parlamenta nostāja ar nolūku panākt 
vienošanos (P8_TA(2018)0449) pauda 
atbalstu tam, lai KLP finansējums ES-27 
reālā izteiksmē tiktu saglabāts 2014.–
2020. gada budžeta līmenī (vienlaikus 
iekļaujot budžetā lauksaimniecības 
rezerves sākotnējo summu), proti, 
383 255 miljoni EUR 2018. gada cenās 
(431 946 miljoni EUR pašreizējās cenās). 
Tāpēc skaitļi, kas paredzēti šajā regulā, 
būtu jāaprēķina, pamatojoties uz 
skaitļiem, par kuriem panākta vienošanās 
attiecībā uz DFS 2021.–2027. gadam, vai, 
ja DFS netiks savlaicīgi pieņemta, — 
pamatojoties uz 2020. gada 
pagarinātajiem maksimālajiem apjomiem 
un noteikumiem saskaņā ar LESD 
312. panta 4. punktu.

Grozījums Nr. 97

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. daļa – 13. punkts
Regula (ES) Nr. 1307/2013
58. pants – 3. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja piemērojams Regulas (ES) .../... 
[Pārejas regulas] -1. panta 2. punkts, 
kultūratkarīgā maksājuma summu par 
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atbalsttiesīgas platības hektāru 
2022. gadam aprēķina, 2. punktā noteikto 
ražību reizinot ar šādām atsauces 
summām:
– Bulgārija: X EUR*,
– Grieķija: X EUR*,
– Spānija: X EUR*,
– Portugāle: X EUR*a.
__________________
* Eiropas Parlaments savā 2018. gada 
14. novembra rezolūcijā par daudzgadu 
finanšu shēmu 2021.–2027. gadam: 
Parlamenta nostāja ar nolūku panākt 
vienošanos (P8_TA(2018)0449) pauda 
atbalstu tam, lai KLP finansējums ES-27 
reālā izteiksmē tiktu saglabāts 2014.–
2020. gada budžeta līmenī (vienlaikus 
iekļaujot budžetā lauksaimniecības 
rezerves sākotnējo summu), proti, 
383 255 miljoni EUR 2018. gada cenās 
(431 946 miljoni EUR pašreizējās cenās). 
Tāpēc skaitļi, kas paredzēti šajā regulā, 
būtu jāaprēķina, pamatojoties uz 
skaitļiem, par kuriem panākta vienošanās 
attiecībā uz DFS 2021.–2027. gadam, vai, 
ja DFS netiks savlaicīgi pieņemta, — 
pamatojoties uz 2020. gada 
pagarinātajiem maksimālajiem apjomiem 
un noteikumiem saskaņā ar LESD 
312. panta 4. punktu.

 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:02013R1307-20200201)

Grozījums Nr. 98

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. daļa – 1. punkts
Regula (ES) Nr. 1308/2013
29. pants – 2. punkts – 2. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) 10 666 000 EUR Grieķijai; (a) X EUR* Grieķijai;

__________________
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* Eiropas Parlaments savā 2018. gada 
14. novembra rezolūcijā par daudzgadu 
finanšu shēmu 2021.–2027. gadam: 
Parlamenta nostāja ar nolūku panākt 
vienošanos (P8_TA(2018)0449) pauda 
atbalstu tam, lai KLP finansējums ES-27 
reālā izteiksmē tiktu saglabāts 2014.–
2020. gada budžeta līmenī (vienlaikus 
iekļaujot budžetā lauksaimniecības 
rezerves sākotnējo summu), proti, 
383 255 miljoni EUR 2018. gada cenās 
(431 946 miljoni EUR pašreizējās cenās). 
Tāpēc skaitļi, kas paredzēti šajā regulā, 
būtu jāaprēķina, pamatojoties uz 
skaitļiem, par kuriem panākta vienošanās 
attiecībā uz DFS 2021.–2027. gadam, vai, 
ja DFS netiks savlaicīgi pieņemta, — 
pamatojoties uz 2020. gada 
pagarinātajiem maksimālajiem apjomiem 
un noteikumiem saskaņā ar LESD 
312. panta 4. punktu.

Grozījums Nr. 99

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. daļa – 1. punkts
Regula (ES) Nr. 1308/2013
29. pants – 2. punkts – 2. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) 554 000 EUR Francijai; (b) X EUR* Francijai;

__________________
* Eiropas Parlaments savā 2018. gada 
14. novembra rezolūcijā par daudzgadu 
finanšu shēmu 2021.–2027. gadam: 
Parlamenta nostāja ar nolūku panākt 
vienošanos (P8_TA(2018)0449) pauda 
atbalstu tam, lai KLP finansējums ES-27 
reālā izteiksmē tiktu saglabāts 2014.–
2020. gada budžeta līmenī (vienlaikus 
iekļaujot budžetā lauksaimniecības 
rezerves sākotnējo summu), proti, 
383 255 miljoni EUR 2018. gada cenās 
(431 946 miljoni EUR pašreizējās cenās). 
Tāpēc skaitļi, kas paredzēti šajā regulā, 
būtu jāaprēķina, pamatojoties uz 
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skaitļiem, par kuriem panākta vienošanās 
attiecībā uz DFS 2021.–2027. gadam, vai, 
ja DFS netiks savlaicīgi pieņemta, — 
pamatojoties uz 2020. gada 
pagarinātajiem maksimālajiem apjomiem 
un noteikumiem saskaņā ar LESD 
312. panta 4. punktu.

Grozījums Nr. 100

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. daļa – 1. punkts
Regula (ES) Nr. 1308/2013
29. pants – 2. punkts – 2. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) 34 590 000 EUR Itālijai.”; (c) X EUR* Itālijai.”;

__________________
* Eiropas Parlaments savā 2018. gada 
14. novembra rezolūcijā par daudzgadu 
finanšu shēmu 2021.–2027. gadam: 
Parlamenta nostāja ar nolūku panākt 
vienošanos (P8_TA(2018)0449) pauda 
atbalstu tam, lai KLP finansējums ES-27 
reālā izteiksmē tiktu saglabāts 2014.–
2020. gada budžeta līmenī (vienlaikus 
iekļaujot budžetā lauksaimniecības 
rezerves sākotnējo summu), proti, 
383 255 miljoni EUR 2018. gada cenās 
(431 946 miljoni EUR pašreizējās cenās). 
Tāpēc skaitļi, kas paredzēti šajā regulā, 
būtu jāaprēķina, pamatojoties uz 
skaitļiem, par kuriem panākta vienošanās 
attiecībā uz DFS 2021.–2027. gadam, vai, 
ja DFS netiks savlaicīgi pieņemta, — 
pamatojoties uz 2020. gada 
pagarinātajiem maksimālajiem apjomiem 
un noteikumiem saskaņā ar LESD 
312. panta 4. punktu.

Grozījums Nr. 101

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. daļa – 1. punkts
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Regula (ES) Nr. 1308/2013
29. pants – 2. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja piemērojams Regulas (ES) .../... 
[Pārejas regulas] -1. panta 2. punkts, 
Savienības finansējums 1. punktā 
minētajām darba programmām 
2022. gadam ir šāds:
(a) X EUR* Grieķijai;
(b) X EUR* Francijai; kā arī
(c) X EUR* Itālijai.
__________________
* Eiropas Parlaments savā 2018. gada 
14. novembra rezolūcijā par daudzgadu 
finanšu shēmu 2021.–2027. gadam: 
Parlamenta nostāja ar nolūku panākt 
vienošanos (P8_TA(2018)0449) pauda 
atbalstu tam, lai KLP finansējums ES-27 
reālā izteiksmē tiktu saglabāts 2014.–
2020. gada budžeta līmenī (vienlaikus 
iekļaujot budžetā lauksaimniecības 
rezerves sākotnējo summu), proti, 
383 255 miljoni EUR 2018. gada cenās 
(431 946 miljoni EUR pašreizējās cenās). 
Tāpēc skaitļi, kas paredzēti šajā regulā, 
būtu jāaprēķina, pamatojoties uz 
skaitļiem, par kuriem panākta vienošanās 
attiecībā uz DFS 2021.–2027. gadam, vai, 
ja DFS netiks savlaicīgi pieņemta, — 
pamatojoties uz 2020. gada 
pagarinātajiem maksimālajiem apjomiem 
un noteikumiem saskaņā ar LESD 
312. panta 4. punktu.

 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:02013R1308-20190101)

Grozījums Nr. 102

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. daļa – 2. punkts
Regula (ES) Nr. 1308/2013
58. pants – 2. punkts – 2. daļa



RR\1204899LV.docx 67/143 PE646.753v02-00

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šā panta 1. punktā minētais Savienības 
finansējums Vācijas ražotāju organizācijām 
2021. gadā ir 2 188 000 EUR.”;

Šā panta 1. punktā minētais Savienības 
finansējums Vācijas ražotāju organizācijām 
2021. gadā ir X EUR*.”;

__________________
* Eiropas Parlaments savā 2018. gada 
14. novembra rezolūcijā par daudzgadu 
finanšu shēmu 2021.–2027. gadam: 
Parlamenta nostāja ar nolūku panākt 
vienošanos (P8_TA(2018)0449) pauda 
atbalstu tam, lai KLP finansējums ES-27 
reālā izteiksmē tiktu saglabāts 2014.–
2020. gada budžeta līmenī (vienlaikus 
iekļaujot budžetā lauksaimniecības 
rezerves sākotnējo summu), proti, 
383 255 miljoni EUR 2018. gada cenās 
(431 946 miljoni EUR pašreizējās cenās). 
Tāpēc skaitļi, kas paredzēti šajā regulā, 
būtu jāaprēķina, pamatojoties uz 
skaitļiem, par kuriem panākta vienošanās 
attiecībā uz DFS 2021.–2027. gadam, vai, 
ja DFS netiks savlaicīgi pieņemta, — 
pamatojoties uz 2020. gada 
pagarinātajiem maksimālajiem apjomiem 
un noteikumiem saskaņā ar LESD 
312. panta 4. punktu.

Grozījums Nr. 103

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. daļa – 2. punkts
Regula (ES) Nr. 1308/2013
58. pants – 2. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja piemērojams Regulas (ES) .../... 
[Pārejas regulas] -1. panta 2. punkts, šā 
panta 1. punktā minētais Savienības 
finansējums Vācijas ražotāju 
organizācijām 2022. gadā ir X EUR*.
__________________
* Eiropas Parlaments savā 2018. gada 
14. novembra rezolūcijā par daudzgadu 
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finanšu shēmu 2021.–2027. gadam: 
Parlamenta nostāja ar nolūku panākt 
vienošanos (P8_TA(2018)0449) pauda 
atbalstu tam, lai KLP finansējums ES-27 
reālā izteiksmē tiktu saglabāts 2014.–
2020. gada budžeta līmenī (vienlaikus 
iekļaujot budžetā lauksaimniecības 
rezerves sākotnējo summu), proti, 
383 255 miljoni EUR 2018. gada cenās 
(431 946 miljoni EUR pašreizējās cenās). 
Tāpēc skaitļi, kas paredzēti šajā regulā, 
būtu jāaprēķina, pamatojoties uz 
skaitļiem, par kuriem panākta vienošanās 
attiecībā uz DFS 2021.–2027. gadam, vai, 
ja DFS netiks savlaicīgi pieņemta, — 
pamatojoties uz 2020. gada 
pagarinātajiem maksimālajiem apjomiem 
un noteikumiem saskaņā ar LESD 
312. panta 4. punktu.

 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:02013R1308-20190101)

Grozījums Nr. 104

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. daļa – 2.a punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1308/2013
68. pants – 1. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

(2a) regulas 68. panta 1. punktu aizstāj 
ar šādu:

1. Stādīšanas tiesības, kuras līdz 
2015. gada 31. decembrim ir piešķirtas 
ražotājiem saskaņā ar 
Regulas (EK) Nr. 1234/2007 85.h, 85.i vai 
85.k pantu, kuras attiecīgie ražotāji nav 
izmantojuši un kuras minētajā datumā 
joprojām ir spēkā, no 2016. gada 1. janvāra 
var tikt pārveidotas par šajā nodaļā 
minētajām atļaujām.

"1. Stādīšanas tiesības, kuras līdz 
2015. gada 31. decembrim ir piešķirtas 
ražotājiem saskaņā ar Regulas (EK) 
Nr. 1234/2007 85.h, 85.i vai 85.k pantu, 
kuras attiecīgie ražotāji nav izmantojuši un 
kuras minētajā datumā joprojām ir spēkā, 
no 2016. gada 1. janvāra var tikt 
pārveidotas par šajā nodaļā minētajām 
atļaujām. Šāda pārveidošana tiek veikta 
pēc pieteikuma, ko līdz 2015. gada 
31. decembrim iesniedz minētie ražotāji. 
Dalībvalstis var pieņemt lēmumu līdz 
Regulas (ES).../... [Pārejas regulas] -
1. pantā minētā pārejas perioda pēdējā 
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gada 31. decembrim ļaut ražotājiem 
iesniegt šādu pieteikumu tiesības pārvērst 
atļaujās.

Šāda pārveidošana tiek veikta pēc 
pieteikuma, ko līdz 2015. gada 31. 
decembrim iesniedz minētie ražotāji. 
Dalībvalstis var pieņemt lēmumu līdz 
2020. gada 31. decembrim ļaut ražotājiem 
iesniegt šādu pieteikumu tiesības pārvērst 
atļaujās.

 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02013R1308-20190101)

Grozījums Nr. 105

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. daļa – 2.b punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1308/2013
68. pants – 2. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

(2b) regulas 68. panta 2. punktu aizstāj 
ar šādu:

2. Saskaņā ar 1. punktu piešķirtajām 
atļaujām ir tāds pats derīguma termiņš kā 
1. punktā minētajām stādīšanas tiesībām. Ja 
minētās atļaujas netiek izmantotas, to 
termiņš beidzas vēlākais 2018. gada 31. 
decembrī vai vēlākais 2023. gada 31. 
decembrī, ja dalībvalstis ir pieņēmušas 1. 
punkta otrajā daļā minēto lēmumu.

"2. Saskaņā ar 1. punktu piešķirtajām 
atļaujām ir tāds pats derīguma termiņš kā 
1. punktā minētajām stādīšanas tiesībām. Ja 
minētās atļaujas netiek izmantotas, to 
termiņš beidzas vēlākais 2018. gada 
31. decembrī vai — ja dalībvalstis ir 
pieņēmušas 1. punkta otrajā daļā minēto 
lēmumu, — vēlākais trešā gada, kurš ir 
pēc Regulas (ES).../... [Pārejas regulas] -
1. pantā minētā pārejas perioda beigām, 
31. decembrī.”

 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:02013R1308-20190101)

Grozījums Nr. 106

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. daļa – 2.c punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1308/2013
167.a pants (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2c) Regulas II sadaļas III nodaļas 
4. iedaļā iekļauj šādu pantu:
“167.a pants
Tirdzniecības noteikumi, lai uzlabotu un 
stabilizētu kopējā tirgus darbību olīveļļas 
nozarē
1. Lai uzlabotu un stabilizētu kopējā 
tirgus darbību olīveļļas nozarē, ražotājas 
dalībvalstis var noteikt tirdzniecības 
noteikumus, lai regulētu piedāvājumu. Šie 
noteikumi ir samērojami ar sasniedzamo 
mērķi, un tie nevar:
(a) būt saistīti ar darījumiem pēc attiecīgā 
produkta pirmās laišanas tirgū;
(b) atļaut cenu noteikšanu, arī orientējošo 
vai ieteicamo cenu noteikšanu;
(c) padarīt nepieejamu pārmērīgi lielu 
daļu no parasti pieejamās ražas.
2. Par 1. punktā minētajiem noteikumiem 
informē tirgus dalībniekus, publicējot šos 
noteikumus pilnā apjomā attiecīgās 
dalībvalsts oficiālajā izdevumā.
3. Dalībvalstis paziņo Komisijai jebkuru 
lēmumu, kas pieņemts saskaņā ar šo 
pantu.”

 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20190101&from=LV)

Pamatojums

Tiek ierosināts iekļaut jaunu pantu, lai olīveļļas nozarē varētu piemērot mehānismu, kurš ir 
līdzīgs Regulas (ES) 1308/2013 167. pantā iekļautajam mehānismam vīna nozarē, kas ļautu 
reaģēt uz nozares īpašajām vajadzībām, uzlabojot tās pašregulācijas spējas.

Grozījums Nr. 107

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. daļa – 2.d punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1308/2013
211. pants – 2.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2d) Regulas 211. pantam pievieno 
šādu punktu:
“2.a Atkāpjoties un 1. punkta un lai 
ierobežotu ienākumu svārstīguma ietekmi, 
iedrošinot lauksaimniekus veidot 
iekrājumus labajos gados ar mērķi 
kompensēt sliktos gadus, LESD 107., 108. 
un 109. pantu nepiemēro valsts 
fiskālajiem pasākumiem, ar kuriem 
dalībvalstis nolemj atkāpties no 
vispārējiem nodokļu noteikumiem, 
atļaujot ienākuma nodokļa bāzi, ko 
piemēro lauksaimniekiem, aprēķināt uz 
daudzgadu laikposma pamata, tostarp 
pārnesot daļu no nodokļu bāzes, tostarp 
atliekot daļu no nodokļu bāzes, vai 
pieļaujot atbrīvojumu attiecībā uz 
summām, kas noguldītas īpašā 
lauksaimniecības krājkontā.”

 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20190101&from=LV)

Pamatojums

Lai palīdzētu lauksaimniekiem pārvarēt ienākumu svārstības, dalībvalstis var pielāgot savus 
valsts fiskālos pasākumus, lai atļautu uz daudzgadu laikposma pamata vai uz laiku izslēgt 
summas, kas izvietotas īpašajos krājkontos. Uz šādiem pasākumiem noteikumi par valsts 
atbalstu nebūtu jāattiecina.

Grozījums Nr. 108

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. daļa – 2.e punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1308/2013
214.a pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2e) Regulas 124.a pantā aiz pirmās 
daļas iekļauj šādu daļu:
“Atkāpjoties no pirmās daļas un pēc 
Komisijas atļaujas Somija var Regulas 
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(ES) .../... [Pārejas regulas] -1. pantā 
paredzētā pārejas perioda laikā turpināt 
piešķirt ražotājiem valsts atbalstu, kuru tā 
piešķīra 2020. gadā, balstoties uz šo 
pantu.” "

 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:02013R1308-20190101)

Grozījums Nr. 109

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. daļa – 3.a punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1308/2013
VIII pielikums – I daļa – D iedaļa – 7.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Regulas III pielikuma I daļas 
D iedaļai pievieno šādu punktu:
“7.a Neatkarīgi no 1. un 3. punkta īpašos 
gadījumos un pienācīgi pamatotu iemeslu 
dēļ, ja ir viendabīgas produktīvās un vides 
īpašības, dalībvalstis var atļaut B un 
C iedaļā minētos procesus veikt vīnogu 
audzēšanas zonā, kas robežojas ar zonu, 
kurā ievāktas izmantotās svaigās 
vīnogas.”

 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20190101&from=LV)

Grozījums Nr. 110

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. daļa – 3.b punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1308/2013
VIII pielikums – I daļa – D iedaļa – 7.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3b) Regulas VIII pielikuma I daļas 
D iedaļai pievieno šādu punktu:
“7.b Vīnogu audzēšanas reģionos, kurus 
skar apgabals, kas robežojas ar abiem 
vīnogu audzēšanas apgabaliem, un 
pastāvot viendabīgām produktīvajām un 
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vides īpašībām, dalībvalstis neatkarīgi no 
1. un 3. punkta var atļaut B un C iedaļā 
minētos procesus veikt vīnogu audzēšanas 
zonā, kas robežojas ar zonu, kurā ievāktas 
izmantotās svaigās vīnogas.”

 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20190101&from=LV)

Grozījums Nr. 111

Regulas priekšlikums
12. pants – -1. daļa (jauna)
Regula (ES) Nr. 228/2013
22.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-1) iekļauj šādu pantu:
“22.a pants
Nozares nolīgumi
1. Atkāpjoties no Regulas (ES) 
Nr. 1308/2013 164. un 165. panta, ja 
starpnozaru organizācija, kas ir atzīta 
saskaņā ar minētās Regulas 157. pantu, 
darbojas tālākajā reģionā un tiek 
uzskatīta par tādu, kas pārstāv kāda viena 
vai vairāku minētā reģiona produktu 
ražošanu, tirdzniecību vai pārstrādi, 
attiecīgā dalībvalsts pēc minētās 
starpnozaru organizācijas lūguma 
nolīgumus, lēmumus vai saskaņotas 
darbības, par ko ir vienošanās šajā 
organizācijā, var uz vienu gadu, paredzot 
iespēju atjaunot šo periodu, padarīt 
saistošus citiem saimnieciskās darbības 
veicējiem, — neatkarīgi no tā, vai tās ir 
fiziskas personas vai grupas, — kas 
darbojas attiecīgajā tālākajā reģionā un 
kas nav minētās organizācijas biedri.
2. Ja atzītu starpnozaru organizāciju 
noteikumus paplašina saskaņā ar 
1. punktu un darbības, uz kurām attiecas 
minētie noteikumi, ir to saimnieciskās 
darbības veicēju vispārējās ekonomiskās 
interesēs, kuru darbības ir saistītas ar 
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produktiem, kurus paredzēts tirgot tikai šā 
tālākā reģiona vietējā tirgū, dalībvalsts 
pēc apspriešanās ar ieinteresētajām 
personām var nolemt, ka atsevišķiem 
saimnieciskās darbības veicējiem vai 
grupām, kuras nav šīs starpnozaru 
organizācijas biedri, bet darbojas 
attiecīgajā tirgū, jāmaksā organizācijai 
visas finansiālās iemaksas vai daļa no 
iemaksām, ko maksā attiecīgās 
organizācijas biedri, ciktāl šādas iemaksas 
ir paredzētas, lai segtu attiecīgo darbību 
veikšanas tiešās izmaksas.
3. Attiecīgās dalībvalsts informē Komisiju 
par jebkādu nolīgumu, kura darbības 
joma ir paplašināta saskaņā ar šo pantu.”

