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Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja

10.1.2008 PE400.321v01-00

GROZĪJUMI Nr. 1-44

Atzinuma projekts (PE398.573v01-00)
Kathalijne Maria Buitenweg
KLP „veselības pārbaude”
(COM(2007)0722 - 2007/2195(INI))

Grozījumu iesniedza Esther De Lange un Lambert van Nistelrooij

Grozījums Nr. 1
-1. punkts (jauns)

-1. uzsver, ka plaukstoša lauksaimniecības nozare un dzīvotspējīga lauku vide ES ir 
svarīga ne tikai ekonomisku apsvērumu dēļ, bet arī lai saglabātu ainavu un 
nodrošinātu ar pārtiku;

Or. nl

Grozījumu iesniedza Esther De Lange un Lambert van Nistelrooij

Grozījums Nr. 2
1. punkts

1. atzinīgi vērtē Komisijas nodomu reaģēt uz klimata pārmaiņu problēmu, tostarp
pielāgojot savu lauksaimniecības politiku; aicina Komisiju un dalībvalstis šajā sakarā 
izvērtēt, kā lauksaimniecības nozare varētu palīdzēt samazināt (svītrojums) emisiju 
daudzumu (svītrojums);

Or. nl
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Grozījumu iesniedza Duarte Freitas

Grozījums Nr. 3
1. punkts

1. atzinīgi vērtē Komisijas nodomu reaģēt uz klimata pārmaiņu problēmu, attiecīgi 
pielāgojot savu lauksaimniecības politiku, sniedzot atbalstu mazāk intensīvām 
lauksaimniecības metodēm, lai perspektīvā samazinātu lauksaimniecības nozares 
radītās siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisijas;

Or. en

Grozījumu iesniedza Anne Ferreira

Grozījums Nr. 4
1. punkts

1. atzinīgi vērtē Komisijas nodomu reaģēt uz klimata pārmaiņu problēmu, attiecīgi 
pielāgojot savu lauksaimniecības politiku; uzsver, cik svarīgi ir aizsargāt vidi un 
atjaunot ekosistēmas; aicina Komisiju iesniegt likumdošanas priekšlikumus ar mērķi 
samazināt emisiju daudzumu, veicinot mazāk intensīvu vai ilgtspējīgāku 
lauksaimniecību, tostarp lopkopības nozarē;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Mojca Drčar Murko

Grozījums Nr. 5
1. punkts

1. atzinīgi vērtē Komisijas nodomu reaģēt uz klimata pārmaiņu problēmu, attiecīgi 
pielāgojot savu lauksaimniecības politiku; uzsver intensīvas lopkopības devumu 
attiecībā uz SEG emisijām; aicina Komisiju iesniegt likumdošanas priekšlikumus ar 
mērķi samazināt šādu emisiju daudzumu, veicinot mazāk intensīvu un ilgtspējīgāku 
lauksaimniecību, it īpaši lopkopības nozarē, ņemot vērā dzīvnieku labturību;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Anne Ferreira

Grozījums Nr. 6
1.a punkts (jauns)

1.a uzskata, ka šī mērķa labad ir jāveicina ilgstpējīgas, daudzfunkcionālas 
lauksaimniecības attīstība, atbilstoši kurai lauksaimniekus mudina izmantot no 
vides viedokļa ilgstpējīgas lauksaimniecības metodes (jo īpaši saudzējošā un 
bioloģiskā lauksaimniecība); tāpēc aicina Komisiju izvērtēt „ekoloģiski intensīvās 
lauksaimniecības” koncepciju un to, kā šāda koncepciju varētu sekmēt vides 
saglabāšanu, ekonomisko sniegumu un sociālo taisnīgumu;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Esther De Lange

Grozījums Nr. 7
2. punkts

2. uzsver, ka valsts finansējums lauksaimniecībai ir saistīts ar darbības rezultātiem vides, 
dabas un dzīvnieku labturības jomā, tam arī jāatbilst svarīgākajiem vides tiesību 
aktiem minētajās jomās (savstarpējā atbilstība); prasa Komisijai (svītrojums) nevājināt 
esošos savstarpējās atbilstības noteikumus un pārbaudīt, vai šīs prasības ir efektīvas, 
taču vienlaikus aicina Komisiju likvidēt nevajadzīgās administratīvās prasības un 
šķēršļus; uzskata, ka savstarpējās atbilstības shēmā jāiekļauj papildu noteikumi par 
ūdens izmantošanu un SEG emisijām; 

