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ĪSS PAMATOJUMS

Komisijas priekšlikuma mērķis ir veicināt ilgtspējīgu un uz tirgu orientētu lauksaimniecības 
nozari, neveicot vispārēju reformu. 

Atzinuma sagatavotājs atzinīgi vērtē izvēlēto reformas virzienu un uzskata, ka līdz 
2013. gadam jāveic tirgus atvēršanas un KLP vienkāršošanas process. Tomēr ir jāgarantē, ka 
līdz KLP pilnīgai pārstrukturizācijai tiks pabeigtas 2003. gada reformas.

Modulācija un degresija. Atzinuma sagatavotājs uzskata, ka plānošanai jābūt tādai, lai 
Eiropas lauksaimnieki varētu tai uzticēties. Izejvielu cenu pieauguma apstākļos papildu 
modulācija nav pamatota. Tādēļ atzinuma sagatavotājs principā neatbalsta turpmāku 
pakāpenisku modulāciju, jo priekšlikums paredz lielāku birokrātiju, un tā īstenošana var 
novest pie lielāku saimniecību sadalīšanās un papildu sloga mazajām saimniecībām.

Savstarpējā atbilstība. Atzinuma sagatavotājs noraida jebkādu savstarpējās atbilstības 
darbības jomas paplašināšanu. Tādēļ viņš uzskata, ka papildu kritērijiem nevajadzētu būt 
obligātiem, jo tie neatbilst birokrātijas un nevajadzīga sloga samazināšanas mērķiem.

GROZĪJUMI

Reģionālās attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Lauksaimniecības un lauku 
attīstības komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lauksaimnieks, kurš saņem tiešos 
maksājumus, ievēro II pielikumā minētās 
likumā noteiktās pārvaldības prasības, kā 
arī nodrošina labus lauksaimniecības un 
vides apstākļus, kas noteikti saskaņā ar 
6. pantu.

1. Lauksaimnieks, kurš saņem tiešos 
maksājumus, ievēro II pielikumā minētās 
likumā noteiktās pārvaldības prasības, kā 
arī nodrošina labus lauksaimniecības un 
vides apstākļus, kas noteikti saskaņā ar 
6. pantu, ja vien tas nav nepraktiski un 
neproporcionāli.

Or. en

Pamatojums

Procedūru vienkāršošanas princips, nodrošinot savstarpēju atbilstību, ir pretrunā ar šo 
noteikumu, kas atkārtoti ievieš nevajadzīgu slogu un birokrātiju. Lielāko daļu prasīto kritēriju 
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jau nodrošina spēkā esošie ES noteikumi.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Kompetentā valsts iestāde dara 
lauksaimniekam zināmu likumā noteikto 
pārvaldības prasību sarakstu un labus 
lauksaimniecības un vides apstākļus, kas 
jāievēro.

2. Kompetentā valsts iestāde dara 
lauksaimniekam zināmu likumā noteikto 
pārvaldības prasību sarakstu un labus 
lauksaimniecības un vides apstākļus.

Or. en

Pamatojums

Skatīt 1. grozījuma pamatojumu.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
7. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Jebkuru to tiešo maksājumu summu, kas 
konkrētā kalendārajā gadā jāpiešķir 
lauksaimniekam un pārsniedz EUR 5000, 
samazina katru gadu līdz 2012. gadam par 
šādām procentuālajām daļām:

1. Jebkuru to tiešo maksājumu summu, kas 
konkrētā kalendārajā gadā jāpiešķir 
lauksaimniekam un pārsniedz EUR 10 000, 
samazina katru gadu līdz 2012. gadam par 
šādām procentuālajām daļām:

a) 2009: 7 %,
b) 2010: 9 %,
c) 2011: 11 %,
d) 2012: 13 %.

a) 2009: 7 %,
b) 2010: 9 %,
c) 2011: 11 %,
d) 2012: 13 %.