 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LVTXT/?uri=CELEX:02013R0228-20191214)

Grozījums Nr. 112

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. daļa
Regula (ES) Nr. 228/2013
30. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Attiecībā uz katru finanšu gadu 
Savienība finansē III un IV nodaļā 
paredzētos pasākumus, nepārsniedzot 
šādas ikgadējās summas:

svītrots

— Francijas Aizjūras departamentos: 
267 580 000 EUR,
— Azoru salās un Madeirā: 
102 080 000 EUR,
— Kanāriju salās: 257 970 000 EUR.

Grozījums Nr. 113

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. daļa
Regula (ES) Nr. 228/2013
30. pants – 3. punkts – 1. daļa – 1. ievilkums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

— Francijas Aizjūras departamentos: 
25 900 000 EUR,

— Francijas Aizjūras departamentos: 
35 000 000 EUR,

Grozījums Nr. 114

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. daļa
Regula (ES) Nr. 228/2013
30. pants – 3. punkts – 1. daļa – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

— Azoru salās un Madeirā: 20 400 
000 EUR,

svītrots

Grozījums Nr. 115

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. daļa
Regula (ES) Nr. 228/2013
30. pants – 3. punkts – 1. daļa – 3. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

— Kanāriju salās: 69 900 000 EUR. svītrots

Grozījums Nr. 116

Regulas priekšlikums
13. pants
Regula (ES) Nr. 229/2013
18. pants – 2. un 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13. pants svītrots
Grozījumi Regulā (ES) Nr. 229/2013

Regulas (ES) Nr. 229/2013 18. panta 2. 
un 3. punktu aizstāj ar šādiem:
‘
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2. Savienība finansē III un IV 
nodaļā paredzētos pasākumus, 
nepārsniedzot 23 000 000 EUR.
3. Summa, ko piešķir, lai finansētu 
III nodaļā minēto īpašo piegādes režīmu, 
nepārsniedz 6 830 000 EUR.”
’

Grozījums Nr. 117

Regulas priekšlikums
I pielikums – 1. daļa – 2. punkts
Regula (ES) Nr. 1305/2013
I pielikums – 2. daļa – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

“Otrā daļa. Lauku attīstībai piešķirtā 
Savienības atbalsta sadalījums (2021)

“Otrā daļa. Lauku attīstībai piešķirtā 
Savienības atbalsta sadalījums (gadā, 
pārejas periodam, kā noteikts Regulas 
(ES) …/... [Pārejas regula] -1. pantā)

Grozījums Nr. 118

Regulas priekšlikums
I pielikums – 1. daļa – 2. punkts
Regula (ES) Nr. 1305/2013
I pielikums – 2. daļa – tabula

Komisijas ierosinātais teksts

(pašreizējās cenas, EUR)

2021

Beļģija 67 178 046

Bulgārija 281 711 396

Čehija 258 773 203

Dānija 75 812 623

Vācija 989 924 996

Igaunija 87 875 887

Īrija 264 670 951

Grieķija 509 591 606
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Spānija 1 001 202 880

Francija 1 209 259 199

Horvātija 281 341 503

Itālija 1 270 310 371

Kipra 15 987 284

Latvija 117 307 269

Lietuva 195 182 517

Luksemburga 12 290 956

Ungārija 416 202 472

Malta 12 207 322

Nīderlande 73 151 195

Austrija 480 467 031

Polija 1 317 890 530

Portugāle 493 214 858

Rumānija 965 503 339

Slovēnija 102 248 788

Slovākija 227 682 721

Somija 292 021 227

Zviedrija 211 550 876

Kopā ES 11 230 561 046

Tehniskā palīdzība 28 146 770

Kopā 11 258 707 816

Grozījums

(pašreizējās cenas, EUR)

Pārejas periods, kā noteikts Regulas (ES) 
…/... [Pārejas regula] -1. pantā (gadā*)

Beļģija X

Bulgārija X

Čehija X

Dānija X

Vācija X
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Igaunija X

Īrija X

Grieķija X

Spānija X

Francija X

Horvātija X

Itālija X

Kipra X

Latvija X

Lietuva X

Luksemburga X

Ungārija X

Malta X

Nīderlande X

Austrija X

Polija X

Portugāle X

Rumānija X

Slovēnija X

Slovākija X

Somija X

Zviedrija X

Kopā ES X

Tehniskā palīdzība X

Kopā X

___________________
* Eiropas Parlaments savā 2018. gada 14. novembra rezolūcijā par daudzgadu finanšu 
shēmu 2021.–2027. gadam: Parlamenta nostāja ar nolūku panākt vienošanos 
(P8_TA(2018)0449) pauž atbalstu tam, lai KLP finansējums ES-27 reālā izteiksmē tiktu 
saglabāts 2014.–2020. gada budžeta līmenī (vienlaikus iekļaujot budžetā lauksaimniecības 
rezerves sākotnējo summu), proti, 383 255 miljoni EUR 2018. gada cenās (431 946 miljoni 
EUR pašreizējās cenās). Tāpēc skaitļi, kas paredzēti šajā regulā, būtu jāaprēķina, 
pamatojoties uz skaitļiem, par kuriem panākta vienošanās attiecībā uz DFS 2021.–
2027. gadam, vai, ja DFS netiks savlaicīgi pieņemta, — pamatojoties uz 2020. gada 
pagarinātajiem maksimālajiem apjomiem un noteikumiem saskaņā ar LESD 312. panta 
4. punktu.
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Grozījums Nr. 119

Regulas priekšlikums
II pielikums – 1. daļa – 1. punkts
Regula (ES) Nr. 1307/2013
II pielikums – tabula – 7.a sleja

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2021 Pārejas periods, kā noteikts Regulas (ES) 
…/... [Pārejas regula] -1. pantā (gadā*)

485 604 X
773 772 X
838 844 X
846 125 X

4 823 108 X
167 722 X

1 163 938 X
1 856 029 X
4 710 172 X
7 147 787 X

344 340 X
3 560 186 X

46 750 X
299 634 X
510 820 X
32 131 X

1 219 770 X
4 507 X

703 870 X
664 820 X

2 972 978 X
584 650 X

1 856 173 X
129 053 X
383 806 X
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506 000 X

672 761 X

______________
* Eiropas Parlaments savā 2018. gada 
14. novembra rezolūcijā par daudzgadu 
finanšu shēmu 2021.–2027. gadam: 
Parlamenta nostāja ar nolūku panākt 
vienošanos (P8_TA(2018)0449) pauž 
atbalstu tam, lai KLP finansējums ES-27 
reālā izteiksmē tiktu saglabāts 2014.–
2020. gada budžeta līmenī (vienlaikus 
iekļaujot budžetā lauksaimniecības 
rezerves sākotnējo summu), proti, 
383 255 miljoni EUR 2018. gada cenās 
(431 946 miljoni EUR pašreizējās cenās). 
Tāpēc skaitļi, kas paredzēti šajā regulā, 
būtu jāaprēķina, pamatojoties uz 
skaitļiem, par kuriem panākta vienošanās 
attiecībā uz DFS 2021.–2027. gadam, vai, 
ja DFS netiks savlaicīgi pieņemta, — 
pamatojoties uz 2020. gada 
pagarinātajiem maksimālajiem apjomiem 
un noteikumiem saskaņā ar LESD 
312. panta 4. punktu.

Grozījums Nr. 120

Regulas priekšlikums
II pielikums – 1. daļa – 2. punkts
Regula (ES) Nr. 1307/2013
III pielikums – tabula – 7.a sleja

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2021 Pārejas periods, kā noteikts Regulas (ES) 
…/... [Pārejas regula] -1. pantā (gadā*,**)

485,6 X
776,3 X
838,8 X
846,1 X

4 823,1 X
167,7 X

1 163,9 X
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2 036,6 X
4 768,7 X
7 147,8 X

344,3 X
3 560,2 X

46,8 X
299,6 X
510,8 X

32,1 X
1 219,8 X

4,5 X
703,9 X
664,8 X

2 973,0 X
584,8 X

1 856,2 X
129,1 X
383,8 X
506,0 X

672,8 X

______________

* Eiropas Parlaments savā 2018. gada 
14. novembra rezolūcijā par daudzgadu 
finanšu shēmu 2021.–2027. gadam: 
Parlamenta nostāja ar nolūku panākt 
vienošanos (P8_TA(2018)0449) pauž 
atbalstu tam, lai KLP finansējums ES-27 
reālā izteiksmē tiktu saglabāts 2014.–
2020. gada budžeta līmenī (vienlaikus 
iekļaujot budžetā lauksaimniecības 
rezerves sākotnējo summu), proti, 
383 255 miljoni EUR 2018. gada cenās 
(431 946 miljoni EUR pašreizējās cenās). 
Tāpēc skaitļi, kas paredzēti šajā regulā, 
būtu jāaprēķina, pamatojoties uz 
skaitļiem, par kuriem panākta vienošanās 
attiecībā uz DFS 2021.–2027. gadam, vai, 
ja DFS netiks savlaicīgi pieņemta, — 
pamatojoties uz 2020. gada 
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pagarinātajiem maksimālajiem apjomiem 
un noteikumiem saskaņā ar LESD 
312. panta 4. punktu.
** Summās iekļauj izdevumus, kas saistīti 
ar darbībām, kuras uzsāktas iepriekšējā 
piecu gadu plānošanas periodā un par 
kurām tiek veikti maksājumi pašreizējā 
piecu gadu plānošanas periodā.

Grozījums Nr. 121

Regulas priekšlikums
III pielikums
Regula (ES) Nr. 1308/2013
VI pielikums – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

44. PANTA 1. PUNKTĀ MINĒTAIS 
ATBALSTA PROGRAMMU BUDŽETS

44. PANTA 1. PUNKTĀ MINĒTAIS 
ATBALSTA PROGRAMMU BUDŽETS*
__________________

* Summās iekļauj arī izdevumus, kas 
saistīti ar darbībām, kuras uzsāktas 
iepriekšējā piecu gadu plānošanas 
periodā un par kurām tiek veikti 
maksājumi pašreizējā piecu gadu 
plānošanas periodā. 

Pamatojums

Šis grozījums atbilst grozījumam, kas iesniegts šīs regulas 7. panta 3. punktā un attiecas uz 
valstu programmām vīna nozarē.

Grozījums Nr. 122

Regulas priekšlikums
III pielikums
Regula (ES) Nr. 1308/2013
VI pielikums – tabula – 6. sleja

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2021. gads un turpmāk 2021. gads un turpmāk*

25 721 X
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4 954 X
37 381 X
23 030 X

202 147 X
269 628 X
10 410 X

323 883 X
4 465 X

43 X
— —

27 970 X
— —

13 155 X
62 670 X
45 844 X
4 849 X
4 887 X

— —

_______________
* Eiropas Parlaments savā 2018. gada 
14. novembra rezolūcijā par daudzgadu 
finanšu shēmu 2021.–2027. gadam: 
Parlamenta nostāja ar nolūku panākt 
vienošanos (P8_TA(2018)0449) pauž 
atbalstu tam, lai KLP finansējums ES-27 
reālā izteiksmē tiktu saglabāts 2014.–
2020. gada budžeta līmenī (vienlaikus 
iekļaujot budžetā lauksaimniecības 
rezerves sākotnējo summu), proti, 
383 255 miljoni EUR 2018. gada cenās 
(431 946 miljoni EUR pašreizējās cenās). 
Tāpēc skaitļi, kas paredzēti šajā regulā, 
būtu jāaprēķina, pamatojoties uz 
skaitļiem, par kuriem panākta vienošanās 
attiecībā uz DFS 2021.–2027. gadam, vai, 
ja DFS netiks savlaicīgi pieņemta, — 
pamatojoties uz 2020. gada 
pagarinātajiem maksimālajiem apjomiem 
un noteikumiem saskaņā ar LESD 
312. panta 4. punktu.
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PASKAIDROJUMS

Kopējās lauksaimniecības politikas reformas likumdošanas procedūra netika pabeigta 
pietiekami laicīgi, lai dalībvalstis un Komisija varētu sagatavot visus elementus, kas 
vajadzīgi, lai jauno tiesisko regulējumu un KLP stratēģiskos plānus sāktu piemērot no 
2021. gada 1. janvāra.  Šā iemesla dēļ Eiropas Komisija 2019. gada 31. oktobrī ierosināja 
regulu par KLP pāreju 2021. gadam. 

Aizkavēšanās KLP reformas un daudzgadu finanšu shēmas 2021.–2027. gadam pabeigšanā 
rada nenoteiktību lauksaimniekiem un lauksaimniecības nozarei. Lai mazinātu nenoteiktību, 
šā ziņojuma pamatā ir Komisijas priekšlikums nodrošināt spēkā esošo noteikumu turpmāku 
piemērošanu un nepārtrauktus maksājumus lauksaimniekiem un citiem saņēmējiem.

Referentes mērķis ir veidot stabilitāti un drošību lauksaimniekiem un lauksaimniecības 
nozarei kopumā un nodrošināt skaidru virzību uz jauno KLP plānošanas periodu. Tas ir 
jāpanāk ar līdzsvarotu un racionalizētu pārejas regulu, kuras pamatā ir pašreizējie KLP 
noteikumi. Referente uzskata, ka tas ir būtiski, jo lauksaimnieki un pārtikas nozare uzzinās 
jaunās pārejas regulas galīgo saturu un tās ietekmi tikai dažus mēnešus pirms tiesību akta 
stāšanās spēkā. Ņemot vērā to, ka daudzi ieguldījumi lauku saimniecību līmenī un pasūtījumi 
nākamajam gadam tiek veikti vasaras mēnešos, referente uzsver, ka ir bez pārtraukuma 
jāturpinās spēkā esošajiem noteikumiem un struktūrām, un viņa uzskata, ka ir pareizi Eiropas 
iestādām ātri un skaidri pieņemt lēmumus par šo regulu. 

Referente piekrīt Eiropas Komisijas priekšlikuma galvenajam principam, proti, saglabāt vecos 
noteikumus un jaunus naudas līdzekļus, taču kategoriski norāda, ka pārejas periods nekādā 
gadījumā nedrīkst nozīmēt to, ka lauksaimnieki strādā saskaņā ar vecajiem noteikumiem ar 
mazākiem nauda līdzekļiem. Šis ziņojuma projekts ir kategoriski vērsts pret jebkādiem 
lauksaimniecības finansējuma samazinājumiem, jo Eiropas lauksaimnieku ienākumi jau ir 
zemāki par vidējiem salīdzinājumā ar citām nozarēm. Šajā regulā būtu jāievēro noteikums par 
pietiekami augsta dzīves līmeņa nodrošināšanu lauksaimniekiem, kā noteikts Līgumā par 
Eiropas Savienības darbību. Tāpēc ziņojuma pamatā ir budžeta pozīcija, ko Eiropas 
Parlaments pieņēma par daudzgadu finanšu shēmu, kurā aicināts saglabāt ES finansējumu 
lauksaimniecības nozarei pašreizējā līmenī.  

Referente uzskata, ka šī regula ir svarīgs tilts starp KLP plānošanas periodiem, un uzskata, ka 
pārejas regulai būtu jādod dalībvalstīm pietiekami daudz laika, lai tās varētu sagatavot savus 
attiecīgos valsts stratēģiskos plānus, kā arī administratīvās un IT struktūras, kas vajadzīgas, lai 
sekmīgi īstenotu jauno tiesisko regulējumu. Tāpēc pietiekams pārejas periods, kurā ievēroti 
šie termiņi, nodrošinātu tik ļoti vajadzīgo stabilitāti un noteiktību lauksaimniecības nozarei 
pārejā uz jauno KLP plānošanas periodu. 

Ziņojumā uzsvērts, ka dalībvalstīm un Eiropas Komisijai KLP stratēģisko plānu 
sagatavošanas laikā ir plaši jāapspriežas ar lauksaimniekiem un visām attiecīgajām 
ieinteresētajām personām. Tajā ir norādīts, ka dalībvalstu stratēģisko plānu izstrādes darbs 
būtu jāuzsāk nekavējoties, lai nodrošinātu lauksaimniekiem vienmērīgu pāreju uz jaunu 
plānošanas periodu.

Ilgums 
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Savā priekšlikumā Komisija ierosināja vienu gadu ilgu pārejas periodu. Lai gan referente 
principā atbalsta šo ilgumu, ir skaidrs, ka, ņemot vērā procedūras sarežģītību un pašreizējo 
stāvokli, lemjot par nākamo daudzgadu finanšu shēmu un KLP reformu, pastāv iespēja, ka 
viena gada pārejas periods var nebūt pietiekams. Saskaņā ar priekšlikumu par KLP pēc 2020. 
gada Eiropas Komisija ir paredzējusi, ka dalībvalstīm un valstu pārvaldes iestādēm būs 
vajadzīgs vismaz viens gads iepriekš, lai sagatavotu savus stratēģiskos plānus, un Eiropas 
Komisijai pēc tam būs vairāki mēneši apstiprināšanas procesam. Šo iemeslu dēļ un piekrītot 
viena gada pārejas perioda principam, referente ir ierosinājusi ieviest aizsardzības pasākumu, 
kas vajadzības gadījumā ļautu pagarināt pārejas periodu par vēl vienu gadu. 

Aizsardzības pasākumu uzsākšanai noteiktais termiņš — 2020. gada 30. septembris —, līdz 
kuram jābūt publikācijai Oficiālajā Vēstnesī, tika aprēķināts, ņemot vērā likumdošanas 
procedūras sarežģītību un to, cik daudz laika būs vajadzīgs, pirms varēs sekmīgi piemērot 
jaunos KLP noteikumus. Tāda termiņa noteikšanā, kas būtu saderīgs ar iepriekš minēto laika 
plānojumu, referente uzskata, ka brīdis, kad ir panākta vienošanās starp likumdevējiem, 
sniedz pietiekamas garantijas dalībvalstīm sākt sagatavošanas procesu. Referente uzskata, ka 
šī vienošanās būtu jāpanāk vēlākais līdz 2020. gada 30. jūnijam.

Referente pārejas regulai pieiet pragmatiski un uzsver, ka tā būtu jānošķir no KLP reformas. 
Referentes pamatprincips šā ziņojuma sagatavošanā ir tāds, ka pārejas noteikumos 
nevajadzētu iekļaut jaunas iniciatīvas. Šīs pieejas pamatā ir tas, ka 11 mēnešus pēc šā 
ziņojuma iesniegšanas šis tiesību akts būs spēkā un ka nav ne taisnīgi, ne reāli prasīt Eiropas 
lauksaimniekiem īstenot jaunus pasākumus, kurus likumdevēji nav pilnībā apsprieduši un 
apstiprinājuši, pirms tiesību akts stājas spēkā. 

KLP reformā tiks ieviesti jauni pasākumi un noteikumi, un Komisija ir norādījusi, ka ir 
jāturpina šo pasākumu un noteikumu izskatīšana, ņemot vērā tās 2019. gada 11. decembrī 
publicēto paziņojumu par Eiropas zaļo kursu. Referente uzskata, ka Eiropas zaļais kurss ir 
svarīgs un visaptverošs priekšlikums, kas nosaka Eiropas lauksaimniecības un pārtikas 
ražošanas nākotni ilgtermiņā. Tomēr referente uzskata, ka šie apsvērumi ir jāiekļauj KLP 
reformas priekšlikumos, nevis šajā regulā, jo pastāv risks, ka varētu notikt divi paralēli 
reformu procesi, kas radītu ievērojamu un dārgi izmaksājošu nenoteiktību lauksaimniekiem 
un lauksaimniecības nozarei kopumā.

Nepārtrauktības un iespēju veidošana pārejai 

Referente uzsver, ka visiem pārejas periodā veiktajiem pasākumiem jābūt balstītiem uz 
pašreizējiem noteikumiem un instrumentiem. Attiecībā uz pašreizējo KLP noteikumu 
turpināšanu referente ir ierosinājusi, ka dalībvalstīm vajadzētu būt iespējai palielināt savu 
līdzfinansējumu otrajā pīlārā. Ir svarīgi ļaut turpināt pašreizējās lauku attīstības programmas, 
nesamazinot līdzekļus lauksaimniekiem un atbalsta saņēmējiem. 

Turklāt šī iespēja atbalstītu dalībvalstu apņemšanos saglabāt vides pasākumus vismaz 
pašreizējā līmenī, kā to ierosinājusi Komisija. Ziņojumā ir ierosināts, ka pārejas periodā 
dalībvalstīm būs iespēja paplašināt agrovides un klimata pasākumu darbības jomu kā daļu no 
to lauku attīstības programmas.

Ar šo ziņojumu tiek koriģēts Eiropas Komisijas apstiprināšanas process attiecībā uz lauku 
attīstības programmu pagarināšanu. Referente uzskata, ka Komisijai būtu pietiekami jāpamato 
savs lēmums noraidīt programmu pagarināšanu, kas palīdzētu savlaicīgi nodrošināt juridisko 
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noteiktību un lauksaimniekiem paredzēto maksājumu nepārtrauktību. Tajā tiek norādīts, ka 
savlaicīgas un detalizētas norādes dalībvalstīm ir būtiskas, lai novērstu jebkādu risku 
lauksaimniecības nozares stabilitātei.