Or. nl

Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 8
2. punkts

2. uzsver, ka valsts finansējums lauksaimniecībai jāsasaista ar darbības rezultātiem vides, 
dabas un dzīvnieku labturības jomā, tam arī jāatbilst svarīgākajiem vides tiesību 
aktiem minētajās jomās (savstarpējā atbilstība); (svītrojums)

Or. pl
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Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij

Grozījums Nr. 9
2. punkts

2. uzsver, ka valsts finansējums lauksaimniecībai jāsasaista ar darbības rezultātiem vides, 
dabas un dzīvnieku labturības jomā, tam arī jāatbilst svarīgākajiem vides tiesību 
aktiem minētajās jomās (savstarpējā atbilstība); prasa Komisijai ar t. s. vienkāršošanas 
pieeju nevājināt esošos savstarpējās atbilstības noteikumus un pārbaudīt, vai šīs 
prasības ir pietiekamas, lai risinātu pašreizējo lauksaimniecības sistēmu ietekmi uz 
vidi; (svītrojums)

Or. en

Grozījumu iesniedza Anne Ferreira

Grozījums Nr. 10
2. punkts

2. uzsver, ka valsts finansējums lauksaimniecībai jāsasaista ar darbības rezultātiem vides, 
dabas un dzīvnieku labturības jomā, tam arī jāatbilst svarīgākajiem vides tiesību 
aktiem minētajās jomās (savstarpējā atbilstība); prasa Komisijai ar t. s. vienkāršošanas 
pieeju nevājināt esošos savstarpējās atbilstības noteikumus un pārbaudīt, vai šīs 
prasības ir pietiekamas, lai risinātu pašreizējo ražošanas metožu, jo īpaši lopkopības 
metožu ietekmi uz vidi; uzsver, ka ir jāatbalsta ražošanas veidu maiņa, veicinot 
ilgtspējīgu lauksaimniecību; uzskata, ka savstarpējās atbilstības shēmā jāiekļauj 
papildu noteikumi par ūdens izmantošanu un pārvaldību un SEG emisijām;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Kathalijne Maria Buitenweg

Grozījums Nr. 11
2. punkts

2. uzsver, ka valsts finansējums lauksaimniecībai jāsasaista ar darbības rezultātiem vides, 
dabas un dzīvnieku labturības jomā, tam arī jāatbilst svarīgākajiem vides tiesību 
aktiem minētajās jomās (savstarpējā atbilstība); prasa Komisijai ar t. s. vienkāršošanas 
pieeju nevājināt esošos savstarpējās atbilstības noteikumus un pārbaudīt, vai šīs 
prasības ir pietiekamas, lai risinātu pašreizējo lauksaimniecības sistēmu ietekmi uz 
vidi; uzskata, ka savstarpējās atbilstības shēmā jāiekļauj papildu noteikumi par ūdens 
izmantošanu, ūdens kvalitāti un SEG emisijām;
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Or. en

Grozījumu iesniedza Mojca Drčar Murko

Grozījums Nr. 12
2. punkts

2. uzsver, ka valsts finansējums lauksaimniecībai jāsasaista ar darbības rezultātiem vides, 
dabas un dzīvnieku labturības jomā, tam arī jāatbilst svarīgākajiem vides un dzīvnieku 
labturības tiesību aktiem minētajās jomās (savstarpējā atbilstība); prasa Komisijai ar 
t. s. vienkāršošanas pieeju nevājināt esošos savstarpējās atbilstības noteikumus un 
pārbaudīt, vai šīs prasības ir pietiekamas, lai risinātu pašreizējo lauksaimniecības 
sistēmu ietekmi uz vidi; uzskata, ka savstarpējās atbilstības shēmā jāiekļauj papildu 
noteikumi par ūdens izmantošanu un SEG emisijām;

