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GROZĪJUMI

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

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
253.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(253a) Lauksaimniecības tirgiem 
vajadzētu būt pārredzamiem, un 
informācijai par cenām vajadzētu būt 
pieejamai un noderīgai visiem 
dalībniekiem. Sekmēt pārredzamību 
Savienības tirgū ir viens no Savienības 
uzdevumiem. Šajā nolūkā, veicot nākamo 
KLP reformu, būtu jāpalielina tirgus 
pārredzamība, katrā sektorā izveidojot 
lauksaimniecības cenu novērošanas 
centrus, kas pastāvīgi pa segmentiem 
analizētu lauksaimniecības tirgus, šajā 
darbā iesaistot ekonomikas jomā 
ieinteresētās personas, un regulāri darītu 
pieejamus iegūtos datus un prognozes.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
253.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(253b) Saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 42. pantu un 
43. panta 2. punktu kopējās 
lauksaimniecības mērķiem būtu jāpiešķir 
lielāka prioritāte nekā visiem Savienības 
konkurences noteikumiem.
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Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
62. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Budžeta izpildē izmantojot dalīto 
izpildi, Komisija un dalībvalstis ievēro 
pareizas finanšu pārvaldības, 
pārredzamības un nediskriminācijas 
principus un nodrošina Savienības darbību 
pamanāmību. Tālab Komisija un 
dalībvalstis izpilda katra savus kontroles un 
revīzijas pienākumus un uzņemas izrietošo 
atbildību, kas noteikta šajā regulā. Papildu 
noteikumus nosaka nozaru noteikumos.

1. Budžeta izpildē izmantojot dalīto 
izpildi, Komisija un dalībvalstis ievēro 
pareizas finanšu pārvaldības, 
pārredzamības un nediskriminācijas 
principus un nodrošina Savienības darbību 
pamanāmību. Tālab Komisija un 
dalībvalstis izpilda katra savus kontroles un 
revīzijas pienākumus un uzņemas izrietošo 
atbildību, kas noteikta šajā regulā. Papildu 
noteikumus nosaka nozaru noteikumos. 
Nozaru noteikumi veido satvaru, kas 
nodrošina to, ka tiek piemērots 
subsidiaritātes princips un 
proporcionalitātes princips. 
Proporcionalitātes princips jāstiprina, 
nosakot prasību minimumu un veicinot 
elastīgumu, ko panāk, paredzot 
dalībvalstīm izvēles tiesības un nodrošinot 
to pārskatatbildību. Dalībvalstis nosaka 
detalizētas finansēšanas procedūras 
atbilstīgi šajā regulā paredzētajiem 
noteikumiem.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
62. pants – 2. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Veicot risku novērtējumu un ievērojot 
nozaru noteikumus, Komisija uzrauga 
dalībvalstīs ieviestās pārvaldības un 
kontroles sistēmas. Komisija savā revīzijas 
darbā ievēro samērīguma principu un 
saskaņā ar nozaru noteikumiem ņem vērā 
novērtētā riska līmeni.

Veicot risku novērtējumu un ievērojot 
nozaru noteikumus, Komisija uzrauga 
dalībvalstīs ieviestās pārvaldības un 
kontroles sistēmas. Komisija savā revīzijas 
darbā ievēro samērīguma principu un 
saskaņā ar nozaru noteikumiem ņem vērā 
novērtētā riska līmeni. Pieļaujamā riska 
būtiskuma slieksnis ir 4 %.

Grozījums Nr. 5
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Regulas priekšlikums
267. pants – 1. daļa – 1. punkts – a apakšpunkts
Regula (ES) Nr. 1305/2013
2. pants – 1. punkts – 2. daļa – n apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

n) “gados jauns lauksaimnieks” ir 
persona, kas pieteikuma iesniegšanas brīdī 
ir ne vairāk kā 40 gadus veca, kam ir 
atbilstīgas profesionālās prasmes un 
kompetence un kas pirmo reizi dibina 
lauku saimniecību kā minētās saimniecības 
vadītājs;  saimniecību var veidot viens pats 
vai kopā ar citiem lauksaimniekiem;

n) “gados jauns lauksaimnieks” ir 
persona, kas pieteikuma iesniegšanas brīdī 
ir ne vairāk kā 40 gadus veca, kam ir 
atbilstīgas profesionālās prasmes un 
kompetence un kas pirmo reizi dibina 
lauku saimniecību kā minētās saimniecības 
vadītājs; saimniecību var veidot viens pats 
vai kopā ar citiem lauksaimniekiem, 
izmantojot jebkādu juridisko formu. 
Iekļaujot attiecīgo personu starp akciju 
īpašniekiem, tā tiks identificēta kā 
asociatīvā lauksaimniecības uzņēmuma 
īpašniece. Šajā gadījumā jebkādi atbalsta 
pasākumi aprobežosies ar to, ka šai 
personai tiek piešķirts procentuāls 
uzņēmuma akciju īpatsvars.

Atkāpjoties no pirmās daļas noteikumiem, 
pienācīgi pamatotos gadījumos 
dalībvalstis var piemērot šā punkta 
noteikumus gados jauniem 
lauksaimniekiem, kuri pieteikuma 
iesniegšanas brīdī ir ne vairāk kā 
40 gadus veci un kuriem ir pietiekamas 
profesionālās prasmes un kompetence, lai 
gan viņi jau patstāvīgi nodarbojas ar 
lauksaimniecību savā lauku saimniecībā 
kā tās vadītāji. Ja viņi nav saņēmuši 
gados jaunajiem lauksaimniekiem īpaši 
paredzēto atbalstu saistībā ar 2006.–
2013. gada KLP programmu vai 
pašreizējā KLP programmā 2013.–
2020. gadam, atbalsta sniegšana būtu 
jāturpina maksimums piecus gadus;