Ziņojumā ierosināts racionalizēt jau pieņemto darbības programmu ilgumu. Lai nodrošinātu 
juridisko noteiktību un nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi, darbības programmām augļu un 
dārzeņu nozarē būtu jāļauj turpināties nemainīgi līdz to attiecīgajiem beigu datumiem.

Attiecībā uz lielāko daļu lauku attīstības pasākumu var uzskatīt, ka 2021. gadā uzņemto jauno 
saistību termiņa ierobežojums, kas nepārsniedz 3 gadus, ir piemērots. No otras puses, 
agrovides un klimata pasākumi saskaņā ar Regulas 1305/2013 28. panta 5. punktu, kas palīdz 
īstenot Ūdens pamatdirektīvu, Natura 2000 direktīvas vai Kopīgo centienu regulas (ES) 
2018/842 izpildi, ir atkarīgi no iespējas nodrošināt ilgtermiņa saistības, lai saņēmējiem 
kompensētu zemes uzturēšanu saskaņā ar iepriekš minētajiem tiesību aktiem. Tāpēc 3 gadu 
termiņa ierobežojums nebūtu jāpiemēro šiem pasākumiem — ar nosacījumu, ka šie pasākumi 
ir integrēti jaunajā KLP stratēģiskā plāna satvarā.

Referente ierosina, ievērojot loģiku, saglabāt spēkā esošos noteikumus arī par pārejas posma 
valsts atbalstu un citām līdzīgām sistēmām, kuras Komisijas priekšlikumā netika pagarinātas. 
Šī pieeja atbilstu vispārējam mērķim nodrošināt nepārtrauktu atbalsta turpināšanu 
lauksaimniekiem un citiem saņēmējiem pārejas periodā un ļautu attiecīgajām nozarēm 
pielāgoties. Turpinot šos maksājumus, lauksaimniekiem var nodrošināt stabilitāti, 
paredzamību un plānošanas spēju. Šo maksājumu pēkšņai atcelšanai būtu ievērojama negatīva 
ietekme uz vairākiem jutīgiem lauksaimniecības nozares sektoriem Eiropā. 

Ziņojums sagatavo pamatu raitākai pārejai uz jauno KLP, palielinot tehnisko palīdzību un 
mudinot dalībvalstis pēc iespējas ātrāk sākt sagatavot stratēģiskos plānus. Pāra uz jaunu 
plānošanas periodu valstu pārvaldes iestādēm izvirza papildu administratīvās prasības, kas 
satur potenciālu risku ietekmēt galasaņēmējus. Šajā KLP reformā ierosināto izmaiņu būtiskā 
rakstura dēļ būs nepieciešama arī ievērojama plānošana un lauksaimniecības nozares saistības 
to īstenošanā un mērķu un vērienīgo ieceru sasniegšanā. Referente uzskata, ka ir jāļauj 
dalībvalstīm izmantot lielāku daļu no tehniskajai palīdzībai piešķirtajiem līdzekļiem pārejas 
periodā, lai pienācīgi izstrādātu nepieciešamos instrumentus un pasākumus noteikto mērķu 
sasniegšanai. Būtu jākompensē lielāka tehniskās palīdzības summa pēc pārejas perioda, un 
finanšu slogu nevajadzētu uzlikt lauksaimniekiem. 
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BUDŽETA KOMITEJAS VĒSTULE

Norbert Lins
Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas
priekšsēdētājam
BRISELĒ

Temats: atzinums par Regulu, ar kuru nosaka konkrētus pārejas noteikumus Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Eiropas Lauksaimniecības 
garantiju fonda (ELGF) atbalstam 2021. gadā(COM(2019)0581 – C9-0162/2019 – 
2019/0254(COD))

Godātais priekšsēdētāj!

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja (AGRI) gatavo ziņojumu par Komisijas 
priekšlikumu Regulai, ar kuru nosaka konkrētus pārejas noteikumus Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) atbalstam 
2021. gadā (2019/0254 (COD)).

Budžeta komiteja nolēma atzinumu sniegt vēstules veidā:

A. tā kā saistībā ar nākamo daudzgadu finanšu shēmu (DFS) 2021.–2027. gadam Komisija 
2018. gada maijā un jūnijā iesniedza virkni tiesību aktu priekšlikumu par budžetu un 
attiecīgajām nozarēm, tostarp jaunus noteikumus par reformēto Eiropas Lauksaimniecības 
garantiju fondu (ELGF) un Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA);

B. tā kā sekmīga pāreja uz nākamās paaudzes izdevumu programmām un atbalsta shēmām 
2021.–2027. gada finanšu plānošanas periodā būs atkarīga no tā, vai tiks savlaicīgi pieņemti 
vispārējie DFS tiesību akti, kā arī tiesību pamatakti attiecībā uz pārveidotajiem finanšu 
instrumentiem;

C. tā kā Padomes un Eiropas Parlamenta likumdošanas sarunās par lielāko daļu nozaru tiesību 
aktu ir gūti ievērojami panākumi; tā kā sarunās par reformēto kopējo lauksaimniecības politiku 
savukārt vērojama būtiska procesuāla kavēšanās;

D. tā kā Padomes virzība uz vienošanos par finanšu paketi nākamajai DFS šķiet ļoti lēna; 

E. tā kā nevajadzētu pieļaut, ka vilcināšanās tiesību aktu pieņemšanas jomā un juridiskā 
nenoteiktība nelabvēlīgi ietekmē ES līdzekļu saņēmējus un galīgos saņēmējus, kuri ir politikas 
virzienu un to pamatā esošo programmu faktiskie īstenotāji;

F. tā kā pat vēl pirms 2021. gada janvāra papildus atbilstīgam juridiskajam pamatam ir 
jāsagatavo vairāki darbības un stratēģiskie plāni, lai uzsāktu jauno politikas virzienu īstenošanu; 
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G. tā kā šajā sakarā Eiropas Parlaments 2019. gada 10. oktobrī pieņēma rezolūciju “Daudzgadu 
finanšu shēma 2021.–2027. gadam un pašu resursi: laiks attaisnot pilsoņu cerības”, kurā tiek 
aicināts izveidot “drošības tīklu”, lai aizsargātu ES finansēšanas programmu līdzekļu 
saņēmējus, bet Komisijai prasīts sākt sagatavot DFS ārkārtas rīcības plānu, lai nodrošinātu 
finansēšanas nepārtrauktību gadījumā, ja būs nepieciešams pagarināt pašreizējās DFS darbības 
laiku; 

H. tā kā turpmākajam atbalstam lauksaimniekiem saskaņā ar tiešo maksājumu shēmām 
2021. gadā būtu jānotiek bez juridiskiem sarežģījumiem; tā kā ir vajadzīgi grozījumi, lai varētu 
izmantot iekšējo konverģenci un pagarināt vienotā platībmaksājuma shēmu 2021. gadam; tā kā 
attiecībā uz vairākām programmām ir jāatjaunina 2021. gadam paredzētās summas;

I. tā kā, trūkstot skaidri noteiktam valstu finansējumam pēc 2020. gada, dalībvalstis riskētu 
nespēt uzņemties jaunas juridiskas saistības lauku attīstības jomā;

J. tā kā, neveicot konkrētus tehniskus pielāgojumus, rastos nekonsekvence attiecībā uz krīzes 
rezervi, termiņiem, kas saistīti ar lauku attīstības programmas pagarināšanu, un 
priekšfinansējuma noteikumiem, 

atzīstot kavēšanos saistībā ar juridiskajām procedūrām un cenšoties nodrošināt dzīvotspējīgu 
pāreju no viena finanšu shēmas perioda uz nākamo, kā arī apzinoties dalībvalstu un 
galasaņēmēju riskus, kas varētu rasties juridiskās nenoteiktības dēļ, Budžeta komiteja tādēļ:

1. atbalsta Komisijas ierosinātos pārejas pasākumu kopuma mērķus, jo īpaši KLP atbalsta 
nepārtrauktību abos pīlāros 2021. gadā saskaņā ar pašreizējiem noteikumiem, ja turpināsies 
kavēšanās sarunās par lauksaimniecības reformu kopumu 2021.–2027. gadam; 

2. aicina ātri pieņemt regulu par pārejas noteikumiem;  

3. prasa nodrošināt pārredzamu un savlaicīgu informāciju par jebkādām izrietošajām izmaiņām 
KLP juridiskajā pamatā, kas ietekmē ikgadējās budžeta procedūras 2020. gadā un pēc tam;

4. sagaida, ka šie pārejas pasākumi neietekmēs un neradīs papildu kavēšanos nozaru 
likumdošanas procesā saistībā ar kopējās lauksaimniecības politikas reformu. 

Ar cieņu
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28.4.2020

REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS KOMITEJAS ATZINUMS

Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejai

Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru nosaka konkrētus pārejas 
noteikumus Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Eiropas 
Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) atbalstam 2021. gadā un ar kuru attiecībā uz 
līdzekļiem un to sadalījumu 2021. gadam groza Regulu (ES) Nr. 228/2013, (ES) Nr. 229/2013 
un (ES) Nr. 1308/2013, un ar kuru attiecībā uz līdzekļiem un piemērošanu 2021. gadā groza 
Regulu (ES) Nr. 1305/2013, (ES) Nr. 1306/2013 un (ES) Nr. 1307/2013
(COM(2019)0581 – C9-0162/2019 – 2019/0254(COD))

Atzinuma sagatavotājs: Herbert Dorfmann

ĪSS PAMATOJUMS

Tā kā joprojām notiek sarunas par tiesisko regulējumu, kas reglamentē kopējo 
lauksaimniecības politiku pēc 2020. gada, lai nodrošinātu vienmērīgu pāreju, ir jāpieņem 
pārejas pasākumi, kas ļautu pagarināt spēkā esošo noteikumu piemērošanu līdz jaunās 
sistēmas ieviešanai.

Spēkā esošās regulas ir jāgroza, jo īpaši, lai iekļautu piemērojamās summas / maksimālos 
apjomus, kas jānosaka jaunajai DFS 2021.–2027. gadam.

Tā kā Komisijas priekšlikumā ir paredzēts 1 gada pārejas periods, atzinumā ir paredzēta 
iespēja pagarināt termiņu līdz 2022. gadam, ja līdz 2020. gada 30. oktobrim netiks pieņemta 
jaunā KLP regula.

Attiecībā uz ELFLA dalībvalstu paziņošanas periods tiek mainīts no 10 dienām uz 20 dienām. 
Attiecībā uz jaunajām saistībām, kas jāuzņemas no 2021. gada, laikposms, kas jānosaka lauku 
attīstības programmās, var ilgt četrus gadus, nevis trīs.

Atzinums ļauj izmantot ELFLA 2022.–2027. gada piešķīrumus pasākumiem, par kuriem jau 
ir uzņemtas saistības un kas saistīti ar maksājumiem pēc 2021. gada 31. decembra, ja līdzekļi 
ir pilnībā izlietoti (kā tas bija Regulas (EK) Nr. 1310/2013 3. pantā). Tā kā tikai ar ELFLA 
2021. gada budžetu vien nepietiks, lai finansētu 2014.–2021. gada plānošanas saistības, un 
attiecībā uz kurām ELFLA apropriācijas ir pilnībā izlietotas, Komisijai vajadzētu būt iespējai 
2022.–2027. gada plānošanas apropriācijas rezervēt jaunām saistībām, lai nodrošinātu 2014.–
2021. gada saistību nepārtrauktību.

Ir ņemta vērā nepieciešamība saglabāt POSEI budžetu pašreizējā līmenī Francijas, Spānijas 
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un Portugāles tālākajiem reģioniem, kā arī palielināts maksimālais apjoms Francijas POSEI 
finansējumam, kas nepalielina kopējo POSEI budžetu un neatņem nekādu finansējumu 
Spānijas un Portugāles tālākajiem reģioniem. 

Ir pievienota TKO noteikumu pielāgošana attiecībā uz noteikumu paplašināšanu attiecībā uz 
starpnozaru organizācijām tālākos reģionos. Atkāpe nodrošina vietējās ražošanas, nozaru un 
darbvietu saglabāšanu tirgos, kuru iespējas ir ļoti ierobežotas.

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta nostāju par DFS šā atzinuma mērķis ir pantā par krīzes rezervi 
noteikt, ka rezerves sākotnējam kapitālam būtu jāpapildina KLP budžets un tas būtu jāiekļauj 
rezervē plānošanas perioda sākumā. Turklāt, lai nezaudētu šos līdzekļus, būtu jāparedz, ka 
rezerves darbības reforma ļaus apropriācijas, par kurām nav uzņemtas saistības, pārnest no 
2021. gada uz nākamajiem gadiem.

Visbeidzot, komiteja atkārtoti apstiprina nostāju, ko EP ir paudis 2018. gada 14. novembra 
rezolūcijā par DFS.
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GROZĪJUMI

Reģionālās attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Lauksaimniecības un lauku 
attīstības komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Komisija ir ierosinājusi veidot KLP 
sasaisti ar veikuma konkrētību (tā 
saucamais “īstenošanas modelis”). Saskaņā 
ar jauno tiesisko regulējumu Savienībai 
jānosaka politikas pamatparametri, 
piemēram, KLP mērķi un pamatprasības, 
savukārt dalībvalstīm jāuzņemas lielāka 
atbildība par veidu, kādā sasniegt mērķus 
un izpildīt mērķrādītājus. Attiecīgi 
dalībvalstīm jāizstrādā KLP stratēģiskie 
plāni, kuri jāapstiprina Komisijai, un tie 
jāīsteno.

(2) Komisija ir ierosinājusi veidot KLP 
sasaisti ar veikuma konkrētību (tā 
saucamais “īstenošanas modelis”). Saskaņā 
ar jauno tiesisko regulējumu Savienībai 
jānosaka politikas parametri, piemēram, 
KLP mērķi un pamatprasības. Stingrs 
Savienības regulējums ir būtisks, lai 
nodrošinātu, ka KLP joprojām ir kopēja 
politika, un lai garantētu vienlīdzīgus 
konkurences apstākļus. Dalībvalstīm būs 
arī jāuzņemas lielāka atbildība par veidu, 
kādā sasniegt mērķus un izpildīt 
mērķrādītājus. Attiecīgi dalībvalstīm, 
balstoties uz ex-ante analīzi un vajadzību 
novērtējumu, jāizstrādā KLP stratēģiskie 
plāni, kuri jāapstiprina Komisijai, un tie 
jāīsteno.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) No kopējās lauksaimniecības 
politikas sniegtā lauksaimnieku atbalsta 
nepārtrauktībai un paredzamībai ir 
būtiska nozīme lauksaimniecības nozares 
stabilitātē, kā arī lauku apvidu un reģionu 
dzīvotspējas saglabāšanā un vides 
ilgtspējas veicināšanā.

Grozījums Nr. 3
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Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Tāpēc, lai nodrošinātu, ka 
lauksaimnieki un citi saņēmēji 2021. gadā 
var saņemt atbalstu no Eiropas 
Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) 
un Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai (ELFLA), Savienībai vēl vienu 
gadu būtu jāturpina šādu atbalstu piešķirt 
saskaņā ar pašreizējo tiesisko regulējumu, 
kurš aptver 2014.–2020. gada laikposmu. 
Pašreizējais tiesiskais regulējums konkrēti 
noteikts ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulu (ES) Nr. 1303/20137, (ES) 
Nr. 1305/20138, (ES) Nr. 1306/20139, (ES) 
Nr. 1307/201310, (ES) Nr. 1308/201311, 
(ES) Nr. 228/2012 un (ES) Nr. 229/201313. 
Turklāt, lai atvieglotu pāreju no esošajām 
atbalsta shēmām uz jauno tiesisko 
regulējumu, kura aptvertais laikposms 
sākas 2022. gada 1. janvārī, būtu jānosaka, 
kā jaunajā tiesiskajā regulējumā iekļaujams 
noteiktu veidu daudzgadu atbalsts.

(4) Tāpēc, lai nodrošinātu, ka 
lauksaimnieki un citi saņēmēji 2021. gadā 
var saņemt atbalstu no Eiropas 
Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) 
un Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai (ELFLA), Savienībai vēl vienu 
gadu vai attiecīgā gadījumā vēl divus 
gadus būtu jāturpina šādu atbalstu piešķirt 
saskaņā ar pašreizējo tiesisko regulējumu, 
kurš aptver 2014.–2020. gada laikposmu. 
Pašreizējais tiesiskais regulējums konkrēti 
noteikts ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulu (ES) Nr. 1303/20137, (ES) 
Nr. 1305/20138, (ES) Nr. 1306/20139, (ES) 
Nr. 1307/201310, (ES) Nr. 1308/201311, 
(ES) Nr. 228/201312 un (ES) 
Nr. 229/201313. Turklāt, lai atvieglotu 
pāreju no esošajām atbalsta shēmām uz 
jauno tiesisko regulējumu, kura aptvertais 
laikposms sākas 2022. gada 1. janvārī, būtu 
jānosaka, kā jaunajā tiesiskajā regulējumā 
iekļaujams noteiktu veidu daudzgadu 
atbalsts.

__________________ __________________
7 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) Nr. 1303/2013 (2013. gada 
17. decembris), ar ko paredz kopīgus 
noteikumus par Eiropas Reģionālās 
attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, 
Kohēzijas fondu, Eiropas 
Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un 
Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu 
un vispārīgus noteikumus par Eiropas 
Reģionālās attīstības fondu, Eiropas 
Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas 
Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ 
Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006 (OV 
L 347, 20.12.2013., 320. lpp.).

7 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) Nr. 1303/2013 (2013. gada 
17. decembris), ar ko paredz kopīgus 
noteikumus par Eiropas Reģionālās 
attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, 
Kohēzijas fondu, Eiropas 
Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un 
Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu 
un vispārīgus noteikumus par Eiropas 
Reģionālās attīstības fondu, Eiropas 
Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas 
Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ 
Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006 
(OV L 347, 20.12.2013., 320. lpp.).

8 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) Nr. 1305/2013 (2013. gada 
17. decembris) par atbalstu lauku attīstībai 
no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai (ELFLA) un ar ko atceļ Padomes 

8 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) Nr. 1305/2013 (2013. gada 
17. decembris) par atbalstu lauku attīstībai 
no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai (ELFLA) un ar ko atceļ Padomes 
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Regulu (EK) Nr. 1698/2005 (OV L 347, 
20.12.2013., 487. lpp.).

Regulu (EK) Nr. 1698/2005 (OV L 347, 
20.12.2013., 487. lpp.).

9 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(EK) Nr. 1306/2013 (2013. gada 
17. decembris) par kopējās 
lauksaimniecības politikas finansēšanu, 
pārvaldību un uzraudzību un Padomes 
Regulu (EEK) Nr. 352/78, (EK) 
Nr. 165/94, (EK) Nr. 2799/98, (EK) 
Nr. 814/2000, (EK) Nr. 1290/2005 un (EK) 
Nr. 485/2008 atcelšanu (OV L 347, 
20.12.2013., 549. lpp.).

9 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(EK) Nr. 1306/2013 (2013. gada 
17. decembris) par kopējās 
lauksaimniecības politikas finansēšanu, 
pārvaldību un uzraudzību un Padomes 
Regulu (EEK) Nr. 352/78, (EK) 
Nr. 165/94, (EK) Nr. 2799/98, (EK) 
Nr. 814/2000, (EK) Nr. 1290/2005 un (EK) 
Nr. 485/2008 atcelšanu (OV L 347, 
20.12.2013., 549. lpp.).

10 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) Nr. 1307/2013 (2013. gada 
17. decembris), ar ko izveido noteikumus 
par lauksaimniekiem paredzētiem tiešajiem 
maksājumiem, kurus veic saskaņā ar 
kopējās lauksaimniecības politikas atbalsta 
shēmām, un ar ko atceļ Padomes Regulu 
(EK) Nr. 637/2008 un Padomes Regulu 
(EK) Nr. 73/2009 (OV L 347, 20.12.2013., 
608. lpp.).

10 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) Nr. 1307/2013 (2013. gada 
17. decembris), ar ko izveido noteikumus 
par lauksaimniekiem paredzētiem tiešajiem 
maksājumiem, kurus veic saskaņā ar 
kopējās lauksaimniecības politikas atbalsta 
shēmām, un ar ko atceļ Padomes Regulu 
(EK) Nr. 637/2008 un Padomes Regulu 
(EK) Nr. 73/2009 (OV L 347, 20.12.2013., 
608. lpp.).

11 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) Nr. 1308/2013 (2013. gada 
17. decembris), ar ko izveido 
lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu 
organizāciju un atceļ Padomes Regulas 
(EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) 
Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007 (OV 
L 347, 20.12.2013., 671. lpp.).

11 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) Nr. 1308/2013 (2013. gada 
17. decembris), ar ko izveido 
lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu 
organizāciju un atceļ Padomes Regulas 
(EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) 
Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007 (OV 
L 347, 20.12.2013., 671. lpp.).

12 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) Nr. 228/2013 (2013. gada 13. marts), 
ar ko ievieš īpašus pasākumus 
lauksaimniecības jomā attālākajiem 
Eiropas Savienības reģioniem un atceļ 
Padomes Regulu (EK) Nr. 247/2006 (OV 
L 78, 20.3.2013., 23. lpp.).