Or. en

Grozījumu iesniedza Dorette Corbey un Åsa Westlund

Grozījums Nr. 13
2.a punkts (jauns)

2.a atzīmē, ka gaļas ražošana ir ļoti neefektīvs pārtikas ražošanas veids; tāpēc iesaka 
samazināt gaļas patēriņu, iekļaujot izmaksās ar gaļas ražošanu saistītās 
siltumnīcefekta gāzu emisijas; atzīmē, ka vistu un zivju audzēšana ir salīdzinoši 
efektīvs veids, kā ražot dzīvnieku olbaltumvielas cilvēku patēriņam, radot arī 
salīdzinoši mazākas siltumnīcefekta gāzu emisijas;

Or. en

Grozījumu iesniedza Magor Imre Csibi

Grozījums Nr. 14
3. punkts

3. izsaka nožēlu, ka Komisija ir palaidusi garām iespēju plašākā mērogā risināt 
problēmas, kas saistītas ar pieaugošu ES vides un dzīvnieku labturības standartiem 
neatbilstošas pārtikas un lopbarības importu (svītrojums);

Or. en
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Grozījumu iesniedza Anne Ferreira

Grozījums Nr. 15
3. punkts

3. izsaka nožēlu, ka Komisija ir palaidusi garām iespēju plašākā mērogā risināt 
problēmas, kas saistītas ar pieaugošu ES standartiem neatbilstošas pārtikas un 
lopbarības importu, tādējādi pakļaujot riskam Eiropas Savienības sasniegumus vides 
un dzīvnieku labturības jomā, kā arī valsts atbalsta atbilsmi sabiedrības interesēm; 
aicina Komisiju izstrādāt priekšlikumus par pasākumiem, ar kuriem cik iespējami 
drīz labot šo stāvokli un nodrošināt atbilstību Kopienas vides un veselības tiesību 
aktiem;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 16
3. punkts

3. izsaka nožēlu, ka Komisija ir palaidusi garām iespēju efektīvāk risināt problēmas, kas 
saistītas ar pieaugošu ES standartiem neatbilstošas pārtikas un lopbarības importu, 
tādējādi pakļaujot riskam Eiropas Savienības sasniegumus vides, dzīvnieku labturības 
un valsts atbalsta sociālo nosacījumu (īpašu uzmanību pievēršot prasībām attiecībā 
uz sabiedrības veselību) jomās;

Or. pl

Grozījumu iesniedza Kathalijne Maria Buitenweg

Grozījums Nr. 17
3.a punkts (jauns)

3.a uzsver, cik liela saistība ir starp lauksaimniecības darbību un ūdens kvalitāti un 
daudzumu, kā arī norāda, ka lauksaimniecības radītā ietekme uz ūdens vidi 
jāpārvalda ilgtspējīgi; uzskata, ka vides tiesību aktiem un principam, ka maksā 
piesārņotājs, ir jābūt pamatprincipiem, lai veiksmīgi sasniegtu ilgtspējīgas ūdens 
pārvaldības un vides mērķus;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij un Esther De Lange

Grozījums Nr. 18
3.a punkts (jauns)

3.a uzsver, cik svarīga reģionāla ietekme ir lauku attīstībai pašreizējā plānošanas 
periodā no 2007. līdz 2013. gadam (un tās finansēšanas instrumentam — Eiropas 
Lauksaimniecības fondam lauku attīstībai (EARDF)) kā otrajam KLP pīlāram; 
mudina Komisiju veicināt iespējas, lai saskaņotāk īstenotu reģionālās politikas 
(struktūrfondu) programmas un varētu īstenot integrētu pieeju jomās, kur iespējams 
panākt sinerģismu; 

Or. en

Grozījumu iesniedza Dorette Corbey, Dan Jørgensen, Linda McAvan, Riitta Myller, Åsa 
Westlund un Glenis Willmott

Grozījums Nr. 19
3.a punkts (jauns)