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
267. pants – 1. daļa – 1. punkts – c apakšpunkts
Regula (ES) Nr. 1305/2013
2. pants – 1. punkts – 2. daļa – s apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

s) “saimniecības izveidošanas diena” 
ir diena, kad pieteikuma iesniedzējs ar 
savu rīcību sāk saimniecības izveidošanas 
procesu.”;

s) “saimniecības izveidošanas diena” 
ir diena, kad pieteikuma iesniedzējs veic 
vai pabeidz n) apakšpunktā minētās ar 
izveidošanu saistītās darbības.;

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
267. pants – 1. daļa – 2.a punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1305/2013
11. pants – 1. daļa – a punkts – i apakšpunkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

2.a regulas 11. panta a) punktu aizstāj 
ar šādu:

“a) Komisija ar īstenošanas aktiem 
lemj par lūgumiem izdarīt programmā 
grozījumus, kas attiecas uz:

“a) Komisija ar īstenošanas aktiem 
lemj par lūgumiem izdarīt programmā 
grozījumus, kas attiecas uz vienam vai 
vairākiem pasākumiem paredzētās 
ELFLA ieguldījuma likmes 
palielinājumu.”;

i) programmas stratēģijas izmaiņām, 
kad par vairāk nekā 50 % tiek veiktas 
izmaiņas jebkurā ar kādu no prioritāšu 
jomām saistītā kvantitatīvajā mērķī;

ii) vienam vai vairākiem pasākumiem 
paredzētās ELFLA ieguldījuma likmes 
izmaiņām;

iii) visa Savienības ieguldījuma vai tā 
ikgadējā sadalījuma programmu līmenī 
izmaiņām;”

(Komisijas priekšlikuma 267. panta 1. daļā nav 3. punkta. Pamatakta teksta 2. punkts ir 
nepareizi numurēts kā 3. punkts. Tas nozīmē, ka turpmākā punktu numerācija šajā daļā arī ir 

nepareiza.)

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
267. pants – 1. daļa – 2.b punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1305/2013
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14. pants – 4. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

2.b regulas 14. panta 4. punktu aizstāj 
ar šādu:

“4. Atbilstīgās izmaksas saskaņā ar šo 
pasākumu ir zināšanu pārneses vai 
informācijas pasākuma organizēšanas un 
īstenošanas izmaksas.  Demonstrējumu 
projektu gadījumā atbalsts var segt arī 
attiecīgās ieguldījumu izmaksas. 
Atbilstīgās izmaksas ir arī dalībnieku ceļa, 
uzturēšanās un dienas naudas izdevumi, kā 
arī lauksaimnieku aizvietošanas izmaksas. 
Visas šajā punktā minētās izmaksas 
atmaksā saņēmējam.”

“4. Atbilstīgās izmaksas saskaņā ar šo 
pasākumu ir zināšanu pārneses vai 
informācijas pasākuma organizēšanas un 
īstenošanas izmaksas. Demonstrējumu 
vajadzībām izveidoto infrastruktūru var 
izmantot pēc tam, kad darbība ir pabeigta.
Demonstrējumu projektu gadījumā atbalsts 
var segt arī attiecīgās ieguldījumu 
izmaksas. Atbilstīgās izmaksas ir arī 
dalībnieku ceļa, uzturēšanās un dienas 
naudas izdevumi, kā arī lauksaimnieku 
aizvietošanas izmaksas. Visas šajā punktā 
minētās izmaksas atmaksā saņēmējam.”;

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1305&rid=1)

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
267. pants – 1. daļa – 2.c punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1305/2013
15. pants – 2. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

2.c regulas 15. panta 2. punktu aizstāj 
ar šādu:

“2. Šā panta 1. punkta a) un c)
apakšpunktā paredzētā atbalsta saņēmējs ir 
konsultāciju vai mācību pakalpojumu 
sniedzējs. Atbalstu saskaņā ar 1. punkta b) 
apakšpunktu piešķir iestādei vai struktūrai, 
kas izvēlēta, lai izveidotu lauku 
saimniecību pārvaldības, lauku 
saimniecību atbalsta, lauku saimniecību 
konsultāciju vai mežsaimniecības 
konsultāciju pakalpojumus.”

“2. Šā panta 1. punkta a) un 
c) apakšpunktā paredzētā atbalsta saņēmējs 
ir vai nu konsultāciju vai mācību 
pakalpojumu sniedzējs, vai arī publiska 
struktūra, kas atbildīga par pakalpojumu 
sniedzēja izvēli. Atbalstu saskaņā ar 1. 
punkta b) apakšpunktu piešķir iestādei vai 
struktūrai, kas izvēlēta, lai izveidotu lauku 
saimniecību pārvaldības, lauku 
saimniecību atbalsta, lauku saimniecību 
konsultāciju vai mežsaimniecības 
konsultāciju pakalpojumus.”;

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1305&from=LV. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1305&from=LV
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(Komisijas priekšlikuma 267. panta 1. daļā nav 3. punkta. Pamatakta teksta 2. punkts ir 
nepareizi numurēts kā 3. punkts. Tas nozīmē, ka turpmākā punktu numerācija šajā daļā arī ir 

nepareiza.)

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
267. pants – 1. daļa – 2.d punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1305/2013
15. pants – 3. punkts – 1. daļa

Spēkā esošais teksts Grozījums

2.d regulas 15. panta 3. punkta pirmo 
daļu aizstāj ar šādu:

“Iestādēm vai struktūrām, kas izvēlētas 
konsultāciju sniegšanai, ir piemēroti 
resursi, proti, regulāri apmācīts un 
kvalificēts personāls, pieredze konsultāciju 
sniegšanā un uzticamība jomās, kurās tās 
sniedz konsultācijas.  Saņēmējus saskaņā 
ar minēto pasākumu izvēlas, izmantojot 
uzaicinājumus uz konkursu.  Atlases 
procedūru reglamentē saskaņā ar tiesību 
aktiem par publisko iepirkumu, un tā ir 
atvērta gan valsts, gan privātām 
struktūrām. Tā ir objektīva, un tajā 
nepiedalās kandidāti, kuriem ir interešu 
konflikts.”