12 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) Nr. 228/2013 (2013. gada 13. marts), 
ar ko ievieš īpašus pasākumus 
lauksaimniecības jomā attālākajiem 
Eiropas Savienības reģioniem un atceļ 
Padomes Regulu (EK) Nr. 247/2006 (OV 
L 78, 20.3.2013., 23. lpp.).

13 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) Nr. 229/2013 (2013. gada 13. marts), 
ar ko nosaka īpašus pasākumus 
lauksaimniecībā par labu Egejas jūras 
nelielajām salām un atceļ Padomes Regulu 
Nr. 1405/2006 (OV L 78, 20.3.2013., 
41. lpp.).

13 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) Nr. 229/2013 (2013. gada 13. marts), 
ar ko nosaka īpašus pasākumus 
lauksaimniecībā par labu Egejas jūras 
nelielajām salām un atceļ Padomes Regulu 
Nr. 1405/2006 (OV L 78, 20.3.2013., 
41. lpp.).
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Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Savienībai būtu jāturpina atbalstīt 
lauku attīstību 2021. gadā, un tāpēc 
dalībvalstīm, kam varētu beigties līdzekļi 
un kas nevar uzņemties jaunas juridiskas 
saistības saskaņā ar Regulu (ES) 
Nr. 1305/2013, vajadzētu būt iespējai savas 
no ELFLA atbalstītās lauku attīstības 
programmas vai atsevišķas reģionālās 
lauku attīstības programmas pagarināt līdz 
2021. gada 31. decembrim un pagarinātās 
programmas finansēt no atbilstošā budžeta 
piešķīruma 2021. gadam. Pagarinātajās 
programmās būtu jāsaglabā vismaz tāds 
pats klimata un vides jomā izvirzīto mērķu 
līmenis.

(5) Savienībai būtu jāturpina atbalstīt 
lauku attīstību pārejas perioda laikā, un 
tāpēc dalībvalstīm, kam nepieciešami 
līdzekļi, lai uzņemtos jaunas juridiskas 
saistības visiem vai atsevišķiem 
pasākumiem un rezultātā radušās 
izmaksas saskaņā ar Regulu (ES) 
Nr. 1305/2013, vajadzētu būt iespējai savas 
no ELFLA atbalstītās lauku attīstības 
programmas vai atsevišķas reģionālās 
lauku attīstības programmas pagarināt līdz 
pārejas perioda beigām un pagarinātās 
programmas finansēt no atbilstošā budžeta 
piešķīruma attiecīgajam gadam. 
Pagarinātajās programmās būtu jāsaglabā 
vismaz tāds pats klimata un vides jomā 
izvirzīto mērķu līmenis.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Dažās dalībvalstīs var būt no 
iepriekšējiem gadiem palikuši neizmantoti 
Savienības līdzekļi, un tāpēc tām vajadzētu 
būt arī iespējai nepagarināt savas lauku 
attīstības programmas vai atsevišķas 
reģionālās lauku attīstības programmas. 
Šīm dalībvalstīm vajadzētu būt iespējai 
saskaņā ar Padomes Regulu (ES) .../... 
[regula, ar ko nosaka daudzgadu finanšu 
shēmu 2021.–2027. gadam]14 ELFLA 
budžeta piešķīrumu 2021. gadam vai 
nepagarinātajām reģionālajām lauku 
attīstības programmām atbilstošo ELFLA 
budžeta piešķīruma daļu pārvietot uz 
2022.–2025. gada finanšu piešķīrumiem.

(6) Dažās dalībvalstīs var būt no 
iepriekšējiem gadiem palikuši neizmantoti 
Savienības līdzekļi, un tāpēc tām vajadzētu 
būt arī iespējai nepagarināt savas lauku 
attīstības programmas vai atsevišķas 
reģionālās lauku attīstības programmas vai 
nepieciešamības gadījumā aizpildīt 
atlikušos līdzekļus ar daļu no 
piešķīrumiem pārejas perioda gadiem. 
Šīm dalībvalstīm vajadzētu būt iespējai 
saskaņā ar Padomes Regulu (ES) .../... 
[regula, ar ko nosaka daudzgadu finanšu 
shēmu 2021.–2027. gadam]14 ELFLA 
budžeta piešķīrumu pārejas perioda 
gadiem vai ELFLA budžeta piešķīruma 
daļu, kas nav tikusi izlietota to lauku 
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attīstības programmu pagarināšanai, 
pārvietot uz atlikušo plānošanas perioda 
gadu finanšu piešķīrumiem.

__________________ __________________
14 DFS regula (OV L , , . lpp. 14 DFS regula (OV L , , . lpp.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Lai Komisija varētu nodrošināt 
vajadzīgo finansiālo plānošanu un attiecīgi 
pielāgot Savienības atbalsta ikgadējo 
sadalījumu, kas noteikts Regulas (ES) 
Nr. 1305/2013 pielikumā, dalībvalstīm drīz 
pēc šīs regulas stāšanās spēkā būtu 
Komisija jāinformē par to, vai tās ir 
nolēmušas pagarināt savas lauku attīstības 
programmas un – attiecībā uz reģionālajām 
lauku attīstības programmām – kuras no 
šīm programmām tās nolēmušas pagarināt 
un, attiecīgi, kuras atbilstošās 2021. gada 
budžeta piešķīruma summas nav jāpārceļ 
uz nākamajiem finanšu gadiem.

(7) Lai Komisija varētu nodrošināt 
vajadzīgo finansiālo plānošanu un attiecīgi 
pielāgot Savienības atbalsta ikgadējo 
sadalījumu, kas noteikts Regulas (ES) 
Nr. 1305/2013 pielikumā, dalībvalstīm drīz 
pēc šīs regulas stāšanās spēkā būtu 
Komisija jāinformē par to, vai tās ir 
nolēmušas pagarināt savas lauku attīstības 
programmas, — attiecībā uz reģionālajām 
lauku attīstības programmām — kuras no 
šīm programmām tās nolēmušas pagarināt 
un vai dalībvalstis plāno tās finansēt daļēji 
ar atlikušajiem iepriekšējā budžeta 
piešķīruma līdzekļiem, un, attiecīgi, kuras 
atbilstošās pārejas periodā esošo gadu 
budžeta piešķīruma summas nav jāpārceļ 
uz nākamajiem finanšu gadiem.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Regula (ES) Nr. 1303/2013 nosaka 
kopīgus noteikumus, kas piemērojami 
ELFLA un dažiem citiem fondiem, kuri 
darbojas vienotā sistēmā. Minēto regulu 
būtu jāturpina piemērot gan programmām, 
kuras no ELFLA atbalsta 2014.–2020. gada 
plānošanas periodā, gan no ELFLA 
atbalstītajām programmām, attiecībā uz 

(8) Regula (ES) Nr. 1303/2013 nosaka 
kopīgus noteikumus, kas piemērojami 
ELFLA un dažiem citiem fondiem, kuri 
darbojas vienotā sistēmā. Minēto regulu 
būtu jāturpina piemērot gan programmām, 
kuras no ELFLA atbalsta 2014.–2020. gada 
plānošanas periodā, gan no ELFLA 
atbalstītajām programmām, attiecībā uz 
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kurām dalībvalstis nolemj minēto 
laikposmu pagarināt līdz 2021. gada 
31. decembrim. Attiecībā uz tā atbalsta 
īstenošanu, kas no ELFLA piešķirts par 
2021. plānošanas gadu, minētajām 
dalībvalstīm un Komisijai par stratēģisko 
dokumentu būtu jāturpina izmantot 
partnerības nolīgumu, kurš 2014. gada 
1. janvāra–2020. gada 31. decembra 
laikposmam izstrādāts saskaņā ar 
Regulu (ES) Nr. 1303/2013.

kurām dalībvalstis nolemj minēto 
laikposmu pagarināt līdz 2021. gada 
31. decembrim vai attiecīgā gadījumā līdz 
2022. gada 31. decembrim. Attiecībā uz tā 
atbalsta īstenošanu, kas no ELFLA 
piešķirts par 2021. plānošanas gadu vai 
attiecīgā gadījumā par 2022. plānošanas 
gadu, minētajām dalībvalstīm un Komisijai 
par stratēģisko dokumentu būtu jāturpina 
izmantot partnerības nolīgumu, kurš 
2014. gada 1. janvāra–2020. gada 
31. decembra laikposmam izstrādāts 
saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1303/2013.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulā (ES) Nr. 1310/201315 un Komisijas 
Deleģētajā regulā (ES) Nr. 807/201416 
noteikts, ka izdevumus par dažām 
ilgtermiņa saistībām, kuru uzņemšanās 
notikusi pēc konkrētiem noteikumiem, ar 
kuriem lauku attīstības atbalsts piešķirts, 
pirms spēkā stājās Regula (ES) 
Nr. 1305/2013, 2014.–2020. gada 
plānošanas periodā ar konkrētiem 
nosacījumiem būtu jāturpina apmaksāt no 
ELFLA. Šiem izdevumiem uz attiecīgo 
juridisko saistību laiku būtu jāturpina ar 
tādiem pašiem nosacījumiem būt 
atbalsttiesīgiem arī 2021. plānošanas gadā. 
Turklāt juridiskās skaidrības un noteiktības 
labad būtu jāprecizē, ka juridiskās 
saistības, kuras izriet no pasākumiem, kas 
atbilst Regulas (ES) Nr. 1305/2013 
pasākumiem, kuriem piemēro integrētu 
administrācijas un kontroles sistēmu, būtu 
iekļaujamas šajā integrētajā administrācijas 
un kontroles sistēmā un ka maksājumi, kas 
saistīti ar šīm juridiskajām saistībām, 
veicami laikposmā no 1. decembra līdz 
nākamā kalendārā gada 30. jūnijam.

(10) Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulā (ES) Nr. 1310/201315 un Komisijas 
Deleģētajā regulā (ES) Nr. 807/201416 
noteikts, ka izdevumus par dažām 
ilgtermiņa saistībām, kuru uzņemšanās 
notikusi pēc konkrētiem noteikumiem, ar 
kuriem lauku attīstības atbalsts piešķirts, 
pirms spēkā stājās Regula (ES) 
Nr. 1305/2013, 2014.–2020. gada 
plānošanas periodā ar konkrētiem 
nosacījumiem būtu jāturpina apmaksāt no 
ELFLA. Šiem izdevumiem uz attiecīgo 
juridisko saistību laiku būtu jāturpina ar 
tādiem pašiem nosacījumiem būt 
atbalsttiesīgiem arī 2021. plānošanas gadā 
vai attiecīgā gadījumā 2022. plānošanas 
gadā. Turklāt juridiskās skaidrības un 
noteiktības labad būtu jāprecizē, ka 
juridiskās saistības, kuras izriet no 
pasākumiem, kas atbilst Regulas (ES) 
Nr. 1305/2013 pasākumiem, kuriem 
piemēro integrētu administrācijas un 
kontroles sistēmu, būtu iekļaujamas šajā 
integrētajā administrācijas un kontroles 
sistēmā un ka maksājumi, kas saistīti ar 
šīm juridiskajām saistībām, veicami 
laikposmā no 1. decembra līdz nākamā 
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kalendārā gada 30. jūnijam.

__________________ __________________
15 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) Nr. 1310/2013 (2013. gada 
17. decembris), ar ko nosaka konkrētus 
pārejas posma noteikumus par atbalstu 
lauku attīstībai no Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
(ELFLA), groza Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulu (ES) Nr. 1305/2013 
attiecībā uz līdzekļiem un to sadalījumu 
2014. gadam un groza Padomes Regulu 
(EK) Nr. 73/2009 un Eiropas Parlamenta 
un Padomes Regulas (ES) Nr. 1307/2013, 
(ES) Nr. 1306/2013 un (ES) Nr. 1308/2013 
attiecībā uz to piemērošanu 2014. gadā 
(OV L 347, 20.12.2013., 865. lpp.).

15 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) Nr. 1310/2013 (2013. gada 
17. decembris), ar ko nosaka konkrētus 
pārejas posma noteikumus par atbalstu 
lauku attīstībai no Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
(ELFLA), groza Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulu (ES) Nr. 1305/2013 
attiecībā uz līdzekļiem un to sadalījumu 
2014. gadam un groza Padomes Regulu 
(EK) Nr. 73/2009 un Eiropas Parlamenta 
un Padomes Regulas (ES) Nr. 1307/2013, 
(ES) Nr. 1306/2013 un (ES) Nr. 1308/2013 
attiecībā uz to piemērošanu 2014. gadā 
(OV L 347, 20.12.2013., 865. lpp.).

16 Komisijas Deleģētā regula (ES) 
Nr. 807/2014 (2014. gada 11. marts), ar ko 
papildina Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulu (ES) Nr. 1305/2013 par atbalstu 
lauku attīstībai no Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
(ELFLA) un ievieš pārejas noteikumus 
(OV L 227, 31.7.2014., 1. lpp.).

16 Komisijas Deleģētā regula (ES) 
Nr. 807/2014 (2014. gada 11. marts), ar ko 
papildina Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulu (ES) Nr. 1305/2013 par atbalstu 
lauku attīstībai no Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
(ELFLA) un ievieš pārejas noteikumus 
(OV L 227, 31.7.2014., 1. lpp.).

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Ņemot vērā to, ka KLP stratēģiskie 
plāni, kas dalībvalstīm jāsagatavo saskaņā 
ar jauno tiesisko regulējumu, ir 
piemērojami no 2022. gada 1. janvāra, būtu 
jāparedz pārejas noteikumi, kas vajadzīgi, 
lai regulētu pāreju no esošajām atbalsta 
shēmām uz jauno tiesisko regulējumu un 
konkrēti uz Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulu (ES).../...18 [KLP 
stratēģisko plānu regula].

(14) Ņemot vērā to, ka KLP stratēģiskie 
plāni, kas dalībvalstīm jāsagatavo saskaņā 
ar jauno tiesisko regulējumu, ir 
piemērojami no 2022. gada 1. janvāra vai 
attiecīgi no 2023. gada 1. janvāra, būtu 
jāparedz pārejas noteikumi, kas vajadzīgi, 
lai regulētu pāreju no esošajām atbalsta 
shēmām uz jauno tiesisko regulējumu un 
konkrēti uz Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulu (ES) .../...18 [KLP 
stratēģisko plānu regula]. Saskaņā ar 
principiem, kas noteikti Eiropas rīcības 
kodeksā attiecībā uz partnerību, 
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dalībvalstīm būtu jānodrošina reģionālo 
un vietējo iestāžu, pilsoniskās sabiedrības 
organizāciju, tostarp atbalsta saņēmēju, 
līdzdalība visos pārejas pasākumu un 
programmu sagatavošanas, īstenošanas, 
uzraudzības un novērtēšanas posmos.

__________________ __________________
18 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) …/… (..) [KLP stratēģisko plānu 
regula] (OV L […], [...], [...]. lpp.).

18 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) …/… (..) [KLP stratēģisko plānu 
regula] (OV L […], [...], [...]. lpp.).

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Attiecībā uz atbalsta shēmu 
olīveļļas un galda olīvu nozarē spēkā 
esošās darba programmas, kas izstrādātas 
laikposmam no 2018. gada 1. aprīļa līdz 
2021. gada 31. martam, būtu jāpagarina 
līdz 2021. gada 31. decembrim. Attiecībā 
uz atbalsta shēmām augļu un dārzeņu 
nozarē būtu jānosaka noteikumi par 
darbības programmu grozīšanu vai 
aizstāšanu.

(17) Attiecībā uz atbalsta shēmu 
olīveļļas un galda olīvu nozarē spēkā 
esošās darba programmas, kas izstrādātas 
laikposmam no 2018. gada 1. aprīļa līdz 
2021. gada 31. martam, būtu jāpagarina 
līdz 2021. gada 31. decembrim vai 
attiecīgā gadījumā līdz 2022. plānošanas 
gadam. Attiecībā uz atbalsta shēmām 
augļu un dārzeņu nozarē būtu jānosaka 
noteikumi par darbības programmu 
grozīšanas vai aizstāšanas iespēju.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Lai nodrošinātu nepārtrauktību 
attiecībā uz atbalsta shēmām vīna nozarē 
un biškopības nozarē, jānosaka noteikumi, 
kas šo atbalsta shēmu īstenošanu ļauj 
turpināt līdz tai atbilstošā plānošanas 
perioda beigām. Tāpēc attiecībā uz 
izdevumiem un maksājumiem par 
darbībām, kas saskaņā ar Regulu (ES) 
Nr. 1308/2013 īstenotas pēc 2021. gada 

(18) Lai nodrošinātu nepārtrauktību 
attiecībā uz atbalsta shēmām augļu un 
dārzeņu nozarē, vīna nozarē un biškopības 
nozarē, jānosaka noteikumi, kas šo atbalsta 
shēmu īstenošanu ļauj turpināt līdz tai 
atbilstošā plānošanas perioda beigām. 
Tāpēc attiecībā uz izdevumiem un 
maksājumiem par darbībām, kas saskaņā ar 
Regulu (ES) Nr. 1308/2013 īstenotas pēc 
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31. decembra un līdz minēto atbalsta 
shēmu beigām, būtu jāturpina piemērot 
dažus Regulas (ES) Nr. 1306/2013 
noteikumus.

2021. gada 31. decembra vai attiecīgā 
gadījumā pēc 2022. gada 31. decembra un 
līdz minēto atbalsta shēmu un darbības 
programmu beigām, būtu jāturpina 
piemērot dažus Regulas (ES) 
Nr. 1306/2013 noteikumus.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) ELFLA būtu jāspēj atbalstīt 
sabiedrības virzītu vietējo attīstību, kas 
izveidota saskaņā ar Regulā (ES) 
XXXX/XXXX [jaunā KNR] paredzētajiem 
jaunajiem noteikumiem. Tomēr, lai 
sabiedrības virzītai vietējai attīstībai 
paredzēti līdzekļi 2021. plānošanas gadā 
nepaliktu neizlietoti, dalībvalstīm, kuras 
nolemj savas lauku attīstības programmas 
pagarināt līdz 2021. gada 31. decembrim 
un turklāt izmanto iespēju pārvietot 
līdzekļus no tiešajiem maksājumiem uz 
lauku attīstību, sabiedrības virzītai vietējai 
attīstībai paredzēto 5 % piešķīruma 
minimumu būtu jāvar piemērot tikai 
attiecībā uz to ELFLA ieguldījumu lauku 
attīstībā, kas pagarināts līdz 2021. gada 
31. decembrim un aprēķināts, pirms ir 
veikts tiešo maksājumu apropriāciju 
pārvietojums.

(20) ELFLA būtu jāspēj atbalstīt 
sabiedrības virzītu vietējo attīstību, kas 
izveidota saskaņā ar Regulā (ES) 
XXXX/XXXX [jaunā KNR] paredzētajiem 
jaunajiem noteikumiem. Tomēr, lai 
sabiedrības virzītai vietējai attīstībai 
paredzēti līdzekļi 2021. plānošanas gadā 
vai attiecīgā gadījumā 2022. plānošanas 
gadā nepaliktu neizlietoti, dalībvalstīm, 
kuras nolemj savas lauku attīstības 
programmas pagarināt līdz 2021. gada 
31. decembrim un turklāt izmanto iespēju 
pārvietot līdzekļus no tiešajiem 
maksājumiem uz lauku attīstību, 
sabiedrības virzītai vietējai attīstībai 
paredzēto 5 % piešķīruma minimumu būtu 
jāvar piemērot tikai attiecībā uz to ELFLA 
ieguldījumu lauku attīstībā, kas pagarināts 
līdz 2021. gada 31. decembrim — vai 
attiecīgā gadījumā līdz 2022. gada 
31. decembrim — un aprēķināts, pirms ir 
veikts tiešo maksājumu apropriāciju 
pārvietojums.

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Lai pārejas laikā nodrošinātu 
nepārtrauktību, 2021. gadā būtu jāsaglabā 

(21) Lai pārejas laikā nodrošinātu 
nepārtrauktību, 2021. gadā vai attiecīgā 
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rezerve krīzes situācijām lauksaimniecības 
nozarē un jāiekļauj attiecīgā rezerves 
summa 2021. gadam.

gadījumā 2022. gadā būtu jāsaglabā 
rezerve krīzes situācijām lauksaimniecības 
nozarē un jāiekļauj attiecīgā rezerves 
summa 2021. gadam un attiecīgā 
gadījumā 2022. gadam.

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Attiecībā uz ELFLA 
priekšfinansējuma kārtību būtu jāprecizē, 
ka tad, ja dalībvalstis 2014.–2020. gada 
laikposmu nolemj pagarināt līdz 
2021. gada 31. decembrim, tas nedrīkst 
ietvert papildu priekšfinansējuma 
piešķiršanu attiecīgajām programmām.

(22) Attiecībā uz ELFLA 
priekšfinansējuma kārtību būtu jāprecizē, 
ka tad, ja dalībvalstis 2014.–2020. gada 
laikposmu nolemj pagarināt līdz 
2021. gada 31. decembrim vai attiecīgā 
gadījumā līdz 2022. gada 31. decembrim, 
tas nedrīkst ietvert papildu 
priekšfinansējuma piešķiršanu attiecīgajām 
programmām.

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Regulas (ES) Nr. 1307/2013 
11. pants paziņošanas pienākumu attiecībā 
uz dalībvalstu lēmumiem par tās tiešo 
maksājumu summas daļas samazinājuma 
aplēsi, kas lauksaimniekam piešķirama par 
konkrētu kalendāro gadu un pārsniedz 
150 000 EUR, patlaban paredz vienīgi 
attiecībā uz 2015.–2020. gadu. Lai 
nodrošinātu esošās sistēmas 
nepārtrauktību, dalībvalstīm savi lēmumi 
un samazinājuma summas aplēse būtu 
jāpaziņo arī par 2021. gadu.