3.a norāda, ka lauksaimniecība gan ietekmē un veido, gan apdraud bioloģisko 
daudzveidību; uzskata, ka ir vajadzīgi pasaules mēroga, vietēji un ES mēroga pūliņi, 
lai aizsargātu bioloģiskās daudzveidības sniegtos vērtīgos ekosistēmu pakalpojumus, 
proti, gaisa un ūdens attīrīšanu, kultūraugu apputeksnēšanu un aizsardzību pret 
eroziju;

Or. en

Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 20
4. punkts

svītrots

Or. pl
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Grozījumu iesniedza Anne Ferreira

Grozījums Nr. 21
4. punkts

4. uzskata, ka atdalot tiešo atbalstu no lauksaimniecības ražošanas var ilgtermiņā mazināt 
Eiropas lauksaimniecības negatīvu ietekmi uz vidi ar nosacījumu, ka tiek sniegts 
arvien lielāks atbalsts lauksaimniecības ražošanas ilgtspējīgām metodēm un 
pastiprināts atbalsts ilgtspējīgai praksei lauku attīstībā;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Kartika Tamara Liotard

Grozījums Nr. 22
5. punkts

5. mudina Komisiju iesniegt saskaņotu priekšlikumu kopumu, lai veicinātu ilgtspējīgas 
agroenerģijas ražošanu (svītrojums);

Or. en

Grozījumu iesniedza Esther De Lange un Lambert van Nistelrooij

Grozījums Nr. 23
5. punkts

5. mudina Komisiju iesniegt saskaņotu priekšlikumu kopumu, lai veicinātu ilgtspējīgas 
agroenerģijas ražošanu, tostarp veicināt otrās paaudzes agrodegvielas ražošanu, kurā 
var izmantot lauksaimniecības pārpalikumus, piemēram, kūtsmēslus;  

Or. nl

Grozījumu iesniedza Anne Ferreira

Grozījums Nr. 24
5. punkts

5. mudina Komisiju iesniegt saskaņotus noteikumus, lai veicinātu ilgtspējīgas 
agroenerģijas ražošanu, kurā izmantotu visu biomasas kopumu, tostarp piemērojot 
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ilgtspējīgas agrodegvielas sertificēšanas shēmu un minimālās prasības šādas degvielas 
ražošanai;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Anne Ferreira

Grozījums Nr. 25
5.a punkts (jauns)

5.a aicina Komisiju veicināt agrodegvielas lauksaimniecisko ražošanu atbilstoši tās 
dzīves ciklam, līdz tiek sākta otrās paaudzes biodegvielas ražošana;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Kartika Tamara Liotard

Grozījums Nr. 26
5.a punkts (jauns)

5.a aicina Komisiju atturēties no biodegvielas veicināšanas, jo daudzu šo degvielas 
veidu labvēlīgā ietekme uz vidi ir labākajā gadījumā apšaubāma, turklāt 
biodegvielas ražošanas pieaugums ES var veicināt pārtikas cenu kāpumu un 
pārtikas krājumu pieaugumu; 

Or. en

Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij

Grozījums Nr. 27
6. punkts

6. aicina pietiekami finansēt lauku attīstību, galveno uzmanību pievēršot 
lauksaimniecības ilgtspējas palielināšanai un Eiropas lauksaimniecības 
konkurētspējas nostiprināšanai;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Esther De Lange

Grozījums Nr. 28
6. punkts

6. atzīmē Komisijas priekšlikumu par palielinātām modulāciju likmēm, kas 
samazinājušas saimniecību maksājumus, kā arī līdzekļu pieaugumu lauku attīstības 
politikas virzieniem; tomēr pauž bažas par to, ka Komisijas priekšlikumā nav 
konkrētu ierosinājumu par šo modulācijas fondu izmantošanu saskaņā ar lauku 
attīstības politikas virzieniem;