“Iestādēm vai struktūrām, kas izvēlētas 
konsultāciju sniegšanai, ir piemēroti 
resursi, proti, regulāri apmācīts un 
kvalificēts personāls, pieredze konsultāciju 
sniegšanā un uzticamība jomās, kurās tās 
sniedz konsultācijas. Pakalpojumu 
sniedzējus saskaņā ar minēto pasākumu 
izvēlas, izmantojot atlases procedūru, kas
ir atvērta gan valsts, gan privātām 
struktūrām. Tā ir objektīva, un tajā 
nepiedalās kandidāti, kuriem ir interešu 
konflikts.”;

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1305&from=LV. 
(Komisijas priekšlikuma 267. panta 1. daļā nav 3. punkta. 2. punktā pamatakta teksts ir 

nepareizi numurēts kā 3. punkts. Tas nozīmē, ka turpmākā punktu numerācija šajā daļā arī ir 
nepareiza.)

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
267. pants – 1. daļa – 2.e punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1305/2013
16. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Spēkā esošais teksts Grozījums

2.e regulas 16. panta 1. punkta 
ievaddaļu aizstāj ar šādu:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1305&from=LV
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“1. Atbalsts saskaņā ar šo pasākumu 
attiecas uz lauksaimnieku un 
lauksaimnieku grupu jaunu dalību:”

“1. Atbalsts saskaņā ar šo pasākumu 
attiecas uz lauksaimnieku un 
lauksaimnieku grupu jaunu dalību vai 
lauksaimnieku vai lauksaimnieku grupu 
dalību iepriekšējos piecos gados:”;

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1305&from=LV. 
(Komisijas priekšlikuma 267. panta 1. daļā nav 3. punkta. Pamatakta teksta 2. punkts ir 

nepareizi numurēts kā 3. punkts. Tas nozīmē, ka turpmākā punktu numerācija šajā daļā arī ir 
nepareiza.)

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
267. pants – 1. daļa – 2.f punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1305/2013
16. pants – 3. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.f regulas 16. panta 3. punktā pēc 
pirmās daļas iekļauj šādu daļu:

“Sākotnējās dalības gadījumā pirms 
pieteikuma iesniegšanas atbalsta 
saņemšanai saskaņā ar 1. punktu, 
maksimālo piecu gadu laikposmu 
samazina par tādu gadu skaitu, kas atbilst 
laikposmam starp sākotnējo dalību 
kvalitātes shēmā un laiku, kad iesniegts 
pieteikums atbalsta saņemšanai.”;

(Komisijas priekšlikuma 267. panta 1. daļā nav 3. punkta. Pamatakta teksta 2. punkts ir 
nepareizi numurēts kā 3. punkts. Tas nozīmē, ka turpmākā punktu numerācija šajā daļā arī ir 

nepareiza.)

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
267. pants – 1. daļa – 4. punkts
Regula (ES) Nr. 1305/2013
17. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) attiecas uz LESD I pielikumā 
minēto lauksaimniecības produktu, 
izņemot zivsaimniecības produktu, vai 

b) attiecas uz LESD I pielikumā 
minēto lauksaimniecības produktu, 
izņemot zivsaimniecības produktu, vai 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1305&from=LV
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kokvilnas pārstrādi, tirdzniecību un/vai 
pilnveidi; ražošanas procesa rezultāts var 
būt arī produkts, uz kuru minētais 
pielikums neattiecas; ja atbalstu sniedz 
finanšu instrumentu veidā, resursi var būt 
arī produkts, uz kuru neattiecas LESD I 
pielikums, ar nosacījumu, ka ieguldījums 
veicina vienu vai vairākas Savienības 
prioritātes lauku attīstības jomā;”;

kokvilnas pārstrādi, tirdzniecību un/vai 
pilnveidi; ražošanas procesa rezultāts var 
būt arī produkts, uz kuru minētais 
pielikums neattiecas;

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
267. pants – 1. daļa – 4.a punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1305/2013
17. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a regulas 17. pantā iekļauj šādu 
punktu:

“2.a Neapstiprina tādu 1. punkta a), b), 
c) un d) apakšpunktā minētu atbalstu, 
kura rezultātā apropriāciju minimuma 
apmērs samazinās zem 25 % līmeņa.”;

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
267. pants – 1. daļa – 5. punkts – a apakšpunkts
Regula (ES) Nr. 1305/2013
19. pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pieteikumu atbalstam saskaņā ar 1. punkta 
a) apakšpunkta i) punktu iesniedz 
24 mēnešu laikā no saimniecības 
izveidošanas dienas.

Pieteikumu atbalstam saskaņā ar 1. punkta 
a) apakšpunkta i) punktu iesniedz vēlākais 
24 mēnešu laikā pēc saimniecības 
izveidošanas dienas.

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
267. pants – 1. daļa – 5. punkts – a apakšpunkts
Regula (ES) Nr. 1305/2013
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19. pants – 4. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis katram atbalsta saņēmējam 
nosaka maksimālo un minimālo 
robežvērtību, kas ļauj saņemt atbalstu 
saskaņā ar 1. punkta a) apakšpunkta i) un 
iii) punktu. Minimālā robežvērtība 
atbalstam, ko sniedz saskaņā ar 1. punkta 
a) apakšpunkta i) daļu, ir augstāka nekā 
maksimālā robežvērtība atbalstam, ko 
sniedz saskaņā ar 1. punkta a) apakšpunkta 
iii) punktu. Atbalstu var saņemt tikai 
saimniecības, kas atbilst mikrouzņēmumu 
un mazo uzņēmumu definīcijai.”;