(23) Regulas (ES) Nr. 1307/2013 
11. pants paziņošanas pienākumu attiecībā 
uz dalībvalstu lēmumiem par tās tiešo 
maksājumu summas daļas samazinājuma 
aplēsi, kas lauksaimniekam piešķirama par 
konkrētu kalendāro gadu un pārsniedz 
150 000 EUR, patlaban paredz vienīgi 
attiecībā uz 2015.–2020. gadu. Lai 
nodrošinātu esošās sistēmas 
nepārtrauktību, dalībvalstīm savi lēmumi 
un samazinājuma summas aplēse būtu 
jāpaziņo arī par 2021. kalendāro gadu un 
attiecīgā gadījumā par 
2022. kalendāro gadu.
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Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr. 1307/2013 14. pantu līdzekļu 
pārvietošana no tiešajiem maksājumiem uz 
lauku attīstību un otrādi dalībvalstīm ir 
atļauta attiecībā uz 2014.–2020. kalendāro 
gadu. Lai nodrošinātu, ka dalībvalstis var 
turpināt savu stratēģiju, elastība starp 
pīlāriem būtu jāpadara pieejama arī par 
2021. kalendāro gadu (t. i., par 
2022. finanšu gadu).

(24) Saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr. 1307/2013 14. pantu līdzekļu 
pārvietošana no tiešajiem maksājumiem uz 
lauku attīstību un otrādi dalībvalstīm ir 
atļauta attiecībā uz 2014.–2020. kalendāro 
gadu. Lai nodrošinātu, ka dalībvalstis var 
turpināt savu stratēģiju, elastība starp 
pīlāriem būtu jāpadara pieejama arī par 
2021. kalendāro gadu (t. i., par 
2022. finanšu gadu) un attiecīgā gadījumā 
par 2022. kalendāro gadu (t. i., par 
2023. finanšu gadu).

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) Lai Komisija saskaņā ar 
Regulas (ES) Nr. 1307/2013 22. panta 
1. punktu, 36. panta 4. punktu, 42. panta 
2. punktu, 47. panta 3. punktu, 49. panta 
2. punktu, 51. panta 4. punktu un 53. panta 
7. punktu varētu noteikt maksimāli 
pieļaujamo budžeta apjomu, dalībvalstīm 
savi lēmumi par katrai shēmai 
paredzētajiem 2021. kalendārā gada 
finanšu piešķīrumiem jāpaziņo līdz 
2020. gada 1. augustam.

(25) Lai Komisija saskaņā ar 
Regulas (ES) Nr. 1307/2013 22. panta 
1. punktu, 36. panta 4. punktu, 42. panta 
2. punktu, 47. panta 3. punktu, 49. panta 
2. punktu, 51. panta 4. punktu un 53. panta 
7. punktu varētu noteikt maksimāli 
pieļaujamo budžeta apjomu, dalībvalstīm 
savi lēmumi par katrai shēmai 
paredzētajiem 2021. kalendārā gada 
finanšu piešķīrumiem jāpaziņo līdz 
2020. gada 1. augustam un attiecīgā 
gadījumā savi lēmumi par katrai shēmai 
paredzētajiem 2022. kalendārā gada 
finanšu piešķīrumiem jāpaziņo līdz 
2021. gada 1. augustam.

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
26.a apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26a) Dalībvalstīm vajadzētu būt iespējai 
turpināt izmantot pārejas posma valsts 
atbalstu laikposmā, kad piemēro šo 
regulu.

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27) Saskaņā ar pašreizējo tiesisko 
regulējumu dalībvalstis savus lēmumus par 
gada valsts maksimālā apjoma sadalījumu 
reģioniem saskaņā ar pamata maksājuma 
shēmu un iespējamām ikgadējām 
pakāpeniskām sākotnējās vērtības 
izmaiņām laikposmā, ko aptver 
Regula (ES) Nr. 1307/2013, 2014. gadā ir 
paziņojušas par laikposmu līdz 
2020. kalendārajam gadam. Dalībvalstīm 
šādi lēmumi jāpaziņo arī par 
2021. kalendāro gadu.

(27) Saskaņā ar pašreizējo tiesisko 
regulējumu dalībvalstis savus lēmumus par 
gada valsts maksimālā apjoma sadalījumu 
reģioniem saskaņā ar pamata maksājuma 
shēmu un iespējamām ikgadējām 
pakāpeniskām sākotnējās vērtības 
izmaiņām laikposmā, ko aptver 
Regula (ES) Nr. 1307/2013, 2014. gadā ir 
paziņojušas par laikposmu līdz 
2020. kalendārajam gadam. Dalībvalstīm 
šādi lēmumi jāpaziņo arī par 
2021. kalendāro gadu un attiecīgā 
gadījumā par 2022. kalendāro gadu.

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Iekšējās konverģences mehānisms 
ir galvenais process, kas nodrošina 
lauksaimnieku ienākumu tiešā atbalsta 
taisnīgāku sadali. Uz vēsturiskām atsaucēm 
balstītas ievērojamas individuālas 
atšķirības kļūst arvien grūtāk pamatojamas. 
Regulas (ES) Nr. 1307/2013 paredzētais 
iekšējās konverģences galvenais modelis ir 
vienotas fiksētas likmes piemērošana 
visām maksājumtiesībām valsts vai 
reģionālā līmenī, sākot no 2015. gada. 

(28) Iekšējās konverģences mehānisms 
ir galvenais process, kas nodrošina 
lauksaimnieku ienākumu tiešā atbalsta 
taisnīgāku sadali. Uz vēsturiskām atsaucēm 
balstītas ievērojamas individuālas 
atšķirības kļūst arvien grūtāk pamatojamas. 
Regulas (ES) Nr. 1307/2013 paredzētais 
iekšējās konverģences galvenais modelis ir 
vienotas fiksētas likmes piemērošana 
visām maksājumtiesībām valsts vai 
reģionālā līmenī, sākot no 2015. gada. 
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Tomēr, lai nodrošinātu vienmērīgāku 
pāreju uz vienotu vērtību, tika noteikta 
atkāpe jeb t. s. tuneļa metode, kas 
dalībvalstīm ļauj maksājumtiesību vērtības 
diferencēt, 2015.–2019. gadā piemērojot 
daļēju konverģenci. Dažas dalībvalstis šo 
atkāpi ir izmantojušas. Lai turpinātu 
virzīties uz tiešo maksājumu taisnīgāku 
sadali, pēc 2019. gada dalībvalstis var 
izvēlēties nevis panākt vienotu fiksētu 
likmi vai saglabāt maksājumtiesību 
vērtību 2019. gada līmenī, bet gan 
tuvināties valsts vai reģionālam vidējam 
rādītājam. Katru gadu tām būtu jāpaziņo 
savs lēmums par nākamo gadu.

Tomēr, lai nodrošinātu vienmērīgāku 
pāreju uz vienotu vērtību, tika noteikta 
atkāpe jeb t. s. tuneļa metode, kas 
dalībvalstīm ļauj maksājumtiesību vērtības 
diferencēt, 2015.–2019. gadā piemērojot 
daļēju konverģenci. Dažas dalībvalstis šo 
atkāpi ir izmantojušas. Lai turpinātu 
virzīties uz tiešo maksājumu taisnīgāku 
sadali, pēc 2019. gada dalībvalstis var 
izvēlēties nevis panākt vienotu fiksētu 
likmi, bet gan tuvināties valsts vai 
reģionālam vidējam rādītājam. Katru gadu 
tām būtu jāpaziņo savs lēmums par 
nākamo gadu.

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29) Regulas (ES) Nr. 1307/2013 
30. pantā paredzētas ikgadējas 
pakāpeniskas no rezerves piešķirto 
maksājumtiesību vērtības izmaiņas, kas 
atspoguļotu minētās regulas II pielikumā 
noteiktā valsts maksimālā apjoma 
ikgadējās izmaiņas, kuras savukārt 
atspoguļo rezerves daudzgadu pārvaldību. 
Šie noteikumi būtu jāpielāgo, lai būtu 
iespējams gan grozīt visu piešķirto 
maksājumtiesību vērtību, gan koriģēt 
rezervi atbilstoši minētajā II pielikumā 
norādītās summas izmaiņām pa gadiem. 
Turklāt dažās dalībvalstīs, kuras līdz 
2019. gadam nav panākušas fiksētu likmi, 
iekšējā konverģence tiek īstenota katru 
gadu. Attiecībā uz 2020. un 
2021. kalendāro gadu piešķīruma gadā 
jānosaka tikai kārtējā gada 
maksājumtiesību vērtība. To 
maksājumtiesību vienības vērtība, kas 
attiecīgajā gadā piešķiramas no rezerves, 
būtu jāaprēķina pēc iespējamas rezerves 
koriģēšanas saskaņā ar minētās regulas 
22. panta 5. punktu. Visos turpmākajos 

(29) Regulas (ES) Nr. 1307/2013 
30. pantā paredzētas ikgadējas 
pakāpeniskas no rezerves piešķirto 
maksājumtiesību vērtības izmaiņas, kas 
atspoguļotu minētās regulas II pielikumā 
noteiktā valsts maksimālā apjoma 
ikgadējās izmaiņas, kuras savukārt 
atspoguļo rezerves daudzgadu pārvaldību. 
Šie noteikumi būtu jāpielāgo, lai būtu 
iespējams gan grozīt visu piešķirto 
maksājumtiesību vērtību, gan koriģēt 
rezervi atbilstoši minētajā II pielikumā 
norādītās summas izmaiņām pa gadiem. 
Turklāt dažās dalībvalstīs, kuras līdz 
2019. gadam nav panākušas fiksētu likmi, 
iekšējā konverģence tiek īstenota katru 
gadu. Attiecībā uz 2020. un 
2021. kalendāro gadu un attiecīgā 
gadījumā 2022. kalendāro gadu 
piešķīruma gadā jānosaka tikai kārtējā gada 
maksājumtiesību vērtība. To 
maksājumtiesību vienības vērtība, kas 
attiecīgajā gadā piešķiramas no rezerves, 
būtu jāaprēķina pēc iespējamas rezerves 
koriģēšanas saskaņā ar minētās regulas 
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gados no rezerves piešķirto 
maksājumtiesību vērtība būtu jāpielāgo 
saskaņā ar minēto 22. panta 5. punktu.

22. panta 5. punktu. Visos turpmākajos 
gados no rezerves piešķirto 
maksājumtiesību vērtība būtu jāpielāgo 
saskaņā ar minēto 22. panta 5. punktu.

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
30. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30) Regulas (ES) Nr. 1307/2013 
36. pants paredz vienotā platībmaksājuma 
shēmas (VPMS) piemērošanu līdz 
2020. gada 31. decembrim. 
Regula (ES).../... [KLP stratēģisko plānu 
regula] ļauj dalībvalstīm ienākumu 
pamatatbalstu īstenot tādā pašā kārtībā, 
t. i., maksājumtiesības piešķirt bez 
vēsturiskām atsaucēm. Tāpēc ir lietderīgi 
atļaut pagarināt VPMS līdz 2021. gadam.

(30) Regulas (ES) Nr. 1307/2013 
36. pants paredz vienotā platībmaksājuma 
shēmas (VPMS) piemērošanu līdz 
2020. gada 31. decembrim. 
Regula (ES).../... [KLP stratēģisko plānu 
regula] ļauj dalībvalstīm ienākumu 
pamatatbalstu īstenot tādā pašā kārtībā, 
t. i., maksājumtiesības piešķirt bez 
vēsturiskām atsaucēm. Tāpēc ir lietderīgi 
atļaut pagarināt VPMS līdz 2021. gadam 
un attiecīgā gadījumā līdz 2022. gadam.

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
33.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(33a) Savas ģeogrāfiskās situācijas dēļ 
(attālums, atrašanās uz salām, mazāka 
platība, sarežģīts reljefs un klimatiskie 
apstākļi) tālākie reģioni saskaras ar 
īpašām sociālekonomiskām problēmām, 
kas saistītas ar patēriņam vai 
lauksaimnieciskajai ražošanai būtisku 
pārtikas un lauksaimniecības produktu 
piegādi. Lai novērstu grūtības, ko rada šo 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
349. pantā minēto reģionu specifiskā 
situācija, ar Regulu (ES) Nr. 247/2006 
tika noteikti īpaši pasākumi 
lauksaimniecības jomā.
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Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
34. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(34) Turklāt Regulas (ES) Nr. 228/2013 
un (ES) Nr. 229/2013 grozījumi saskaņā ar 
Regulu (ES) .../... [regula, ar ko nosaka 
daudzgadu finanšu shēmu 2021.–
2027. gadam] būtu jāpiemēro no 
2021. gada 1. janvāra,

(34) Finanšu piešķīrumi, kas paredzēti 
Regulā (ES) Nr. 228/2013 un Regulā (ES) 
Nr. 229/2013, saskaņā ar Regulu (ES) .../... 
[regula, ar ko nosaka daudzgadu finanšu 
shēmu 2021.–2027. gadam] būtu jāpiemēro 
no 2021. gada 1. janvāra,

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
34.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(34a) Starpnozaru organizācijas, kuras 
atzītas saskaņā ar 157. pantu Regulā (ES) 
Nr. 1308/2013, ir būtiskas tālāko reģionu 
lauksaimniecības nozaru dažādošanai, jo 
īpaši attiecībā uz lopkopības nozarēm. To 
ļoti mazā izmēra un izolētības dēļ vietējie 
tirgi tālākajos reģionos ir īpaši pakļauti 
cenu svārstībām, kas saistītas ar importa 
plūsmām no pārējās Savienības teritorijas 
vai no trešām valstīm. Šīs starpnozaru 
organizācijas apvieno visus dalībniekus, 
kas darbojas tirgū ikvienā tā posmā, un 
tāpēc veic kolektīvas darbības, kas ļauj 
vietējai produkcijai saglabāt 
konkurētspēju attiecīgajā tirgū, proti, vāc 
datus vai izplata informāciju. Tādēļ 
neatkarīgi no LESD 28., 29. un 
110. panta un neskarot Regulas (ES) 
Nr. 1308/2013 164. un 165. pantu, būtu 
jāatļauj paplašinātu nozares nolīgumu 
gadījumā attiecīgajai dalībvalstij pēc 
apspriešanās ar ieinteresētajām personām 
nolemt, ka atsevišķi saimnieciskās 
darbības veicēji vai grupas, kas nav 
organizācijas biedri, bet darbojas vietējā 
tirgū, neatkarīgi no to izcelsmes maksā 
organizācijai iemaksas, tostarp 
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gadījumos, kad ieņēmumi no minētajām 
iemaksām paredzēti tikai vietējās 
ražošanas saglabāšanai vai kad iemaksas 
tiek iekasētas dažādos tirdzniecības 
procesa posmos.

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
-1. pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1. pants
1. Šajā regulā “pārejas periods” ir 
periods, kas sākas 2021. gada 1. janvārī 
un beidzas 2021. gada 31. decembrī.
2. Atkāpjoties no šā panta 1. punkta 
un tikai tādā gadījumā, ja priekšlikums 
Padomes regulai, ar ko nosaka 
daudzgadu finanšu shēmu 2021.–
2027. gadam, un priekšlikums Eiropas 
Parlamenta un Padomes regulai, ar ko 
izveido noteikumus par atbalstu 
stratēģiskajiem plāniem, kuri dalībvalstīm 
jāizstrādā saskaņā ar kopējo 
lauksaimniecības politiku (KLP 
stratēģiskie plāni) un kurus finansē no 
Eiropas Lauksaimniecības garantiju 
fonda (ELGF) un no Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
(ELFLA), un ar ko atceļ Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 
Nr. 1305/2013 un Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulu (ES) Nr. 1307/2013, nav 
pieņemts un publicēts Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī līdz 2020. gada 
30. oktobrim, pārejas periodu šīs regulas 
nozīmē pagarina līdz 2022. gada 
31. decembrim.

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis, kuras finanšu resursu trūkuma 
dēļ varētu nespēt uzņemties jaunas 
juridiskas saistības saskaņā ar Regulu (ES) 
Nr. 1305/2013, attiecībā uz Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
(ELFLA) atbalstītajām programmām drīkst 
Regulas (ES) Nr. 1303/2013 26. panta 
1. punktā noteikto laikposmu pagarināt līdz 
2021. gada 31. decembrim.

Dalībvalstis, kuras finanšu resursu trūkuma 
dēļ varētu nespēt uzņemties jaunas 
juridiskas saistības saskaņā ar Regulu (ES) 
Nr. 1305/2013, attiecībā uz Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
(ELFLA) atbalstītajām programmām drīkst 
Regulas (ES) Nr. 1303/2013 26. panta 
1. punktā noteikto laikposmu pagarināt līdz 
2021. gada 31. decembrim un attiecīgā 
gadījumā līdz 2022. gada 31. decembrim.

Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis, kuras nolemj izmantot 
pirmajā daļā paredzēto iespēju, par savu 
lēmumu Komisijai paziņo 10 dienu laikā 
pēc šīs regulas stāšanās spēkā. Ja 
dalībvalstis ir iesniegušas Regulas (ES) 
Nr. 1305/2013 6. pantā paredzēto reģionālo 
programmu kopumu, paziņojumā ietver arī 
informāciju par to, kuras no reģionālajām 
programmām jāpagarina, un par attiecīgo 
budžetu, kas Regulas (ES) Nr. 1305/2013 
I pielikumā noteiktajā budžeta sadalījumā 
tālab iedalīts 2021. gadam.

Dalībvalstis, kuras nolemj izmantot 
pirmajā daļā paredzēto iespēju, par savu 
lēmumu Komisijai paziņo 20 dienu laikā 
pēc šīs regulas stāšanās spēkā. Ja 
dalībvalstis ir iesniegušas Regulas (ES) 
Nr. 1305/2013 6. pantā paredzēto reģionālo 
programmu kopumu, paziņojumā ietver arī 
informāciju par to, kuras no reģionālajām 
programmām jāpagarina, un par attiecīgo 
budžetu, kas Regulas (ES) Nr. 1305/2013 
I pielikumā noteiktajā budžeta sadalījumā 
tālab iedalīts pārejas periodam.

Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja Komisija uzskata, ka saskaņā ar pirmo 
daļu izdarīts termiņa pagarinājums ir 
nepamatots, tā 6 nedēļu laikā pēc otrajā 
daļā minētā paziņojuma saņemšanas 
attiecīgi informē konkrēto dalībvalsti.

Ja Komisija, balstoties uz skaidriem un 
objektīviem kritērijiem, uzskata, ka 
saskaņā ar pirmo daļu izdarīts termiņa 
pagarinājums ir nepamatots, tā 6 nedēļu 
laikā pēc otrajā daļā minētā paziņojuma 
saņemšanas attiecīgi informē konkrēto 
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dalībvalsti.

Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Otrajā daļā minētais paziņojums neskar 
vajadzību attiecībā uz 2021. gadu iesniegt 
Regulas (ES) Nr. 1305/2013 11. panta 
1. punkta a) apakšpunktā minēto lūgumu 
grozīt lauku attīstības programmu. Šādos 
grozījumos ELFLA izdevumus par minētās 
regulas 59. panta 6. punkta pasākumiem 
cenšas saglabāt kopumā vismaz tādā pašā 
līmenī.

Otrajā daļā minētais paziņojums neskar 
vajadzību attiecībā uz 2021. gadu un, ja 
piemērojams šīs regulas -1. pants, 
attiecībā uz 2022. gadu iesniegt Regulas 
(ES) Nr. 1305/2013 11. panta 1. punkta 
a) apakšpunktā minēto lūgumu grozīt lauku 
attīstības programmu. Šādos grozījumos 
ELFLA izdevumus par minētās regulas 
59. panta 6. punkta pasākumiem cenšas 
saglabāt kopumā vismaz tādā pašā līmenī.

Grozījums Nr. 31

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja dalībvalsts nav nolēmusi izmantot šā 
panta 1. punktā paredzēto iespēju, attiecībā 
uz Regulas (ES) Nr. 1305/2013 I pielikumā 
2021. gadam noteikto sadalījumu, kas 
paliek neizmantots, piemēro Regulas (ES) 
.../... [regula, ar ko nosaka daudzgadu 
finanšu shēmu 2021.–2027. gadam] 
[8]. pantu.

Ja dalībvalsts nav nolēmusi izmantot šā 
panta 1. punktā paredzēto iespēju, attiecībā 
uz Regulas (ES) Nr. 1305/2013 I pielikumā 
2021. gadam un, ja piemērojams šīs 
regulas -1. pants, 2022. gadam noteikto 
sadalījumu, kas paliek neizmantots, 
piemēro Regulas (ES) .../... [regula, ar ko 
nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2021.–
2027. gadam] [8]. pantu.

Grozījums Nr. 32

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja dalībvalsts nolemj 1. punktā paredzēto 
iespēju izmantot vienīgi attiecībā uz dažām 

Ja dalībvalsts nolemj 1. punktā paredzēto 
iespēju izmantot vienīgi attiecībā uz dažām 
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reģionālajām programmām, šā punkta 
pirmajā daļā minētā sadalījuma summa ir 
tā, kura minētajai dalībvalstij 2021. gadam 
noteikta Regulas (ES) Nr. 1305/2013 
I pielikumā un no kuras atņemti budžeta 
piešķīrumi, kas attiecībā uz pagarinātajām 
reģionālajām programmām paziņoti 
saskaņā ar 2. punkta pirmo daļu.

reģionālajām programmām, šā punkta 
pirmajā daļā minētā sadalījuma summa ir 
tā, kura minētajai dalībvalstij 2021. gadam 
un, ja piemērojams šīs regulas -1. pants, 
2022. gadam noteikta Regulas (ES) 
Nr. 1305/2013 I pielikumā un no kuras 
atņemti budžeta piešķīrumi, kas attiecībā 
uz pagarinātajām reģionālajām 
programmām paziņoti saskaņā ar 2. punkta 
pirmo daļu.