Or. nl

Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 29
6. punkts

6. aicina palielināt modulāciju likmes un noteikt pakāpeniski samazināmos vienotos 
saimniecības maksājumus, tostarp vides un sociālās modulācijas kritērijus; prasa 
Komisijai rast vairāk līdzekļu lauku attīstības politikas virzieniem, pirmām kārtām 
tajos lauku apgabalos, kuri attīstības ziņā atpaliek; uzskata, ka līdzekļi lauku 
attīstībai galvenokārt jāizmanto agrovides programmām, Leader programmas 
pasākumiem un citām integrētākām metodēm ceļā uz ilgtspējīgu lauku ekonomiku; 
vienlaikus neatstājot novārtā līdzekļu piešķiršanu lauku saimniecību modernizācijai 
mazāk attīstītajos apgabalos, kas ļautu palielināt vides aizsardzības standartus;

Or. pl

Grozījumu iesniedza Anne Ferreira

Grozījums Nr. 30
6. punkts

6. aicina palielināt modulāciju likmes un noteikt pakāpeniski samazināmos vienotos 
saimniecības maksājumus, tostarp vides un sociālās modulācijas kritērijus; prasa 
Komisijai rast vairāk līdzekļu ilgtspējīgām lauksaimniecības ražošanas metodēm un 
lauku attīstības politikas virzieniem; tomēr pauž bažas par pašreizējo tendenci 
dalībvalstīs, kas savās lauku attīstības programmās koncentrējas uz investīcijām lauku 
saimniecībās; uzskata, ka līdzekļi lauku attīstībai galvenokārt jāizmanto agrovides 
programmām, Leader programmas pasākumiem un citām integrētākām metodēm ceļā 
uz ilgtspējīgu lauku ekonomiku;
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Or. fr

Grozījumu iesniedza Kartika Tamara Liotard

Grozījums Nr. 31
6. punkts

6. aicina palielināt modulāciju likmes un noteikt pakāpeniski samazināmos vienotos 
saimniecības maksājumus, tostarp vides un sociālās modulācijas kritērijus; prasa 
Komisijai rast vairāk līdzekļu lauku attīstības politikas virzieniem no pašreizējā KLP 
budžeta; tomēr pauž bažas par pašreizējo tendenci dalībvalstīs, kas savās lauku 
attīstības programmās koncentrējas uz investīcijām lauku saimniecībās; uzskata, ka 
līdzekļi lauku attīstībai galvenokārt jāizmanto agrovides programmām, Leader 
programmas pasākumiem un citām integrētākām metodēm ceļā uz ilgtspējīgu lauku 
ekonomiku;

Or. en

Grozījumu iesniedza Duarte Freitas

Grozījums Nr. 32
6. punkts

6. aicina palielināt modulāciju likmes un noteikt pakāpeniski samazināmos vienotos
saimniecības maksājumus, tostarp vides un sociālās modulācijas kritērijus; prasa 
Komisijai rast vairāk līdzekļu lauku attīstības politikas virzieniem; (svītrojums) 
uzskata, ka līdzekļi lauku attīstībai galvenokārt jāizmanto agrovides programmām, 
Leader programmas pasākumiem un citām integrētākām metodēm ceļā uz ilgtspējīgu 
lauku ekonomiku;

Or. en

Grozījumu iesniedza Mojca Drčar Murko

Grozījums Nr. 33
6. punkts

6. aicina palielināt modulāciju likmes un noteikt pakāpeniski samazināmos vienotos 
saimniecības maksājumus, tostarp vides un sociālās modulācijas kritērijus; prasa 
Komisijai rast vairāk līdzekļu lauku attīstības politikas virzieniem; tomēr pauž bažas 
par pašreizējo tendenci dalībvalstīs, kas savās lauku attīstības programmās 
koncentrējas uz investīcijām lauku saimniecībās; uzskata, ka līdzekļi lauku attīstībai 
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galvenokārt jāizmanto agrovides programmām, dzīvnieku labturības programmām, 
Leader programmas pasākumiem un citām integrētākām metodēm ceļā uz ilgtspējīgu 
lauku ekonomiku;

Or. en

Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 34
7. punkts

svītrots

Or. pl

Grozījumu iesniedza Esther De Lange un Lambert van Nistelrooij

Grozījums Nr. 35
7. punkts

7. pauž bažas, ka, atceļot obligāto prasību par zemes atstāšanas atmatā, samazināsies 
lauksaimniecības teritorijas ainavu saglabāšanai (svītrojums); 