Dalībvalstis nosaka maksimālo un 
minimālo robežvērtību, kas ļauj saņemt 
atbalstu saskaņā ar 1. punkta 
a) apakšpunkta i) un iii) punktu. Minimālā 
robežvērtība atbalstam, ko sniedz saskaņā 
ar 1. punkta a) apakšpunkta i) daļu, ir 
augstāka nekā maksimālā robežvērtība 
atbalstam, ko sniedz saskaņā ar 1. punkta 
a) apakšpunkta iii) punktu. Atbalstu var 
saņemt tikai saimniecības, kas atbilst 
mikrouzņēmumu un mazo uzņēmumu 
definīcijai.”;

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
267. pants – 1. daļa – 5. punkts – c apakšpunkts
Regula (ES) Nr. 1305/2013
19. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Atbalstu, ko sniedz saskaņā ar
1. punkta a) apakšpunktu, izmaksā vismaz 
divās daļās. Daļas var pakāpeniski 
samazināt. Tā atbalsta pēdējo daļu, ko 
sniedz saskaņā ar 1. punkta a) apakšpunkta 
i) un ii) punktu, izmaksā ar nosacījumu, ka 
ir pareizi īstenots darījumdarbības plāns.”;

5. Atbalstu, ko sniedz saskaņā ar 
1. punkta a) apakšpunktu, izmaksā vismaz 
divās daļās. Daļas var pakāpeniski 
samazināt. Tā atbalsta pēdējo daļu, ko 
sniedz saskaņā ar 1. punkta a) apakšpunkta 
i) un ii) punktu, izmaksā ar nosacījumu, ka 
ir pareizi īstenots darījumdarbības plāns, 
un jebkurā gadījumā izmaksā viena gada 
laikā pēc darījumdarbības plāna pilnīgas 
īstenošanas.

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
267. pants – 1. daļa – 6.a punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1305/2013
23. pants – virsraksts

Spēkā esošais teksts Grozījums

6.a regulas 23. panta virsrakstu aizstāj 
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ar šādu:

“Agromežsaimniecības sistēmu ierīkošana” “Agromežsaimniecības sistēmu ierīkošana, 
reģenerācija vai renovācija”;

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1305-
20150523&qid=1489594815838&from=LV)

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
267. pants – 1. daļa – 6.b punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1305/2013
23. pants – 1. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

6.b regulas 23. panta 1. punktu aizstāj 
ar šādu:

“1. Atbalstu saskaņā ar 21. panta 1. 
punkta b) apakšpunktu ilgākais uz pieciem 
gadiem piešķir privātiem zemes 
tiesiskajiem valdītājiem, pašvaldībām un to 
apvienībām, un tas attiecas uz ierīkošanas 
izmaksām un gada piemaksu par hektāru 
uzturēšanas izmaksu segšanai.”

“1. Atbalstu saskaņā ar 21. panta 
1. punkta b) apakšpunktu ilgākais uz 
pieciem gadiem piešķir privātiem zemes 
tiesiskajiem valdītājiem, pašvaldībām un to 
apvienībām, un tas attiecas uz ierīkošanas, 
reģenerācijas un/vai renovācijas
izmaksām un gada piemaksu par hektāru 
uzturēšanas izmaksu segšanai.”;

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1305-
20150523&qid=1489594815838&from=LV)

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
267. pants – 1. daļa – 6.c punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1305/2013
27. pants – virsraksts

Spēkā esošais teksts Grozījums

6.c regulas 27. panta virsrakstu aizstāj 
ar šādu:

“Ražotāju grupu un organizāciju izveide” “Ražotāju grupu, ražotāju organizāciju un 
sarunu vedēju organizāciju izveide”;

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1305&from=LV)
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Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
267. pants – 1. daļa – 6.d punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1305/2013
27. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Spēkā esošais teksts Grozījums

6.d regulas 27. panta 1. punkta 
ievaddaļu aizstāj ar šādu:

“1. Atbalstu saskaņā ar šo pasākumu 
piešķir, lai veicinātu ražotāju grupu un 
organizāciju izveidi lauksaimniecības un 
mežsaimniecības nozarē ar mērķi:

“1. Atbalstu saskaņā ar šo pasākumu 
piešķir, lai veicinātu ražotāju grupu, 
ražotāju organizāciju un sarunu vedēju
organizāciju izveidi lauksaimniecības un 
mežsaimniecības nozarē ar mērķi:”;

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1305&from=LV)

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
267. pants – 1. daļa – 6.e punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1305/2013
27. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

6.e regulas 27. panta 1. punkta 
d) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“d) īstenot citus pasākumus, kurus var 
veikt ražotāju grupas un organizācijas, 
piemēram, darījumdarbības un tirgvedības 
prasmju attīstīšana un inovācijas procesu 
organizēšana un veicināšana.”

“d) īstenot citus pasākumus, kurus var 
veikt ražotāju grupas, ražotāju 
organizācijas un sarunu vedējas
organizācijas, piemēram, darījumdarbības 
un tirgvedības prasmju attīstīšana un 
inovācijas procesu organizēšana un 
veicināšana.”;

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1305&from=LV)

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
267. pants – 1. daļa – 6.f punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1305/2013
27. pants – 2. punkts – 1. daļa
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Spēkā esošais teksts Grozījums

6.f regulas 27. panta 2. punkta pirmo 
daļu aizstāj ar šādu:

“Atbalstu piešķir ražotāju grupām un 
organizācijām, ko oficiāli atzinusi 
dalībvalsts kompetentā iestāde, 
pamatojoties uz darījumdarbības plānu.  To 
piešķir tikai ražotāju grupām un 
organizācijām, kas ir MVU.”