2. Samazinājumus, kas minēti 1. punktā, 
palielina:
a) summām no EUR 100 000 līdz 
EUR 199 999 par 3 procentu punktiem;
b) summām no EUR 200 000 līdz 
EUR 299 999 par 6 procentu punktiem;
c) summām no EUR 300 000 un vairāk 
par 9 procentu punktiem.
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3. Šā panta 1. un 2. punkts neattiecas uz 
tiešajiem maksājumiem, ko piešķir 
lauksaimniekiem Francijas aizjūras 
departamentos, Azoru salās un Madeirā, 
Kanāriju salās un Egejas jūras salās.

2. Šā panta 1. punkts neattiecas uz 
tiešajiem maksājumiem, ko piešķir 
lauksaimniekiem Francijas aizjūras 
departamentos, Azoru salās un Madeirā, 
Kanāriju salās un Egejas jūras salās.

Or. en

Pamatojums

Izejvielu pieaugošās cenas neattaisno papildu modulāciju. Progresīvā modulācija ir jāsvītro, 
jo tā diskriminē un soda lielas un efektīvas saimniecības, kas paļaujas uz apjomradītiem 
ietaupījumiem un stiprina lauku attīstību. Vienlaikus mazajām saimniecībām nevajadzētu 
uzlikt papildu slogu.

Grozījums Nr. 4

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tomēr jebkura attiecīgā dalībvalsts saņem 
vismaz 80 % no kopējām summām, kas 
modulācijas rezultātā radušās attiecīgajā 
dalībvalstī.

Jebkura attiecīgā dalībvalsts saņem 100 %
no kopējās summas, kas modulācijas 
rezultātā radusies attiecīgajā dalībvalstī.

Or. en

Pamatojums

Saistībā ar jaunajiem uzdevumiem ir jāgarantē, ka visa summa no 5 % modulācijas paliks 
attiecīgajā dalībvalstī, lai risinātu jaunos uzdevumus un īstenotu jau pieņemtos pasākumus 
dalībvalstīs.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
9. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Atlikušās summas, kas radušās no 
7. panta 1. punkta piemērošanas, un 
summas, kas radušās no 7. panta 

4. Visu atlikušo summu, kas radusies no 
7. panta piemērošanas, piešķir tai 
dalībvalstij, kurā attiecīgā summa radusies, 
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2. punkta piemērošanas, piešķir tai 
dalībvalstij, kurā attiecīgās summas 
radušās, saskaņā ar 128. panta 2. punktā 
minēto procedūru. Tās izlieto saskaņā ar 
Regulas (EK) Nr. 1698/2005 69. panta 
5.a punktu.

saskaņā ar 128. panta 2. punktā minēto 
procedūru. To izlieto saskaņā ar Regulas 
(EK) Nr. 1698/2005 69. panta 5.a punktu.

Or. en

Pamatojums

Aplūkojot jaunos uzdevumus kopā ar spēkā esošajiem pasākumiem un apstiprinātajām 
intervencēm, jāgarantē pietiekams finansējums no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai (ELFLA). Tādēļ jebkuros modulācijas pasākumos iegūtajai summai jāpaliek 
attiecīgajās dalībvalstīs.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
III pielikums  5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ūdens aizsardzība un apsaimniekošana:
Ūdens aizsardzība pret piesārņojumu un 
noteci, ūdens izmantojuma pārvaldība
– Buferjoslu izveide gar ūdensteci,
– apstiprināšanas procedūras ievērošana 
saistībā ar ūdens izmantošanu 
apūdeņošanai

svītrots

Or. en

Pamatojums

Savstarpējās atbilstības kritēriji jācenšas vienkāršot. Turpretī ar šo priekšlikumu tiek 
paplašināta darbības joma. Spēkā esošie ES noteikumi jau nodrošina lielāko daļu prasīto 
kritēriju, piemēram, par augu aizsardzību un mēslošanu.
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