Or. nl

Grozījumu iesniedza Duarte Freitas

Grozījums Nr. 36
7. punkts

7. (svītrojums) aicina Komisiju nākt klajā ar likumdošanas priekšlikumu, lai izveidotu un 
uzturētu dabiskos biotopus un ekstensīvas metodes bioloģiskas daudzveidības 
sekmēšanai, īpaši visražīgākajos lauksaimniecības apgabalos; 

Or. en
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Grozījumu iesniedza Anne Ferreira

Grozījums Nr. 37
7. punkts

7. raizējas, ka, atceļot obligāto prasību par zemes atstāšanu atmatā, samazināsies 
lauksaimniecības apgabali, kuri piemēroti bioloģiskās daudzveidības un ainavas 
saglabāšanai, tādēļ aicina Komisiju nākt klajā ar likumdošanas priekšlikumu, lai 
izveidotu un uzturētu dabiskos biotopus un ekstensīvas un ilgtspējīgas metodes
bioloģiskas daudzveidības sekmēšanai, īpaši visražīgākajos lauksaimniecības 
apgabalos;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 38
8. punkts

8. mudina Komisiju iesniegt saskaņotu priekšlikumu kopumu, lai saglabātu ilgtspējīgu
lauksaimniecības darbību, īpaši mazāk labvēlīgos un mazāk ekonomiski attīstītos 
apgabalos, jo šiem pasākumiem ir būtiska nozīme lauksaimniecības sistēmu 
bioloģiskās daudzveidības aizsardzībā un zemes ģeosistēmas līdzsvara saglabāšanā;

Or. pl

Grozījumu iesniedza Esther De Lange un Lambert van Nistelrooij

Grozījums Nr. 39
8. punkts

8. mudina Komisiju iesniegt saskaņotu priekšlikumu kopumu, lai saglabātu ilgtspējīgas 
lauksaimniecības darbību, īpaši mazāk labvēlīgos apgabalos un apgabalos, kur ir 
nelabvēlīgi dabas apstākļi, jo šiem pasākumiem ir būtiska nozīme lauksaimniecības 
sistēmu bioloģiskās daudzveidības aizsardzībā;

Or. nl
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Grozījumu iesniedza Anne Ferreira

Grozījums Nr. 40
8. punkts

8. mudina Komisiju iesniegt saskaņotu priekšlikumu kopumu, lai saglabātu un attīstītu 
ilgtspējīgas lauksaimniecības darbību, īpaši mazāk labvēlīgos apgabalos, jo šiem 
priekšlikumiem ir būtiska nozīme lauksaimniecības sistēmu bioloģiskās daudzveidības 
aizsardzībā un ekosistēmu saglabāšanā;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Anne Ferreira

Grozījums Nr. 41
8.a punkts (jauns)

8.a aicina Komisiju paplašināt izpētes un tehnoloģijas nodošanas pasākumus, lai jo 
īpaši veicinātu videi un ekosistēmām draudzīgākas ražošanas metodes ilgstpējīgas 
lauksaimniecības nodrošināšanai;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 42
9. punkts

9. uzsver ilggadīgo zālāju nozīmi lauksaimniecības bioloģiskās daudzveidības 
aizsardzībā (svītrojums).

Or. pl

Grozījumu iesniedza Magor Imre Csibi

Grozījums Nr. 43
9. punkts

9. uzsver ilggadīgu zālāju nozīmi lauksaimniecības bioloģiskās daudzveidības
aizsardzībā un aicina Komisiju novērst trūkumus, nepieļaujot pārvērst zālājus un 
mežus laukos labības audzēšanai.

Or. en
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Grozījumu iesniedza Dorette Corbey, Dan Jørgensen, Linda McAvan, Riitta Myller, Åsa 
Westlund un Glenis Willmott

Grozījums Nr. 44
9.a punkts (jauns)

9.a vērš uzmanību uz veiksmīgiem projektiem visā ES, kur vietēja un reģionāla līmeņa 
sadarbība starp lauksaimniekiem, vides aizsardzības grupām un iestādēm ir sekmīgi 
mazinājusi lauksaimniecības ietekmi uz vidi.

Or. en
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