„Atbalstu piešķir ražotāju grupām, 
ražotāju organizācijām un sarunu 
vedējām organizācijām, ko oficiāli atzinusi 
dalībvalsts kompetentā iestāde, 
pamatojoties uz darījumdarbības plānu. To 
piešķir tikai ražotāju grupām, ražotāju 
organizācijām un sarunu vedējām 
organizācijām, kas ir MVU.”;

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1305&from=LV)

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
267. pants – 1. daļa – 6.g punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1305/2013
27. pants – 2. punkts – 2. daļa

Spēkā esošais teksts Grozījums

6.g regulas 27. panta 2. punkta otro 
daļu aizstāj ar šādu:

“Dalībvalstis pārbauda, vai 
darījumdarbības plāna mērķi ir sasniegti 
piecu gadu laikā pēc ražotāju grupas vai 
organizācijas atzīšanas.”

“Dalībvalstis pārbauda, vai 
darījumdarbības plāna mērķi ir sasniegti 
piecu gadu laikā pēc ražotāju grupas, 
ražotāju organizācijas vai sarunu vedējas 
organizācijas atzīšanas.”;

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1305&from=LV)

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
267. pants – 1. daļa – 6.h punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1305/2013
27. pants – 3. punkts – 2. daļa

Spēkā esošais teksts Grozījums

6.h regulas 27. panta 3. punkta otro 
daļu aizstāj ar šādu:
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“Pirmajā gadā dalībvalstis var izmaksāt 
ražotāju grupai vai organizācijai atbalstu, 
kas aprēķināts, pamatojoties uz tās locekļu 
pārdotās produkcijas gada vidējo vērtību 
trijos gados pirms viņu pievienošanās 
grupai vai organizācijai.  Attiecībā uz 
ražotāju grupām un organizācijām 
mežsaimniecības nozarē atbalstu aprēķina, 
pamatojoties uz grupas locekļu pārdotās 
produkcijas vidējo vērtību pēdējos piecos 
gados pirms grupas vai organizācijas 
atzīšanas, izņemot lielāko un mazāko 
vērtību.”

“Pirmajā gadā dalībvalstis var izmaksāt 
ražotāju grupai, ražotāju organizācijai un 
sarunu vedējai organizācijai atbalstu, kas 
aprēķināts, pamatojoties uz tās locekļu 
pārdotās produkcijas gada vidējo vērtību 
trijos gados pirms viņu pievienošanās 
grupai vai organizācijai. Attiecībā uz 
ražotāju grupām, ražotāju organizācijām
un sarunu vedējām organizācijām 
mežsaimniecības nozarē atbalstu aprēķina, 
pamatojoties uz grupas locekļu pārdotās 
produkcijas vidējo vērtību pēdējos piecos 
gados pirms grupas vai organizācijas 
atzīšanas, izņemot lielāko un mazāko 
vērtību.”;

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1305&from=LV)

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
267. pants – 1. daļa – 6.i punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1305/2013
27. pants – 5. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

6.i regulas 27. panta 5. punktu aizstāj 
ar šādu punktu:

“5. Dalībvalstis var turpināt ražotāju 
grupām sniegt ar darbības uzsākšanu 
saistītu atbalstu pat pēc tam, kad tās ir 
tikušas atzītas kā ražotāju organizācijas 
saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1308/2013 
(24) nosacījumiem.”

“5. Dalībvalstis var turpināt ražotāju 
grupām sniegt ar darbības uzsākšanu 
saistītu atbalstu pat pēc tam, kad tās ir 
tikušas atzītas kā ražotāju organizācijas vai 
sarunu vedējas organizācijas saskaņā ar 
Regulas (ES) Nr. 1308/2013 (1) 
nosacījumiem.”;

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1305&from=LV)

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
267. pants – 1. daļa – 6.j punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1305/2013
28. pants – 9. punkts
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Spēkā esošais teksts Grozījums

6.j regulas 28. panta 9. punktu aizstāj 
ar šādu:

“9. Darbībām, uz kurām neattiecas 1. līdz 
8. punktā izklāstītie noteikumi, atbalstu var 
piešķirt saistībām par ģenētisko resursu 
saglabāšanu un ilgtspējīgu izmantošanu un 
attīstību lauksaimniecībā.  Šādas saistības 
var īstenot citi saņēmēji, kas nav minēti 
2. punktā.”

“9. Darbībām, uz kurām neattiecas 1. līdz 
8. punktā izklāstītie noteikumi, atbalstu var 
piešķirt saistībām par ģenētisko resursu 
saglabāšanu un ilgtspējīgu izmantošanu un 
attīstību lauksaimniecībā. Šis atbalsts var 
tikt sniegts ne tikai attiecībā uz vietējiem 
resursiem. Šādas saistības var īstenot citi 
saņēmēji, kas nav minēti 2. punktā.”;

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1305&rid=1)

Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
267. pants – 1. daļa – 6.k punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1305/2013
29. pants – 1. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

6.k regulas 29. panta 1. punktu aizstāj 
ar šādu:

“1. Atbalstu saskaņā ar šo pasākumu 
piešķir par lauksaimniecības platības 
hektāru lauksaimniekiem vai 
lauksaimnieku grupām, kas uzņemas 
brīvprātīgi pāriet uz bioloģiskās 
lauksaimniecības praksi un metodēm, kas 
definētas Regulā (EK) Nr. 834/2007 un kas 
ir aktīvi lauksaimnieki Regulas (ES) 
Nr. 1307/2013 9. panta nozīmē.”