Grozījums Nr. 33

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Attiecībā uz programmām, kurām 
dalībvalstis nolemj 2014.–2020. gada 
laikposmu pagarināt saskaņā ar šīs regulas 
1. panta 1. punktu, Regulas (ES) 
Nr. 1303/2013 50. panta 1. punktā, 
51. panta 1. punktā, 57. panta 2. punktā, 
65. panta 2. un 4. punktā un 76. panta 
pirmajā daļā minētos laikposmus un 
termiņus pagarina par vienu gadu.

2. Attiecībā uz programmām, kurām 
dalībvalstis nolemj 2014.–2020. gada 
laikposmu pagarināt saskaņā ar šīs regulas 
1. panta 1. punktu, Regulas (ES) 
Nr. 1303/2013 50. panta 1. punktā, 
51. panta 1. punktā, 57. panta 2. punktā, 
65. panta 2. un 4. punktā un 76. panta 
pirmajā daļā minētos laikposmus un 
termiņus pagarina par pārejas perioda 
ilgumu.

Grozījums Nr. 34

Regulas priekšlikums
2. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja dalībvalsts nolēmusi 2014.–
2020. gada laikposmu pagarināt saskaņā ar 
šīs regulas 1. panta 1. punktu, attiecībā uz 
tā atbalsta īstenošanu, kas no ELFLA 
piešķirts par 2021. gadu, dalībvalstis un 
Komisija par stratēģisko dokumentu 
turpina izmantot partnerības nolīgumu, 
kurš 2014. gada 1. janvāra–2020. gada 
31. decembra laikposmam izstrādāts 
saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1303/2013.

3. Ja dalībvalsts nolēmusi 2014.–
2020. gada laikposmu pagarināt saskaņā ar 
šīs regulas 1. panta 1. punktu, attiecībā uz 
tā atbalsta īstenošanu, kas no ELFLA 
piešķirts par pārejas periodu, dalībvalstis 
un Komisija par stratēģisko dokumentu 
turpina izmantot partnerības nolīgumu, 
kurš 2014. gada 1. janvāra–2020. gada 
31. decembra laikposmam izstrādāts 
saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1303/2013.
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Grozījums Nr. 35

Regulas priekšlikums
3. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tiesības uz atbalstu par dažiem izdevumu 
veidiem 2021. gadā

Tiesības uz atbalstu par dažiem izdevumu 
veidiem pārejas perioda laikā

Grozījums Nr. 36

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neskarot Regulas (ES) Nr. 1303/2013 
65. panta 2. punktu, šīs regulas 2. panta 
2. punktu un Regulas (ES) Nr. 1306/2013 
38. pantu, par izdevumiem, kas minēti 
Regulas (ES) Nr. 1310/2013 3. panta 
1. punktā un Deleģētās regulas (ES) 
Nr. 807/2014 16. pantā, var pretendēt uz 
ELFLA ieguldījumu no 2021. gada 
piešķīruma tām ELFLA programmām, par 
kurām dalībvalstis saskaņā ar šīs regulas 
1. panta 1. punktu nolemj pagarināt 2014.–
2020. gada laikposmu, bet jāievēro šādi 
nosacījumi:

Neskarot Regulas (ES) Nr. 1303/2013 
65. panta 2. punktu, šīs regulas 2. panta 
2. punktu un Regulas (ES) Nr. 1306/2013 
38. pantu, par izdevumiem, kas minēti 
Regulas (ES) Nr. 1310/2013 3. panta 
1. punktā un Deleģētās regulas (ES) 
Nr. 807/2014 16. pantā, var pretendēt uz 
ELFLA ieguldījumu no pārejas perioda 
piešķīruma tām ELFLA programmām, par 
kurām dalībvalstis saskaņā ar šīs regulas 
1. panta 1. punktu nolemj pagarināt 2014.–
2020. gada laikposmu, bet jāievēro šādi 
nosacījumi:

Grozījums Nr. 37

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) šādi izdevumi ir paredzēti 
attiecīgajā lauku attīstības programmā 
2021. gadam;

(a) šādi izdevumi ir paredzēti 
attiecīgajā lauku attīstības programmā 
pārejas perioda laikam;

Grozījums Nr. 38



RR\1204899LV.docx 113/143 PE646.753v02-00

LV

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Par izdevumiem, kas izriet no 
juridiskām saistībām pret saņēmējiem 
atbilstoši pasākumiem, kuri minēti 
Padomes Regulas (EK) Nr. 1698/200519 
23., 39. un 43. pantā un kuri saņem atbalstu 
saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1305/2013, 
joprojām ir tiesības pretendēt uz ELFLA 
ieguldījumu 2022.–2027. gada laikposmā, 
uz ko attiecas KLP stratēģiskais plāns, bet 
jāievēro šādi nosacījumi:

1. Par izdevumiem, kas izriet no 
juridiskām saistībām pret saņēmējiem 
atbilstoši pasākumiem, kuri minēti 
Padomes Regulas (EK) Nr. 1698/19 23., 
39. un 43. pantā un kuri saņem atbalstu 
saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1305/2013, 
joprojām ir tiesības pretendēt uz ELFLA 
ieguldījumu 2022.–2027. gada vai, ja 
piemērojams šīs regulas -1. pants, 2023.–
2027. gada laikposmā, uz ko attiecas KLP 
stratēģiskais plāns, bet jāievēro šādi 
nosacījumi:

__________________ __________________
19 Padomes Regula (EK) Nr. 1698/2005 
(2005. gada 20. septembris) par atbalstu 
lauku attīstībai no Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
(ELFLA) (OV L 277, 21.10.2005., 1. lpp.).

19 Padomes Regula (EK) Nr. 1698/2005 
(2005. gada 20. septembris) par atbalstu 
lauku attīstībai no Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
(ELFLA) (OV L 277, 21.10.2005., 1. lpp.).

Grozījums Nr. 39

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) šādi izdevumi ir paredzēti 
attiecīgajā KLP stratēģiskajā plānā 2022.–
2027. gadam saskaņā ar Regulu (ES) [KLP 
plāna regula] un atbilst Regulai (ES) 
[HzR];

(a) šādi izdevumi ir paredzēti 
attiecīgajā KLP stratēģiskajā plānā 2022.–
2027. gadam vai, ja piemērojams šīs 
regulas -1. pants, 2023.–2027. gadam 
saskaņā ar Regulu (ES) [KLP plāna regula] 
un atbilst Regulai (ES) [HzR];

Grozījums Nr. 40

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Par izdevumiem, kas izriet no 2. Par izdevumiem, kas izriet no 
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juridiskām saistībām pret saņēmējiem 
atbilstoši daudzgadu pasākumiem, kuri 
minēti Regulas (ES) Nr. 1305/2013 28., 
29., 33. un 34. pantā, un izdevumiem, kas 
izriet no juridiskām saistībām laikposmā, 
kurš turpinās pēc 2024. gada 1. janvāra, 
vai — dalībvalstīs, kuras saskaņā ar šīs 
regulas 1. panta 1. punktu nolēmušas 
pagarināt 2014.–2020. gada laikposmu,— 
pēc 2025. gada 1. janvāra, atbilstoši 
Regulas (ES) Nr. 1305/2013 14.–
18. pantam, 19. panta 1. punkta a) un b) 
apakšpunktam, 20. pantam, 22.–27., 35., 
38., 39. un 39.a pantam un Regulas (ES) 
Nr. 1303/2013 35. pantam ir tiesības 
pretendēt uz ELFLA ieguldījumu 2022.–
2027. gada laikposmā, uz ko attiecas KLP 
stratēģiskais plāns, bet jāievēro šādi 
nosacījumi:

juridiskām saistībām pret saņēmējiem 
atbilstoši daudzgadu pasākumiem, kuri 
minēti Regulas (ES) Nr. 1305/2013 28., 
29., 33. un 34. pantā, un izdevumiem, kas 
izriet no juridiskām saistībām laikposmā, 
kurš turpinās pēc 2024. gada 1. janvāra, 
vai — dalībvalstīs, kuras saskaņā ar šīs 
regulas 1. panta 1. punktu nolēmušas 
pagarināt 2014.–2020. gada laikposmu,— 
pēc 2025. gada 1. janvāra, atbilstoši 
Regulas (ES) Nr. 1305/2013 14.–
18. pantam, 19. panta 1. punkta a) un 
b) apakšpunktam, 20. pantam, 22.–27., 35., 
38., 39. un 39.a pantam un Regulas (ES) 
Nr. 1303/2013 35. pantam ir tiesības 
pretendēt uz ELFLA ieguldījumu 2022.–
2027. gada vai, ja piemērojams šīs regulas 
-1. pants, 2023.–2027. gada laikposmā, uz 
ko attiecas KLP stratēģiskais plāns, bet 
jāievēro šādi nosacījumi:

Grozījums Nr. 41

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) šādi izdevumi ir paredzēti 
attiecīgajā KLP stratēģiskajā plānā 2022.–
2027. gadam saskaņā ar Regulu (ES) [KLP 
stratēģisko plānu regula] un atbilst Regulai 
(ES) [HzR];

(a) šādi izdevumi ir paredzēti 
attiecīgajā KLP stratēģiskajā plānā 2022.–
2027. gadam vai, ja piemērojams šīs 
regulas -1. pants, 2023.–2027. gadam 
saskaņā ar Regulu (ES) [KLP plāna regula] 
un atbilst Regulai (ES) [HzR];

Grozījums Nr. 42

Regulas priekšlikums
6. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Par izdevumiem, kas izriet no 
juridiskām saistībām pret saņēmējiem 
atbilstoši pasākumiem, kuri minēti Regulā 
(ES) Nr. 1305/2013, var pretendēt uz 
ELFLA ieguldījumu 2022.–2027. gada vai 
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attiecīgā gadījumā 2023.–2027. gada 
laikposmā:
(a) attiecībā uz maksājumiem, kas jāveic 
no 2022. gada 1. janvāra līdz 2023. gada 
31. decembrim vai 2024. gada 
31. decembrim dalībvalstīs, kas ir 
nolēmušas pagarināt 2014.–2020. gada 
periodu saskaņā ar šīs regulas 1. panta 
1. punktu, ja finanšu piešķīrums 
attiecīgajam pasākumam attiecīgajā 
programmā, ko pieņem saskaņā ar 
Regulu (ES) Nr. 1305/2013 un attiecīgā 
gadījumā šīs regulas 1. panta 1. punktu, ir 
jau izlietots;  un
(b) attiecībā uz maksājumiem, kas jāveic 
pēc 2023. gada 31. decembra vai 
2024. gada 31. decembra dalībvalstīs, kas 
ir nolēmušas pagarināt 2014.–2020. gada 
periodu saskaņā ar šīs regulas 1. panta 
1. punktu.

Grozījums Nr. 43

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Regulas (ES) Nr. 1308/2013 29. 
pantā minētās darba programmas olīveļļas 
un galda olīvu nozares atbalstam, kas 
izstrādātas laikposmam no 2018. gada 
1. aprīļa līdz 2021. gada 31. martam, tiek 
pagarinātas un beidzas 2021. gada 
31. decembrī. Attiecīgās ražotāju 
organizācijas, kas atzītas saskaņā ar 
Regulas (ES) Nr. 1308/2013 152. pantu, 
attiecīgās ražotāju organizāciju apvienības, 
kas atzītas saskaņā ar minētās regulas 
156. pantu, un attiecīgās starpnozaru 
organizācijas, kas atzītas saskaņā ar 
minētās regulas 157. pantu, savas darba 
programmas groza, lai ņemtu vērā šo 
pagarinājumu. Par grozītajām darba 
programmām Komisijai paziņo līdz 
2020. gada 31. decembrim.

1. Regulas (ES) Nr. 1308/2013 29. 
pantā minētās darba programmas olīveļļas 
un galda olīvu nozares atbalstam, kas 
izstrādātas laikposmam no 2018. gada 
1. aprīļa līdz 2021. gada 31. martam, tiek 
pagarinātas un beidzas pārejas perioda 
beigās. Attiecīgās ražotāju organizācijas, 
kas atzītas saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr. 1308/2013 152. pantu, attiecīgās 
ražotāju organizāciju apvienības, kas 
atzītas saskaņā ar minētās regulas 
156. pantu, un attiecīgās starpnozaru 
organizācijas, kas atzītas saskaņā ar 
minētās regulas 157. pantu, savas darba 
programmas groza, lai ņemtu vērā šo 
pagarinājumu. Par grozītajām darba 
programmām Komisijai paziņo līdz 
2020. gada 31. decembrim vai, ja 
piemērojams šīs regulas -1. panta 
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2. punkts, līdz 2021. gada 31. decembrim.

Grozījums Nr. 44

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atzīta ražotāju organizācija augļu un 
dārzeņu nozarē, kurai ir Regulas (ES) 
Nr. 1308/2013 33. panta minētā darbības 
programma, ko dalībvalsts apstiprinājusi 
laikposmam, kas turpinās pēc 2021. gada 
31. decembra, līdz 2021. gada 
15. septembrim iesniedz šai dalībvalstij 
pieprasījumu, lai tās darbības programma:

Atzīta ražotāju organizācija augļu un 
dārzeņu nozarē, kurai ir Regulas (ES) 
Nr. 1308/2013 33. panta minētā darbības 
programma, ko dalībvalsts apstiprinājusi 
laikposmam, kas turpinās pēc pārejas 
perioda beigām, var iesniegt šai 
dalībvalstij pieprasījumu, lai tās darbības 
programma:

Grozījums Nr. 45

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja atzīta ražotāju organizācija šādu 
pieprasījumu līdz 2021. gada 
15. septembrim neiesniedz, tās darbības 
programma, kas apstiprināta saskaņā ar 
Regulu (ES) Nr. 1308/2013, beidzas 
2021. gada 31. decembrī.

Ja atzīta ražotāju organizācija šādu 
pieprasījumu neiesniedz, tās darbības 
programma, kas apstiprināta saskaņā ar 
Regulu (ES) Nr. 1308/2013, turpina 
darboties saskaņā ar regulas 
noteikumiem, līdz programma beidzas.

Grozījums Nr. 46

Regulas priekšlikums
7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Vīna nozares atbalsta programmas, 
kas minētas Regulas (ES) Nr. 1308/2013 
40. pantā, beidzas 2023. gada 15. oktobrī. 
Regulas (ES) Nr. 1308/2013 39.–54. pantu 
pēc 2021. gada 31. decembra turpina 
piemērot attiecībā uz izdevumiem un 

3. Vīna nozares atbalsta programmas, 
kas minētas Regulas (ES) Nr. 1308/2013 
40. pantā, beidzas 2023. gada 15. oktobrī. 
Regulas (ES) Nr. 1308/2013 39.–54. pantu 
pēc pārejas perioda beigām turpina 
piemērot attiecībā uz izdevumiem un 
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maksājumiem par darbībām, kuras 
atbilstoši minētajai regulai īstenotas pirms 
2023. gada 16. oktobra saskaņā ar atbalsta 
shēmu, kas minēta tās pašas regulas 39.–
52. pantā.

maksājumiem par darbībām, kuras 
atbilstoši minētajai regulai īstenotas pirms 
2023. gada 16. oktobra saskaņā ar atbalsta 
shēmu, kas minēta tās pašas regulas 39.–
52. pantā.

Grozījums Nr. 47

Regulas priekšlikums
7. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Valstu programmas biškopības 
nozarē, kas minētas Regulas (ES) 
Nr. 1308/2013 55. pantā, beidzas 
2022. gada 31. jūlijā. Regulas (ES) 
Nr. 1308/2013 55., 56. un 57. pantu pēc 
2021. gada 31. decembra turpina piemērot 
attiecībā uz izdevumiem un maksājumiem 
par darbībām, kuras atbilstoši minētajai 
regulai īstenotas pirms 2022. gada 
1. augusta saskaņā ar atbalsta shēmu, kas 
minēta tās pašas regulas 55. pantā.

4. Valstu programmas biškopības 
nozarē, kas minētas Regulas (ES) 
Nr. 1308/2013 55. pantā, beidzas 
2022. gada 31. jūlijā. Regulas (ES) 
Nr. 1308/2013 55., 56. un 57. pantu pēc 
pārejas perioda beigām turpina piemērot 
attiecībā uz izdevumiem un maksājumiem 
par darbībām, kuras atbilstoši minētajai 
regulai īstenotas pirms 2022. gada 
1. augusta vai, ja piemērojams šīs regulas 
-1. pants, — pirms 2023. gada 1. augusta 
saskaņā ar atbalsta shēmu, kas minēta tās 
pašas regulas 55. pantā.

Grozījums Nr. 48

Regulas priekšlikums
7. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Attiecībā uz atbalsta shēmām, kas 
minētas šā panta 3. un 4. punktā, Regulas 
(ES) Nr. 1306/2013 7. panta 3. punktu, 9., 
21., 43., 51., 52., 54., 59., 67., 68., 70.–75., 
77., 91.–97., 99., 100. pantu, 102. panta 
2. punktu, 110. un 111. pantu un deleģēto 
un īstenošanas aktu noteikumus, kuri 
attiecas uz minētajiem pantiem, pēc 
2021. gada 31. decembra turpina piemērot 
attiecībā uz izdevumiem un maksājumiem 
par darbībām, kuras saskaņā ar Regulu 
(ES) Nr. 1308/2013 īstenotas pēc minētā 
datuma un līdz šā panta 3. un 4. punktā 

6. Attiecībā uz atbalsta shēmām, kas 
minētas šā panta 3. un 4. punktā, Regulas 
(ES) Nr. 1306/2013 7. panta 3. punktu, 9., 
21., 43., 51., 52., 54., 59., 67., 68., 70.–75., 
77., 91.–97., 99., 100. pantu, 102. panta 
2. punktu, 110. un 111. pantu un deleģēto 
un īstenošanas aktu noteikumus, kuri 
attiecas uz minētajiem pantiem, pēc šā 
pārejas perioda beigām turpina piemērot 
attiecībā uz izdevumiem un maksājumiem 
par darbībām, kuras saskaņā ar Regulu 
(ES) Nr. 1308/2013 īstenotas pēc minētā 
datuma un līdz šā panta 3. un 4. punktā 
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minēto atbalsta shēmu beigām. minēto atbalsta shēmu beigām.

Grozījums Nr. 49

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. daļa – 1. punkts
 Regula (ES) Nr. 1305/2013
28. pants – 5. punkts - 1.a daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecībā uz jaunajām saistībām, ko 
uzņemas no 2021. gada, dalībvalstis savās 
lauku attīstības programmās nosaka īsāku 
laikposmu, no viena līdz trim gadiem. Ja 
dalībvalstis saskaņā ar pirmo daļu paredz 
saistību ikgadēju pagarināšanu pēc 
sākotnējā laikposma beigām, no 2021. gada 
pagarinājums nepārsniedz vienu gadu. No 
2021. gada attiecībā uz jaunām saistībām, 
kas seko uzreiz pēc sākotnējā laikposmā 
īstenotajām saistībām, dalībvalstis savās 
lauku attīstības programmās nosaka viena 
gada periodu.;

Attiecībā uz jaunajām saistībām, ko 
uzņemas no 2021. gada un, ja 
piemērojams Regulas (ES) .../... [KLP 
pārejas noteikumu regulas] -1. pants, — 
no 2022. gada, dalībvalstis savās lauku 
attīstības programmās nosaka īsāku 
laikposmu, no viena līdz četriem gadiem. 
Ja dalībvalstis saskaņā ar pirmo daļu 
paredz saistību ikgadēju pagarināšanu pēc 
sākotnējā laikposma beigām, no 2021. gada 
pagarinājums nepārsniedz vienu gadu. No 
2021. gada attiecībā uz jaunām saistībām, 
kas seko uzreiz pēc sākotnējā laikposmā 
īstenotajām saistībām, dalībvalstis savās 
lauku attīstības programmās nosaka viena 
gada periodu.

Grozījums Nr. 50

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. daļa – 2. punkts
Regula (ES) Nr. 1305/2013
29. pants – 3. punkts - 1.a daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecībā uz jaunajām saistībām, ko 
uzņemas no 2021. gada, dalībvalstis savās 
lauku attīstības programmās nosaka īsāku 
laikposmu, no viena līdz trim gadiem. Ja 
dalībvalstis saskaņā ar pirmo daļu paredz 
ikgadēju bioloģiskās lauksaimniecības 
saglabāšanas saistību pagarināšanu pēc 
sākotnējā laikposma beigām, no 2021. gada 
pagarinājums nepārsniedz vienu gadu. No 
2021. gada tādām jaunām saistībām, kas 

Attiecībā uz jaunajām saistībām, ko 
uzņemas no 2021. gada, dalībvalstis savās 
lauku attīstības programmās nosaka īsāku 
laikposmu, no viena līdz četriem gadiem. 
Ja dalībvalstis saskaņā ar pirmo daļu 
paredz ikgadēju bioloģiskās 
lauksaimniecības saglabāšanas saistību 
pagarināšanu pēc sākotnējā laikposma 
beigām, no 2021. gada pagarinājums 
nepārsniedz vienu gadu. No 2021. gada 
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attiecas uz saglabāšanu un kas seko uzreiz 
pēc sākotnējā laikposmā īstenotajām 
saistībām, dalībvalstis savās lauku 
attīstības programmās nosaka viena gada 
periodu.;

tādām jaunām saistībām, kas attiecas uz 
saglabāšanu un kas seko uzreiz pēc 
sākotnējā laikposmā īstenotajām saistībām, 
dalībvalstis savās lauku attīstības 
programmās nosaka viena gada periodu.

Grozījums Nr. 51

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. daļa – 3. punkts
Regula (ES) Nr. 1305/2013
33. pants – 2. punkts – 2.a daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecībā uz jaunām saistībām, ko uzņemas 
no 2021. gada, dalībvalstis savās lauku 
attīstības programmās nosaka īsāku 
laikposmu, no viena līdz trim gadiem. Ja 
dalībvalstis saskaņā ar pirmo daļu paredz 
saistību ikgadēju atjaunošanu pēc sākotnējā 
laikposma beigām, no 2021. gada 
atjaunojums nepārsniedz vienu gadu.;

Attiecībā uz jaunām saistībām, ko uzņemas 
no 2021. gada, dalībvalstis savās lauku 
attīstības programmās nosaka īsāku 
laikposmu, no viena līdz četriem gadiem. 
Ja dalībvalstis saskaņā ar pirmo daļu 
paredz saistību ikgadēju atjaunošanu pēc 
sākotnējā laikposma beigām, no 2021. gada 
atjaunojums nepārsniedz pārejas periodu.;

Grozījums Nr. 52

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. daļa – 6. punkts – a apakšpunkts
Regula (ES) Nr. 1305/2013
58. pants – 1. punkts - 1.a daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neskarot šā panta 5., 6. un 7. punktu, 
kopējais maksimālais Savienības atbalsta 
apjoms lauku attīstībai, ko piešķir saskaņā 
ar šo regulu, laikposmam no 2021. gada 
1. janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim ir 
11 258 707 816 EUR pašreizējās cenās un 
saskaņā ar daudzgadu finanšu shēmu 
2021.–2027. gadam.;

Neskarot šā panta 5., 6. un 7. punktu, 
kopējais maksimālais Savienības atbalsta 
apjoms lauku attīstībai, ko piešķir saskaņā 
ar šo regulu, laikposmam no 2021. gada 
1. janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim 
un, ja piemērojams Regulas (ES) .../... 
[KLP pārejas noteikumu regulas] -
1. pants, — no 2022. gada 1. janvāra līdz 
2022. gada 31. decembrim ir XXX EUR* 
pašreizējās cenās un saskaņā ar daudzgadu 
finanšu shēmu 2021.–2027. gadam.;

__________________
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*Eiropas Parlaments savā 2018. gada 
14. novembra rezolūcijā par daudzgadu 
finanšu shēmu 2021.–2027. gadam: 
Parlamenta nostāja ar nolūku panākt 
vienošanos (P8_TA(2018)0449) pauž 
atbalstu tam, lai kopējās lauksaimniecības 
politikas finansējums ES-27 reālā 
izteiksmē tiktu saglabāts 2014.–
2020. gada budžeta līmenī (vienlaikus 
iekļaujot budžetā lauksaimniecības 
rezerves sākotnējo summu), proti, 
383 255 miljoni EUR 2018. gada cenās 
(431 946 miljoni EUR pašreizējās cenās). 
Tāpēc skaitļi, par kuriem jāvienojas šajā 
regulā, būtu jāaprēķina, pamatojoties uz 
skaitļiem, par kuriem panākta vienošanās 
attiecībā uz DFS 2021.–2027. gadam, vai, 
ja tie netiks savlaicīgi pieņemti, — 
pamatojoties uz 2020. gada 
pagarinātajiem maksimālajiem apjomiem 
un noteikumiem saskaņā ar LESD 
312. panta 4. punktu.

Grozījums Nr. 53

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. daļa – 1. punkts
Regula (ES) Nr. 1306/2013
25. pants – 2.a daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

“Rezerves summa 2021. gadam ir 400 
miljoni EUR (2011. gada cenās), un to 
iekļauj daudzgadu finanšu shēmas 
3. izdevumu kategorijā, kā noteikts 
Padomes Regulas (ES) [xxxx/xxxx]* 
[DFS] pielikumā.

“Rezerves summa katram Regulas (ES) 
.../... [KLP pārejas noteikumu regulas] -
1. pantā minētā pārejas perioda gadam ir 
400 miljoni EUR (2011. gada cenās), un to 
iekļauj daudzgadu finanšu shēmas 
3. izdevumu kategorijā, kā noteikts 
Padomes Regulas (ES) [xxxx/xxxx]* 
[DFS] pielikumā.

Grozījums Nr. 54

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. daļa – 1.a punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1306/2013
25. pants – 3.a daļa (jauna)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) regulas 25. pantam pievieno šādu 
punktu:
“Atkāpjoties no Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulas (ES, Euratom) 
2018/1046* 12. panta 2. punkta 
d) apakšpunkta, rezerves apropriācijas, 
par kurām nav uzņemtas saistības, pārnes 
bez laika ierobežojuma, lai finansētu 
rezervi nākamajos finanšu gados.
___________________
* Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regula (ES, Euratom) 2018/1046 
(2018. gada 18. jūlijs) par finanšu 
noteikumiem, ko piemēro Savienības 
vispārējam budžetam, ar kuru groza 
Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) 
Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) 
Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) 
Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) 
Nr. 283/2014 un Lēmumu 
Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, 
Euratom) Nr. 966/2012 (OV L 193, 
30.7.2018., 1. lpp.).”;

Grozījums Nr. 55

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. daļa – 3. punkts
Regula (ES) Nr. 1306/2013
35. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Attiecībā uz programmām, par 
kurām dalībvalstis saskaņā ar Regulas (ES) 
[XXXX/XXXX] [šī regula] 1. panta 
1. punktu nolemj pagarināt 2014.–
2020. gada laikposmu, 2021. gada 
piešķīrumam priekšfinansējumu nepiešķir.;

5. Attiecībā uz programmām, par 
kurām dalībvalstis saskaņā ar Regulas (ES) 
[XXXX/XXXX] [šī regula] 1. panta 
1. punktu nolemj pagarināt 2014.–
2020. gada laikposmu, pārejas perioda 
piešķīrumiem priekšfinansējumu 
nepiešķir.;

Grozījums Nr. 56
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Regulas priekšlikums
10. pants – virsraksts
Regula (ES) Nr. 1307/2013
10. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Grozījumi Regulā (ES) Nr. 1307/2013 Grozījumi Regulā (ES) Nr. 1307/20131a

___________________
1a Visi skaitļi tiks atjaunināti saskaņā ar 
EP nostāju daudzgadu finanšu shēmā. 
Eiropas Parlaments savā 2018. gada 
14. novembra rezolūcijā par daudzgadu 
finanšu shēmu 2021.–2027. gadam: 
Parlamenta nostāja ar nolūku panākt 
vienošanos (P8_TA(2018)0449) pauž 
atbalstu tam, lai kopējās lauksaimniecības 
politikas finansējums ES-27 reālā 
izteiksmē tiktu saglabāts 2014.–
2020. gada budžeta līmenī (vienlaikus 
iekļaujot budžetā lauksaimniecības 
rezerves sākotnējo summu), proti, 
383 255 miljoni EUR 2018. gada cenās 
(431 946 miljoni EUR pašreizējās cenās). 
Tāpēc skaitļi, par kuriem jāvienojas šajā 
regulā, būtu jāaprēķina, pamatojoties uz 
skaitļiem, par kuriem panākta vienošanās 
attiecībā uz DFS 2021.–2027. gadam, vai, 
ja tie netiks savlaicīgi pieņemti, — 
pamatojoties uz 2020. gada 
pagarinātajiem maksimālajiem apjomiem 
un noteikumiem saskaņā ar LESD 
312. panta 4. punktu.

Grozījums Nr. 57

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. daļa
Regula (ES) Nr. 1307/2013
11. pants – 6. punkts - 4.a daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecībā uz 2021. kalendāro gadu 
dalībvalstis, kas piemēro 1. punkta pirmo 
daļu, līdz 2020. gada 1. augustam paziņo 
Komisijai par 2. un 3. punktā minētajiem 

Attiecībā uz katru Regulas (ES) .../... 
[KLP pārejas noteikumu regulas] -
1. pantā minētā pārejas perioda gadu 
dalībvalstis līdz iepriekšējā gada 
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lēmumiem.; 1. augustam paziņo Komisijai par 
lēmumiem, kas pieņemti saskaņā ar šo 
pantu, un par visiem aplēstajiem 
samazinājumiem.;

Grozījums Nr. 58

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. daļa – 3. punkts
Regula (ES) Nr. 1307/2013
15.a pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

15.a pants 15.a pants

Paziņojumi par 2021. kalendāro gadu Paziņojumi par kalendārajiem gadiem 
pārejas perioda laikā

Par 2021. kalendāro gadu dalībvalstis līdz 
2020. gada 1. augustam paziņo 22. panta 
2. punktā, 42. panta 1. punktā, 49. panta 
1. punktā, 51. panta 1. punktā un 53. panta 
6. punktā minēto valsts gada maksimālā 
apjoma procentuālo daļu.”;

Par katru Regulas (ES) .../... [KLP pārejas 
noteikumus regulas] -1. pantā minētā 
pārejas perioda kalendāro gadu 
dalībvalstis līdz iepriekšējā gada 
1. augustam paziņo 22. panta 2. punktā, 
42. panta 1. punktā, 49. panta 1. punktā, 
51. panta 1. punktā un 53. panta 6. punktā 
minēto valsts gada maksimālā apjoma 
procentuālo daļu.”;

Grozījums Nr. 59

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. daļa – 4. punkts
Regula (ES) Nr. 1307/2013
22. pants – 5. punkts - 1.a daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2021. kalendārajam gadam, ja dalībvalsts 
maksimālais apjoms, ko Komisija noteikusi 
saskaņā ar 1. punktu, atšķiras no 
iepriekšējā gada maksimālā apjoma tāpēc, 
ka mainījusies II pielikumā noteiktā 
summa, vai tāpēc, ka attiecīgā dalībvalsts 
pieņēmusi lēmumu saskaņā ar šā panta 
3. punktu, 14. panta 1. vai 2. punktu, 
42. panta 1. punktu, 49. panta 1. punktu, 
51. panta 1. punktu vai 53. pantu, minētā 

Katram Regulas (ES)  .../... [KLP pārejas 
noteikumus regulas] -1. pantā minētā 
pārejas perioda kalendārajam gadam, ja 
dalībvalsts maksimālais apjoms, ko 
Komisija noteikusi saskaņā ar 1. punktu, 
atšķiras no iepriekšējā gada maksimālā 
apjoma tāpēc, ka mainījusies II pielikumā 
noteiktā summa, vai tāpēc, ka attiecīgā 
dalībvalsts pieņēmusi lēmumu saskaņā ar 
šā panta 3. punktu, 14. panta 1. vai 
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dalībvalsts lineāri samazina vai palielina 
visu maksājumtiesību vērtību un/vai 
samazina vai palielina valsts rezervi vai 
reģionālās rezerves, lai nodrošinātu 
atbilstību šā panta 4. punktam.;

2. punktu, 42. panta 1. punktu, 49. panta 
1. punktu, 51. panta 1. punktu vai 
53. pantu, minētā dalībvalsts lineāri 
samazina vai palielina visu 
maksājumtiesību vērtību un/vai samazina 
vai palielina valsts rezervi vai reģionālās 
rezerves, lai nodrošinātu atbilstību šā panta 
4. punktam.;

Grozījums Nr. 60

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. daļa – 5. punkts
Regula (ES) Nr. 1307/2013
23. pants – 6. punkts - 3.a daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecībā uz 2021. kalendāro gadu 
dalībvalstis, kas piemēro 1. punkta pirmo 
daļu, līdz 2020. gada 1. augustam paziņo 
Komisijai par 2. un 3. punktā minētajiem 
lēmumiem.;

Attiecībā uz katru pārejas perioda 
kalendāro gadu dalībvalstis, kas piemēro 
1. punkta pirmo daļu, līdz iepriekšējā gada 
1. augustam paziņo Komisijai par 2. un 
3. punktā minētajiem lēmumiem.;

Grozījums Nr. 61

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. daļa – 6. punkts
Regula (ES) Nr. 1307/2013
25. pants – 11. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pēc 22. panta 5. punktā minētās korekcijas 
piemērošanas dalībvalstis, kas ir 
izmantojušas šā panta 4. punktā paredzēto 
atkāpi, var nolemt 2020. gadā palielināt 
valsts vai reģionālās vienības vērtību 
attiecībā uz tām maksājumtiesībām, kas 
lauksaimnieku turējumā ir 2019. gada 
31. decembrī un kuru vērtība ir zemāka par 
valsts vai reģionālo vienības vērtību, ko 
2020. gadam aprēķina saskaņā ar šā punkta 
otro daļu. Palielinājumu aprēķina, ievērojot 
šādus nosacījumus:

Pēc 22. panta 5. punktā minētās korekcijas 
piemērošanas dalībvalstis, kas ir 
izmantojušas šā panta 4. punktā paredzēto 
atkāpi, var nolemt atbilstošajā gadā 
palielināt valsts vai reģionālās vienības 
vērtību attiecībā uz tām maksājumtiesībām, 
kas lauksaimnieku turējumā ir 2019. gada 
31. decembrī un, ja piemērojams Regulas 
(ES) .../... [KLP pārejas noteikumu 
regulas] -1. pants, 2020. gada 
31. decembrī un kuru vērtība ir zemāka par 
valsts vai reģionālo vienības vērtību, ko 
2020. gadam vai, ja piemērojams Regulas 
(ES) .../... [KLP pārejas noteikumu 
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regulas] -1. pants, — 2021. gadam 
aprēķina saskaņā ar šā punkta otro daļu. 
Palielinājumu aprēķina, ievērojot šādus 
nosacījumus:

Grozījums Nr. 62

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. daļa – 6.b punkts
Regula (ES) Nr. 1307/2013
25. pants – 11. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) lai finansētu palielinājumu, pilnībā 
vai daļēji samazina tās 2019. gada 
31. decembrī lauksaimnieku īpašumā 
esošās vai nomātās maksājumtiesības, kuru 
vērtība ir augstāka par valsts vai reģionālo 
vienības vērtību 2020. gadā, kas aprēķināta 
saskaņā ar šā punkta otro daļu. Minēto 
samazinājumu piemēro starpībai starp šo 
tiesību vērtību un valsts vai reģionālo 
vienības vērtību 2020. gadā. Minētā 
samazinājuma piemērošana pamatojas uz 
objektīviem un nediskriminējošiem 
kritērijiem, kas var ietvert maksimālā 
samazinājuma noteikšanu.

(b) lai finansētu palielinājumu, pilnībā 
vai daļēji samazina tās 2019. gada 
31. decembrī un, ja piemērojams Regulas 
(ES) .../... [KLP pārejas noteikumu 
regulas] -1. pants, 2020. gada 
31. decembrī lauksaimnieku īpašumā 
esošās vai nomātās maksājumtiesības, kuru 
vērtība ir augstāka par valsts vai reģionālo 
vienības vērtību pārejas perioda 
turpmākajā gadā, kas aprēķināta saskaņā 
ar šā punkta otro daļu. Minēto 
samazinājumu piemēro starpībai starp šo 
tiesību vērtību un valsts vai reģionālo 
vienības vērtību 2020. gadā. Minētā 
samazinājuma piemērošana pamatojas uz 
objektīviem un nediskriminējošiem 
kritērijiem, kas var ietvert maksimālā 
samazinājuma noteikšanu.

Grozījums Nr. 63

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. daļa – 6. punkts – 2. daļa
Regula (ES) Nr. 1305/2013
25. pants – 11. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pirmajā daļā minēto valsts vai reģionālo 
vienības vērtību 2020. gadam aprēķina, 
pamata maksājuma shēmas valsts vai 
reģiona maksimālo apjomu, kas 
2020. gadam noteikts saskaņā ar 22. panta 

Pirmajā daļā minēto valsts vai reģionālo 
vienības vērtību pārejas perioda gadiem 
aprēķina, pamata maksājuma shēmas valsts 
vai reģiona maksimālo apjomu, kas 
atbilstošajam gadam noteikts saskaņā ar 
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1. punktu vai 23. panta 2. punktu, dalot ar 
2019. gada 31. decembrī lauksaimnieku 
īpašumā esošo vai nomāto 
maksājumtiesību skaitu, atskaitot valsts vai 
reģionālās rezerves summu.

22. panta 1. punktu vai 23. panta 2. punktu, 
dalot ar iepriekšējā gada 31. decembrī 
lauksaimnieku īpašumā esošo vai nomāto 
maksājumtiesību skaitu, atskaitot valsts vai 
reģionālās rezerves summu.

Grozījums Nr. 64

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. daļa – 7. punkts
Regula (ES) Nr. 1307/2013
25. pants – 12. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12. Attiecībā uz 2021. kalendāro gadu 
dalībvalstis var nolemt piemērot turpmāku 
iekšējo konverģenci, attiecīgajam gadam 
piemērojot 11. punktu.;

12. Attiecībā uz kalendārajiem gadiem 
pārejas perioda laikā dalībvalstis var 
nolemt piemērot turpmāku iekšējo 
konverģenci, attiecīgajam gadam 
piemērojot 11. punktu.;

Grozījums Nr. 65

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. daļa – 9. punkts
Regula (ES) Nr. 1307/2013
30. pants – 8. punkts – 3.a daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecībā uz 2021. gada rezerves 
piešķīrumiem rezerves summu, kas 
izslēdzama saskaņā ar otro daļu, koriģē 
saskaņā ar 22. panta 5. punkta otro daļu. 
Piešķīrumiem no rezerves 2021. gadā 
nepiemēro šā punkta trešo daļu.;

Attiecībā uz 2021. gada rezerves 
piešķīrumiem un, ja  piemērojams 
Regulas (ES) .../... [KLP pārejas 
noteikumu regulas] -1. pants, attiecībā uz 
2022. gada rezerves piešķīrumiem 
rezerves summu, kas izslēdzama saskaņā ar 
otro daļu, koriģē saskaņā ar 22. panta 
5. punkta otro daļu. Piešķīrumiem no 
rezerves 2021. gadā un, ja piemērojams 
Regulas (ES) .../... [KLP pārejas 
noteikumu regulas] -1. pants, 
piešķīrumiem no rezerves 2022. gadā 
nepiemēro šā punkta trešo daļu.;

Grozījums Nr. 66
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Regulas priekšlikums
10. pants – 1. daļa – 10.a punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1307/2013
37. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10a) Regulas 37. panta 1. punktam 
pievieno šādu daļu:
“Dalībvalstis, kas 2020. gadā piešķir 
pārejas posma valsts atbalstu, var turpināt 
to darīt līdz Regulas (ES).../... [KLP 
pārejas noteikumu regulas] -1. pantā 
minētā pārejas perioda beigām.”
Regulas 37. panta 4. punktā pievieno 
šādus ievilkumus: 
- 50 % 2021. gadā,
- 50 % 2022. gadā, ja piemērojams 
Regulas (ES) .../... [KLP pārejas 
noteikumu regulas] -1. pants.”

Grozījums Nr. 67

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. daļa – 13. punkts
Regula (ES) Nr. 1307/2013
58. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kultūratkarīgā maksājuma summu par 
atbalsttiesīgas platības hektāru 
2021. gadam aprēķina, 2. punktā noteikto 
ražību reizinot ar šādām atsauces summām:

Kultūratkarīgā maksājuma summu par 
atbalsttiesīgas platības hektāru katram 
pārejas perioda gadam aprēķina, 2. punktā 
noteikto ražību reizinot ar šādām atsauces 
summām:

– Bulgārija: 624,11 EUR; – Bulgārija: XXX EUR;

– Grieķija: 225,04 EUR; – Grieķija: XXX EUR;

– Spānija: 348,03 EUR; – Spānija: XXX EUR;

– Portugāle: 219,09 EUR. – Portugāle: XXX EUR.

Grozījums Nr. 68

Regulas priekšlikums
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11. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Grozījumi Regulā (ES) Nr. 1308/2013 Grozījumi Regulā (ES) Nr. 1308/20131a

___________________
1aVisi skaitļi tiks atjaunināti saskaņā ar 
EP nostāju daudzgadu finanšu shēmā. 
Eiropas Parlaments savā 2018. gada 
14. novembra rezolūcijā par daudzgadu 
finanšu shēmu 2021.–2027. gadam: 
Parlamenta nostāja ar nolūku panākt 
vienošanos (P8_TA(2018)0449) pauž 
atbalstu tam, lai kopējās lauksaimniecības 
politikas finansējums ES-27 reālā 
izteiksmē tiktu saglabāts 2014.–
2020. gada budžeta līmenī (vienlaikus 
iekļaujot budžetā lauksaimniecības 
rezerves sākotnējo summu), proti, 
383 255 miljoni EUR 2018. gada cenās 
(431 946 miljoni EUR pašreizējās cenās). 
Tāpēc skaitļi, par kuriem jāvienojas šajā 
regulā, būtu jāaprēķina, pamatojoties uz 
skaitļiem, par kuriem panākta vienošanās 
attiecībā uz DFS 2021.–2027. gadam, vai, 
ja tie netiks savlaicīgi pieņemti, — 
pamatojoties uz 2020. gada 
pagarinātajiem maksimālajiem apjomiem 
un noteikumiem saskaņā ar LESD 
312. panta 4. punktu.