“1. Atbalstu saskaņā ar šo pasākumu 
piešķir par lauksaimniecības platības 
hektāru un pienācīgi pamatotos gadījumos 
par mājlopu vienībām lauksaimniekiem 
vai lauksaimnieku grupām, kas uzņemas 
brīvprātīgi pāriet uz bioloģiskās 
lauksaimniecības praksi un metodēm, kas 
definētas Regulā (EK) Nr. 834/2007 un kas 
ir aktīvi lauksaimnieki Regulas (ES) 
Nr. 1307/2013 9. panta nozīmē.”;

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1305&rid=1)

Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums
267. pants – 1. daļa – 6.l punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1305/2013
31. pants – 2. punkts – 1.a daļa (jauna)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.l regulas 31. panta 2. punktam 
pievieno šādu daļu:

“Dalībvalstis, sākot ar 2018. gadu, var 
noteikt arī citus objektīvus un 
nediskriminējošus kritērijus. Par šādu 
lēmumu tās līdz 2018. gada 1. janvārim 
informē Komisiju.”;

Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums
267. pants – 1. daļa – 7. punkts – a apakšpunkts – -i punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1305/2013
36. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

-i) regulas 36. panta 1. punkta 
a) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“a) finansiāliem ieguldījumiem 
prēmijās par ražas, dzīvnieku un augu 
apdrošināšanu pret ekonomiskiem 
zaudējumiem, ko lauksaimniekiem 
izraisījuši nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi, 
dzīvnieku vai augu slimības, kaitēkļu 
invāzija vai vides incidents;”

“a) finansiāliem ieguldījumiem 
prēmijās par ražas, dzīvnieku un augu 
apdrošināšanu pret ekonomiskiem 
zaudējumiem, ko lauksaimniekiem, kuri 
īsteno labu lauksaimniecības praksi,
izraisījuši nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi, 
dzīvnieku vai augu slimības, kaitēkļu 
invāzija, vides incidents, ar tirgu saistīts 
risks vai ieņēmumu svārstības;”;

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1305&rid=1)

Grozījums Nr. 31

Regulas priekšlikums
267. pants – 1. daļa – 7. punkts – a apakšpunkts – ii punkts
Regula (ES) Nr. 1305/2013
36. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) ienākumu stabilizācijas 
instrumentu, kas izpaužas kā finansiāli 
ieguldījumi kopfondos, lai sniegtu
kompensāciju konkrētas nozares 

d) nozarei piemērotu ienākumu 
stabilizācijas instrumentu, kas izpaužas kā 
finansiāli ieguldījumi kopfondos, lai 
sniegtu kompensāciju konkrētas nozares 
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lauksaimniekiem saistībā ar ienākumu 
ievērojamu samazināšanos.”;

lauksaimniekiem saistībā ar ienākumu 
ievērojamu samazināšanos.;

Grozījums Nr. 32

Regulas priekšlikums
267. pants – 1. daļa – 7. punkts – c apakšpunkts
Regula (ES) Nr. 1305/2013
36. pants – 5. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) panta 5. punkta otro daļu svītro; svītrots

Grozījums Nr. 33

Regulas priekšlikums
267. pants – 1. daļa – 7.a punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1305/2013
37. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Spēkā esošais teksts Grozījums

7.a regulas 37. panta 1. punkta 
ievaddaļu aizstāj ar šādu:

“1. Atbalstu saskaņā ar 36. panta 
1. punkta a) apakšpunktu piešķir tikai par 
apdrošināšanas līgumiem, kuri sedz 
zaudējumus, ko izraisījuši nelabvēlīgi 
klimatiskie apstākļi, dzīvnieku vai augu 
slimība, kaitēkļu invāzija vai vides 
incidents, vai pasākums, kas saskaņā ar 
Direktīvu 2000/29/EK ir pieņemts, lai 
izskaustu vai apturētu augu slimību vai 
kaitēkļu invāziju, 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 apjomu, 
var izmantot rādītājus. Izmantotā 
aprēķināšanas metode ļauj noteikt 
atsevišķa lauksaimnieka faktiskos 

“1. Atbalstu saskaņā ar 36. panta 
1. punkta a) apakšpunktu piešķir tikai par 
apdrošināšanas līgumiem, kuri sedz 
zaudējumus, ko izraisījuši nelabvēlīgi 
klimatiskie apstākļi, dzīvnieku vai augu 
slimība, kaitēkļu invāzija vai vides 
incidents, vai pasākums, kas saskaņā ar 
Direktīvu 2000/29/EK ir pieņemts, lai 
izskaustu vai apturētu augu slimību vai 
kaitēkļu invāziju, 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 apjomu, 
var izmantot rādītājus. Izmantotā 
aprēķināšanas metode ļauj noteikt 
atsevišķa lauksaimnieka faktiskos 
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zaudējumus attiecīgajā gadā.” zaudējumus attiecīgajā gadā.”;

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1305&from=LV)

Grozījums Nr. 34

Regulas priekšlikums
267. pants – 1. daļa – 7.b punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1305/2013
37. pants – 1. punkts – 2. daļa – ba punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.b regulas 37. panta 1. punktam 
pievieno šādu apakšpunktu:

“ba) ekonomiskos indeksus (ražošanas 
apjomu un cenas).”;

Grozījums Nr. 35

Regulas priekšlikums
267. pants – 1. daļa – 7.c punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1305/2013
38. pants – 3. punkts – 1. daļa – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.c regulas 38. panta 3. punkta 
pirmajai daļai pievieno šādu 
apakšpunktu:

“ba) fondā veikto gada iemaksu 
papildināšanu.”;

Grozījums Nr. 36

Regulas priekšlikums
267. pants – 1. daļa – 7.d punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1305/2013
38. pants – 3. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.d regulas 38. panta 3. punktā pēc 
pirmās daļas iekļauj šādu daļu:
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“Šā punkta pirmās daļas b) un 
ba) apakšpunktā minētās finanšu 
iemaksas var tikt apvienotas vai 
savstarpēji izslēgtas ar nosacījumu, ka 
iemaksu kopējais apmērs nepārsniedz 
II pielikumā noteikto atbalsta maksimālo 
apmēru.”;

Grozījums Nr. 37

Regulas priekšlikums
267. pants – 1. daļa – 7.e punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1305/2013
38. pants – 3. punkts – 2. daļa

Spēkā esošais teksts Grozījums

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

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

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1305&from=LV)
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Grozījums Nr. 38

Regulas priekšlikums
267. pants – 1. daļa – 9. punkts – aa apakšpunkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1305/2013
39. pants – 1. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

aa) regulas 39. panta 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.  36. 
panta 1. punkta c) apakšpunkta 
piemērošanas vajadzībām 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.

“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. 
36. panta 1. punkta c) apakšpunkta 
piemērošanas vajadzībām 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.
Lai aprēķinātu lauksaimnieka gada 
ienākumu zaudējumus, var izmantot 
rādītājus.”;

(http://www.at4am.ep.parl.union.eu/at4am/ameditor.html?documentID=20338&locale=en#st
v!lCnt=1&langISO0=en&crCnt=1&crID0=96891)

Grozījums Nr. 39

Regulas priekšlikums
267. pants – 1. daļa – 9. punkts – ba apakšpunkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1305/2013
39. pants – 4. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) regulas 39. panta 4. punktam 
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pievieno šādu apakšpunktu:

“ba) fondā veikto gada iemaksu 
papildināšanu.”;

Grozījums Nr. 40

Regulas priekšlikums
267. pants – 1. daļa – 10. punkts
Regula (ES) Nr. 1305/2013
39.a pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Atbalstu saskaņā ar 36. panta 
1. punkta d) apakšpunktu piešķir tikai 
pienācīgi pamatotos gadījumos un 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. 
36. panta 1. punkta d) apakšpunkta 
piemērošanas vajadzībām 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.

1. Atbalstu saskaņā ar 36. panta 
1. punkta d) apakšpunktu piešķir tikai 
pienācīgi pamatotos gadījumos un tad, ja 
ienākumu kritums attiecībā uz konkrētu 
ražošanas nozari, kuras vajadzībām ir 
ticis izveidots ienākumu stabilizācijas 
instruments, pārsniedz 20 % no atsevišķa 
šajā konkrētajā ražošanas nozarē 
strādājoša 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. 
36. panta 1. punkta d) apakšpunkta 
piemērošanas vajadzībām ienākumi ir to 
ieņēmumu summa, kurus lauksaimnieks 
gūst no šīs konkrētās ražošanas nozares 
tirgus, ietverot jebkādu publisko atbalstu 
un atskaitot resursu izmaksas, kas ir 
saistītas ar šo konkrēto ražošanas nozari. 
Kopfonda maksājumi lauksaimniekiem 
kompensē mazāk nekā 70 % no 
zaudētajiem ienākumiem tajā gadā, kad 
ražotājs kļūst tiesīgs saņemt šo palīdzību. 
Lai aprēķinātu lauksaimnieka gada 
ienākumu zaudējumus, var izmantot 
rādītājus. Uz rādītājiem balstītā 
aprēķināšanas metode ļauj godīgi novērtēt 
konkrētā nozarē strādājoša lauksaimnieka 
faktiskos zaudējumus attiecīgajā gadā.

Grozījums Nr. 41
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Regulas priekšlikums
267. pants – 1. daļa – 11. punkts – a apakšpunkts
Regula (ES) Nr. 1035/2013
45. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Papildu apgrozāmais kapitāls, kas 
ir saistīts ar jauniem ieguldījumiem, kas 
saņem ELFLA atbalstu ar finanšu 
instrumenta starpniecību, kurš izveidots 
saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1303/2013 
37. pantu, var būt atbilstīgi izdevumi. Šādi 
atbilstīgie izdevumi nepārsniedz 30 % no 
kopējās atbilstīgo izdevumu summas, kas 
paredzēta ieguldījumiem. Attiecīgo 
lūgumu pienācīgi pamato.;

5. Ja atbalstu sniedz ar finanšu 
instrumenta starpniecību, kurš izveidots 
saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1303/2013 
37. pantu, apgrozāmais kapitāls var būt 
atbilstīgi izdevumi. Šādi atbilstīgie 
izdevumi nepārsniedz EUR 200 000 vai 
30 % no kopējās atbilstīgo izdevumu 
summas, kas paredzēta ieguldījumiem, 
atkarībā no tā, kura summa ir lielāka.

Grozījums Nr. 42

Regulas priekšlikums
267. pants – 1. daļa – 11. punkts – ba apakšpunkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1305/2013
45. pants – 7.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) 45. pantam pievieno šādu punktu:

“7.a Dalīti pārvaldītie finanšu instrumenti 
atbilst augstiem pārredzamības, 
pārskatatbildības un demokrātiskās 
kontroles standartiem.”;

Grozījums Nr. 43

Regulas priekšlikums
267. pants – 1. daļa – 12.a punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1305/2013
58. pants – 1. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

12.a regulas 58. panta 1. punktu aizstāj 
ar šādu:

“1. Neskarot šā panta 5., 6. un 
7. punktu, kopējais Savienības atbalsta 

“1. Neskarot šā panta 5., 6. un 
7. punktu, kopējais Savienības atbalsta 
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apjoms lauku attīstībai saskaņā ar šo regulu 
laikposmam no 2014. gada 1. janvāra līdz 
2020. gada 31. decembrim ir EUR 84 936 
miljonu apmērā, 2011. gada cenās, saskaņā 
ar daudzgadu finanšu shēmu 2014.–
2020. gadam.”

apjoms lauku attīstībai saskaņā ar šo regulu 
laikposmam no 2014. gada 1. janvāra līdz 
2020. gada 31. decembrim ir EUR 84 936 
miljonu apmērā, 2011. gada cenās, saskaņā 
ar daudzgadu finanšu shēmu 2014.–
2020. gadam. Neskarot no jauna noteiktu
Savienības atbalsta apjomu lauku 
attīstībai, pašreizējās lauku attīstības 
programmas, kas apstiprinātas saskaņā ar 
10. panta 2. punktu, turpina piemērot līdz 
2024. gadam vai līdz jaunas reformas 
pieņemšanai.”;

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1305&from=LV)

Grozījums Nr. 44

Regulas priekšlikums
267. pants – 1. daļa – 14. punkts – a apakšpunkts
Regula (ES) Nr. 1305/2013
60. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) panta 1. punktu aizstāj ar šādu: svītrots