Grozījums Nr. 69

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. daļa – 1. punkts
Regula (ES) Nr. 1308/2013
29. pants – 2. punkts – 2. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) 10 666 000 EUR Grieķijai; (a) XXX EUR Grieķijai;

Grozījums Nr. 70

Regulas priekšlikums
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11. pants – 1. daļa – 1. punkts
Regula (ES) Nr. 1308/2013
29. pants – 2. punkts – 2. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) 554 000 EUR Francijai; (b) XXX EUR Francijai;

Grozījums Nr. 71

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. daļa – 1. punkts
Regula (ES) Nr. 1308/2013
29. pants – 2. punkts – 2. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) 34 590 000 EUR Itālijai.; (c) XXX EUR Itālijai.;

Grozījums Nr. 72

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. daļa – 1. punkts
Regula (ES) Nr. 1308/2013
29. pants – 2. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecīgā gadījumā Savienības 
finansējums 1. punktā minētajām darba 
programmām 2022. gadam ir šāds:
(a) XXX EUR Grieķijai;
(b) XXX EUR Francijai; kā arī
(c) XXX EUR Itālijai.

Grozījums Nr. 73

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. daļa – 2. punkts
Regula (ES) Nr. 1308/2013
58. pants – 2. punkts – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šā panta 1. punktā minētais Savienības 
finansējums Vācijas ražotāju organizācijām 
2020. gadā ir 2 277 000 EUR.

Šā panta 1. punktā minētais Savienības 
finansējums Vācijas ražotāju organizācijām 
2020. gadā ir XXX EUR.

Grozījums Nr. 74

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. daļa – 2.a punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1308/2013
214. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Pēc pirmās daļas 214. pantā 
iekļauj šādu daļu:
“Atkāpjoties no pirmās daļas un pēc 
Komisijas atļaujas Somija var Regulas 
(ES) .../... [KLP pārejas noteikumu 
regulas] -1. pantā paredzētā pārejas 
perioda laikā turpināt piešķirt ražotājiem 
valsts atbalstus, kurus tā piešķīra 
2020. gadā, balstoties uz šo pantu.”

Grozījums Nr. 75

Regulas priekšlikums
12. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Grozījumi Regulā (ES) Nr. 228/2013 Grozījumi Regulā (ES) Nr. 228/20131a

___________________
1a Visi skaitļi tiks atjaunināti saskaņā ar 
EP nostāju daudzgadu finanšu shēmā. 
Eiropas Parlaments savā 2018. gada 
14. novembra rezolūcijā par daudzgadu 
finanšu shēmu 2021.–2027. gadam: 
Parlamenta nostāja ar nolūku panākt 
vienošanos (P8_TA(2018)0449) pauž 
atbalstu tam, lai kopējās lauksaimniecības 
politikas finansējums ES-27 reālā 
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izteiksmē tiktu saglabāts 2014.–
2020. gada budžeta līmenī (vienlaikus 
iekļaujot budžetā lauksaimniecības 
rezerves sākotnējo summu), proti, 
383 255 miljoni EUR 2018. gada cenās 
(431 946 miljoni EUR pašreizējās cenās). 
Tāpēc skaitļi, par kuriem jāvienojas šajā 
regulā, būtu jāaprēķina, pamatojoties uz 
skaitļiem, par kuriem panākta vienošanās 
attiecībā uz DFS 2021.–2027. gadam, vai, 
ja tie netiks savlaicīgi pieņemti, — 
pamatojoties uz 2020. gada 
pagarinātajiem maksimālajiem apjomiem 
un noteikumiem saskaņā ar LESD 
312. panta 4. punktu.

Grozījums Nr. 76

Regulas priekšlikums
12. pants – -1. daļa (jauna)
Regula (ES) Nr. 228/2013
22.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pēc regulas 22. panta iekļauj šādu pantu:
22.a pants 

Starpnozaru organizācijas
1. Neatkarīgi no Regulas (ES) 
Nr. 1308/2013 164. un 165. panta, ja 
starpnozaru organizācija, kas ir atzīta 
saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1308/2013 
157. pantu, darbojas tālākajā reģionā un 
tiek uzskatīta par tādu, kas pārstāv kāda 
viena vai vairāku minētā reģiona 
produktu ražošanu, tirdzniecību vai 
pārstrādi, attiecīgā dalībvalsts pēc minētās 
organizācijas lūguma nolīgumus, 
lēmumus vai saskaņotas darbības, par ko 
ir vienošanās šajā organizācijā, var uz 
vienu gadu, paredzot iespēju atjaunot šo 
periodu, padarīt saistošus citiem 
uzņēmējiem, — neatkarīgi no tā, vai tās ir 
fiziskas personas vai grupas, — kas 
darbojas attiecīgajā tālākajā reģionā un 
kas nav minētās organizācijas biedri.
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2. Ja atzītu starpnozaru organizāciju 
noteikumus paplašina saskaņā ar 
1. punktu un darbības, uz kurām attiecas 
minētie noteikumi, ir to saimnieciskās 
darbības veicēju vispārējās ekonomiskās 
interesēs, kuru darbības ir saistītas ar 
produktiem, ko paredzēts tirgot tikai tā 
paša tālākā reģiona vietējā tirgū, 
dalībvalsts pēc apspriešanās ar 
ieinteresētajām personām var nolemt, ka 
atsevišķiem saimnieciskās darbības 
veicējiem vai grupām, kuras nav 
organizācijas biedri, bet darbojas 
attiecīgajā tirgū, jāmaksā organizācijai 
visas finansiālās iemaksas vai daļa no 
iemaksām, ko maksā attiecīgās 
organizācijas biedri, ciktāl šādas iemaksas 
ir paredzētas, lai segtu attiecīgo darbību 
veikšanas tiešās izmaksas.
3. Attiecīgās dalībvalsts informē Komisiju 
par jebkādu nolīgumu, kura darbības 
joma ir paplašināta saskaņā ar šo pantu.

Grozījums Nr. 77

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. daļa
Regula (ES) Nr. 228/2013
30. pants – 2. punkts – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

— Francijas Aizjūras departamentos: 
267 580 000 EUR,

— Francijas Aizjūras departamentos: 
278 410 000 EUR,

Grozījums Nr. 78

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. daļa
Regula (ES) Nr. 228/2013
30. pants – 2. punkts – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

— Azoru salās un Madeirā: 
102 080 000 EUR,

— Azoru salās un Madeirā: 
106 210 000 EUR,
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Grozījums Nr. 79

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. daļa
Regula (ES) Nr. 228/2013
30. pants – 2. punkts – 3. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

— Kanāriju salās: 257 970 000 EUR. — Kanāriju salās: 268 420 000 EUR.

Grozījums Nr. 80

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. daļa
Regula (ES) Nr. 228/2013
30. pants – 3. punkts – 1. daļa – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Francijas Aizjūras departamentos: 
25 900 000 EUR,

– Francijas Aizjūras departamentos: 
35 000 000 EUR,

Grozījums Nr. 81

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. daļa
Regula (ES) Nr. 228/2013
30. pants – 3. punkts – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

— Azoru salās un Madeirā: 20 400 
000 EUR,

— Azoru salās un Madeirā: 
21 200 000 EUR,

Grozījums Nr. 82

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. daļa
Regula (ES) Nr. 228/2013
30. pants – 3. punkts – 1. daļa – 3. ievilkums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Kanāriju salās: 69 900 000 EUR. – Kanāriju salās: 72 900 000 EUR.

Grozījums Nr. 83

Regulas priekšlikums
13. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Grozījumi Regulā (ES) Nr. 229/2013 Grozījumi Regulā (ES) Nr. 229/20131a

___________________
1a Visi skaitļi tiks atjaunināti saskaņā ar 
EP nostāju daudzgadu finanšu shēmā. 
Eiropas Parlaments savā 2018. gada 
14. novembra rezolūcijā par daudzgadu 
finanšu shēmu 2021.–2027. gadam: 
Parlamenta nostāja ar nolūku panākt 
vienošanos (P8_TA(2018)0449) pauž 
atbalstu tam, lai kopējās lauksaimniecības 
politikas finansējums ES-27 reālā 
izteiksmē tiktu saglabāts 2014.–
2020. gada budžeta līmenī (vienlaikus 
iekļaujot budžetā lauksaimniecības 
rezerves sākotnējo summu), proti, 
383 255 miljoni EUR 2018. gada cenās 
(431 946 miljoni EUR pašreizējās cenās). 
Tāpēc skaitļi, par kuriem jāvienojas šajā 
regulā, būtu jāaprēķina, pamatojoties uz 
skaitļiem, par kuriem panākta vienošanās 
attiecībā uz DFS 2021.–2027. gadam, vai, 
ja tie netiks savlaicīgi pieņemti, — 
pamatojoties uz 2020. gada 
pagarinātajiem maksimālajiem apjomiem 
un noteikumiem saskaņā ar LESD 
312. panta 4. punktu.

Grozījums Nr. 84

Regulas priekšlikums
13. pants – 1. punkts
Regula (ES) Nr. 229/2013
18. pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Savienība finansē III un IV nodaļā 
paredzētos pasākumus, nepārsniedzot 23 
000 000 EUR.

2. Savienība finansē III un IV nodaļā 
paredzētos pasākumus, nepārsniedzot 
XXX EUR.

Grozījums Nr. 85

Regulas priekšlikums
13. pants – 1. punkts
Regula (ES) Nr. 229/2013
18. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Summa, ko piešķir, lai finansētu III 
nodaļā minēto īpašo piegādes režīmu, 
nepārsniedz 6 830 000 EUR.”

3. Summa, ko piešķir, lai finansētu III 
nodaļā minēto īpašo piegādes režīmu, 
nepārsniedz XXX EUR.”

Grozījums Nr. 86

Regulas priekšlikums
I pielikums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

I pielikums I pielikums1a

___________________
1aVisi skaitļi tiks atjaunināti saskaņā ar 
EP nostāju daudzgadu finanšu shēmā. 
Eiropas Parlaments savā 2018. gada 
14. novembra rezolūcijā par daudzgadu 
finanšu shēmu 2021.–2027. gadam: 
Parlamenta nostāja ar nolūku panākt 
vienošanos (P8_TA(2018)0449) pauž 
atbalstu tam, lai kopējās lauksaimniecības 
politikas finansējums ES-27 reālā 
izteiksmē tiktu saglabāts 2014.–
2020. gada budžeta līmenī (vienlaikus 
iekļaujot budžetā lauksaimniecības 
rezerves sākotnējo summu), proti, 
383 255 miljoni EUR 2018. gada cenās 
(431 946 miljoni EUR pašreizējās cenās). 
Tāpēc skaitļi, par kuriem jāvienojas šajā 
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regulā, būtu jāaprēķina, pamatojoties uz 
skaitļiem, par kuriem panākta vienošanās 
attiecībā uz DFS 2021.–2027. gadam, vai, 
ja tie netiks savlaicīgi pieņemti, — 
pamatojoties uz 2020. gada 
pagarinātajiem maksimālajiem apjomiem 
un noteikumiem saskaņā ar LESD 
312. panta 4. punktu.

Grozījums Nr. 87

Regulas priekšlikums
I pielikums – 1. daļa – 2. punkts
Regula (ES) Nr. 1305/2013
1. pielikums – 1.a virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Otrā daļa. Lauku attīstībai piešķirtā 
Savienības atbalsta sadalījums (2021)

Otrā daļa. Lauku attīstībai piešķirtā 
Savienības atbalsta sadalījums (pirmajam 
pārejas perioda gadam)

Grozījums Nr. 88

Regulas priekšlikums
I Pielikums – 1. daļa – 2. punkts
Regula (ES) Nr. 1305/2013
1. pielikums – otrā daļa – tabula

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(EUR, pašreizējās cenas) (EUR, pašreizējās cenas)

2021 2021 

Beļģija 67 178 046 Beļģija X 
Bulgārija 281 711 396 Bulgārija X 
Čehija 258 773 203 Čehija X 
Dānija 75 812 623 Dānija X 
Vācija 989 924 996 Vācija X 
Igaunija 87 875 887 Igaunija X 
Īrija 264 670 951 Īrija X 
Grieķija 509 591 606 Grieķija X 
Spānija 1 001 202 880 Spānija X 
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Francija 1 209 259 199 Francija X 
Horvātija 281 341 503 Horvātija X 
Itālija 1 270 310 371 Itālija X 
Kipra 15 987 284 Kipra X 
Latvija 117 307 269 Latvija X 
Lietuva 195 182 517 Lietuva X 
Luksemburga 12 290 956 Luksemburga X 
Ungārija 416 202 472 Ungārija X 
Malta 12 207 322 Malta X 
Nīderlande 73 151 195 Nīderlande X 
Austrija 480 467 031 Austrija X 
Polija 1 317 890 530 Polija X 
Portugāle 493 214 858 Portugāle X 
Rumānija 965 503 339 Rumānija X 
Slovēnija 102 248 788 Slovēnija X 
Slovākija 227 682 721 Slovākija X 
Somija 292 021 227 Somija X 
Zviedrija 211 550 876 Zviedrija X 
Kopā ES 11 230 561 046 Kopā ES X 
Tehniskā palīdzība 28 146 770 Tehniskā palīdzība X 
Kopā 11 258 707 816 Kopā X 

Grozījums Nr. 89

Regulas priekšlikums
II Pielikums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

II PIELIKUMS II PIELIKUMS1a

___________________
1a Visi skaitļi tiks atjaunināti saskaņā ar 
EP nostāju daudzgadu finanšu shēmā. 
Eiropas Parlaments savā 2018. gada 
14. novembra rezolūcijā par daudzgadu 
finanšu shēmu 2021.–2027. gadam: 
Parlamenta nostāja ar nolūku panākt 
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vienošanos (P8_TA(2018)0449) pauž 
atbalstu tam, lai kopējās lauksaimniecības 
politikas finansējums ES-27 reālā 
izteiksmē tiktu saglabāts 2014.–
2020. gada budžeta līmenī (vienlaikus 
iekļaujot budžetā lauksaimniecības 
rezerves sākotnējo summu), proti, 
383 255 miljoni EUR 2018. gada cenās 
(431 946 miljoni EUR pašreizējās cenās). 
Tāpēc skaitļi, par kuriem jāvienojas šajā 
regulā, būtu jāaprēķina, pamatojoties uz 
skaitļiem, par kuriem panākta vienošanās 
attiecībā uz DFS 2021.–2027. gadam, vai, 
ja tie netiks savlaicīgi pieņemti, — 
pamatojoties uz 2020. gada 
pagarinātajiem maksimālajiem apjomiem 
un noteikumiem saskaņā ar LESD 
312. panta 4. punktu.
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attiecībā uz DFS 2021.–2027. gadam, vai, 
ja tie netiks savlaicīgi pieņemti, — 
pamatojoties uz 2020. gada 
pagarinātajiem maksimālajiem apjomiem 
un noteikumiem saskaņā ar LESD 
312. panta 4. punktu.



PE646.753v02-00 140/143 RR\1204899LV.docx

LV

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts Pārejas noteikumi Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
(ELFLA) un Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) 
atbalstam 2021. gadā

Atsauces COM(2019)0581 – C9-0162/2019 – 2019/0254(COD)

Atbildīgā komiteja
       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

AGRI
25.11.2019

Atzinumu sniedza
       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

REGI
25.11.2019

Atzinumu sagatavoja
       Iecelšanas datums

Herbert Dorfmann
5.12.2019

Izskatīšana komitejā 20.2.2020

Pieņemšanas datums 20.4.2020

Galīgais balsojums +:
–:
0:

43
0
0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā 
balsošanā

Mathilde Androuët, Pascal Arimont, Adrian-Dragoş Benea, Isabel 
Benjumea Benjumea, Tom Berendsen, Erik Bergkvist, Stéphane Bijoux, 
Franc Bogovič, Andrea Cozzolino, Corina Crețu, Rosa D’Amato, 
Christian Doleschal, Francesca Donato, Raffaele Fitto, Chiara Gemma, 
Mircea-Gheorghe Hava, Krzysztof Hetman, Peter Jahr, Manolis 
Kefalogiannis, Ondřej Knotek, Constanze Krehl, Elżbieta Kruk, 
Cristina Maestre Martín De Almagro, Nora Mebarek, Martina Michels, 
Andżelika Anna Możdżanowska, Niklas Nienaß, Andrey Novakov, 
Younous Omarjee, Alessandro Panza, Tsvetelina Penkova, Caroline 
Roose, André Rougé, Vincenzo Sofo, Irène Tolleret, Valdemar 
Tomaševski, Monika Vana

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā 
balsošanā

Vlad-Marius Botoş, Isabel Carvalhais, Herbert Dorfmann, Laurence 
Farreng, Sandro Gozi, Bronis Ropė



RR\1204899LV.docx 141/143 PE646.753v02-00

LV

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS
GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

43 +

ECR Raffaele Fitto, Elżbieta Kruk, Andżelika Anna Możdżanowska, Valdemar Tomaševski

GUE/NGL Martina Michels, Younous Omarjee

ID Mathilde Androuët, Francesca Donato, Alessandro Panza, André Rougé, Vincenzo Sofo

NI Rosa D'Amato, Chiara Gemma

PPE Pascal Arimont, Isabel Benjumea Benjumea, Tom Berendsen, Franc Bogovič, Christian 
Doleschal, Herbert Dorfmann, Mircea-Gheorghe Hava, Krzysztof Hetman, Peter Jahr, 
Manolis Kefalogiannis, Andrey Novakov

RENEW Stéphane Bijoux, Vlad-Marius Botoş, Laurence Farreng, Sandro Gozi, Ondrej Knotek, 
Irène Tolleret

S&D Adrian-Dragoş Benea, Erik Bergkvist, Isabel Carvalhais, Andrea Cozzolino, Corina 
Crețu, Constanze Krehl, Cristina Maestre Martín De Almagro, Nora Mebarek, 
Tsvetelina Penkova

VERTS/ALE Niklas Nienaß, Caroline Roose, Bronis Ropė, Monika Vana

0 -

0 0

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:
+ : par
- : pret
0 : atturas



PE646.753v02-00 142/143 RR\1204899LV.docx

LV

ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts Pārejas noteikumi Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
(ELFLA) un Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) 
atbalstam 2021. gadā

Atsauces COM(2019)0581 – C9-0162/2019 – 2019/0254(COD)

Datums, kad to iesniedza EP 31.10.2019

Atbildīgā komiteja
       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

AGRI
25.11.2019

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu
       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

DEVE
25.11.2019

BUDG
25.11.2019

CONT
25.11.2019

ENVI
25.11.2019

REGI
25.11.2019

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu
       Lēmuma datums

DEVE
22.1.2020

CONT
4.12.2019

ENVI
9.1.2020

Referenti
       Iecelšanas datums

Elsi Katainen
27.11.2019

Pieņemšanas datums 28.4.2020

Galīgais balsojums +:
–:
0:

48
0
0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā 
balsošanā

Mazaly Aguilar, Clara Aguilera, Atidzhe Alieva-Veli, Álvaro Amaro, 
Eric Andrieu, Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Adrian-Dragoş 
Benea, Benoît Biteau, Mara Bizzotto, Daniel Buda, Isabel Carvalhais, 
Asger Christensen, Angelo Ciocca, Dacian Cioloş, Ivan David, Paolo 
De Castro, Jérémy Decerle, Salvatore De Meo, Herbert Dorfmann, Dino 
Giarrusso, Francisco Guerreiro, Martin Häusling, Martin Hlaváček, 
Krzysztof Jurgiel, Jarosław Kalinowski, Elsi Katainen, Gilles Lebreton, 
Norbert Lins, Chris MacManus, Mairead McGuinness, Marlene 
Mortler, Ulrike Müller, Maria Noichl, Juozas Olekas, Pina Picierno, 
Maxette Pirbakas, Eugenia Rodríguez Palop, Bronis Ropė, Bert-Jan 
Ruissen, Anne Sander, Petri Sarvamaa, Simone Schmiedtbauer, Annie 
Schreijer-Pierik, Veronika Vrecionová, Sarah Wiener, Juan Ignacio 
Zoido Álvarez

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā 
balsošanā

Petros Kokkalis

Iesniegšanas datums 11.5.2020



RR\1204899LV.docx 143/143 PE646.753v02-00

LV

ATBILDĪGĀS KOMITEJAS
GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

48 +
ECR Mazaly Aguilar, Krzysztof Jurgiel, Bert Jan Ruissen, Veronika Vrecionová

ID Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Ivan David, Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas

GUE/NGL Petros Kokkalis, Chris Macmanus, Eugenia Rodriguez Palop

NI Dino Giarrusso

PPE Álvaro Amaro, Daniel Buda, Salvatore De Meo, Herbert Dorfmann, Jaroslaw Kalinowski, Norbert Lins, 
Mairead McGuinness, Marlene Mortler, Anne Sander, Petri Sarvamaa, Simone Schmiedtbauer, Annie 
Schrijer-Pierik, Juan Ignacio Zoido Álvarez

RENEW Atidzhe Alieva Veli, Asger Christensen, Dacian Cioloş, Jérémy Decerle, Martin Hlavacek, Elsi Katainen, 
Ulrike Müller

S&D Clara Aguilera, Eric Andrieu, Attila Ara-Kovacs, Carmen Avram, Adrian Dragoş Benea, Isabel Carvalhais, 
Paolo De Castro, Maria Noichl, Juozas Olekas, Pina Picierno

VERTS/ALE Benoît Biteau, Francisco Guerreiro, Martin Häusling, Bronis Ropė, Sarah Wiener

0 -

0 0

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:
+ : par
- : pret
0 : atturas