1. Atkāpjoties no Regulas (ES) Nr. 
1303/2013 65. panta 9. punkta, 
gadījumos, kad dabas katastrofu, 
katastrofālu notikumu vai nelabvēlīgu 
klimatisko apstākļu, vai sociālekonomisko 
apstākļu būtisku un pēkšņu izmaiņu dēļ 
dalībvalstī vai reģionā, tostarp būtisku un 
pēkšņu demogrāfisko izmaiņu dēļ 
migrācijas vai bēgļu uzņemšanas 
rezultātā, jāveic ārkārtas pasākumi, lauku 
attīstības programmās var paredzēt, ka 
izdevumi, kas saistīti ar programmas 
izmaiņām, var būt atbilstīgi no dienas, 
kad noticis notikums.;

Grozījums Nr. 45

Regulas priekšlikums
267. pants – 1. daļa – 15.a punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1305/2013
66. pants – 1. punkts – b apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

15.a regulas 66. panta 1. punkta 
b) apakšpunktu svītro;

Grozījums Nr. 46

Regulas priekšlikums
267. pants – 1. daļa – 16. punkts
Regula (ES) Nr. 1305/2013
74. pants – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

16. regulas 74. panta a) punktu aizstāj 
ar šādu: 

svītrots

a) konsultē un sniedz atzinumu par 
finansējamo darbību atlases kritērijiem, 
pirms tiek publicēts attiecīgais 
uzaicinājums iesniegt priekšlikumus, 
kurus pārskata saskaņā ar 
programmēšanas vajadzībām;.

Grozījums Nr. 47

Regulas priekšlikums
267. pants – 1. daļa – 16.a punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1305/2013
II pielikums – 17. pants – 3. punkts 

Spēkā esošais teksts Grozījums

16.a regulas II pielikuma 17. panta 
3. punkta 4. ailes “LESD I pielikumā 
uzskaitīto produktu pārstrāde un 
tirdzniecība” 4. rindu aizstāj ar šādu:

No atbilstīgo ieguldījumu apjoma citos 
reģionos

“No atbilstīgo ieguldījumu apjoma citos 
reģionos

Ar noteikumu, ka maksimālais kombinētais 
atbalsts nepārsniedz 90 %, iepriekšminētās 
likmes var palielināt par papildus 
20 procentu punktiem attiecībā uz 
darbībām, ko atbalsta EIP satvarā, vai tām, 
kas saistītas ar ražotāju organizāciju 

Ar noteikumu, ka maksimālais kombinētais 
atbalsts nepārsniedz 90 %, iepriekšminētās 
likmes var palielināt par papildus 
20 procentu punktiem attiecībā uz 
darbībām, ko atbalsta EIP satvarā, 
kolektīviem ieguldījumiem un integrētiem 
projektiem vai darbībām, kas saistītas ar 
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apvienošanos ražotāju organizāciju apvienošanos”;

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1305&rid=1)

Grozījums Nr. 48

Regulas priekšlikums
267. pants – 1. daļa – 16.b punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1305/2013
II pielikums – 37. pants – 5. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

16.b regulas II pielikumā 37. panta 
5. punktu aizstāj ar šādu:

“Pants 37(5) “Pants 37(5)

Ražas, dzīvnieku un augu apdrošināšana Ražas, dzīvnieku un augu apdrošināšana

Maksimālā summa (EUR) vai likme 65 % Maksimālā summa (EUR) vai likme 70 %

No maksājamās apdrošināšanas prēmijas” No maksājamās apdrošināšanas prēmijas”;

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1305&from=LV)

Grozījums Nr. 49

Regulas priekšlikums
267. pants – 1. daļa – 16.c punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1305/2013
II pielikums – 38. pants – 5. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

16.c regulas II pielikumā 38. panta 
5. punktu aizstāj ar šādu:

“Pants 38(5) “Pants 38(5)

Kopfondi nelabvēlīgiem klimatiskajiem 
apstākļiem, dzīvnieku un augu slimībām, 
kaitēkļu invāzijām un vides incidentiem

Kopfondi nelabvēlīgiem klimatiskajiem 
apstākļiem, dzīvnieku un augu slimībām, 
kaitēkļu invāzijām un vides incidentiem

Maksimālā summa (EUR) vai likme 65 % Maksimālā summa (EUR) vai likme 70 %

No atbilstīgajām izmaksām” No atbilstīgajām izmaksām”;

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&rid=1)
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Grozījums Nr. 50

Regulas priekšlikums
267. pants – 1. daļa – 16.d punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1305/2013
II pielikums – 39. pants – 5. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

16.d regulas II pielikumā 39. panta 
5. punktu aizstāj ar šādu:

“Pants 39(5) “Pants 39(5)

Ienākumu stabilizācijas instruments Ienākumu stabilizācijas instruments

Maksimālā summa (EUR) vai likme 65 % Maksimālā summa (EUR) vai likme 70 %

No atbilstīgajām izmaksām” No atbilstīgajām izmaksām”;

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&rid=1)

Grozījums Nr. 51

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

Spēkā esošais teksts Grozījums

-1. regulas 9. panta 1. punkta pirmo 
daļu aizstāj ar šādu:

“Sertifikācijas struktūra ir dalībvalsts 
izraudzīta valsts vai privāta revīzijas 
struktūra.  Ja tā ir privāta revīzijas struktūra 
un to pieprasa piemērojamie Savienības vai 
valsts tiesību akti, to publiskā konkursa 
procedūrā izvēlas dalībvalsts. Tā sniedz 
atzinumu, kurš izstrādāts saskaņā ar 
starptautiski atzītiem revīzijas standartiem, 
par maksājumu aģentūras gada pārskatu 
pilnīgumu, pareizību un patiesumu, tās 
iekšējās kontroles sistēmas pienācīgu 
darbību un to izdevumu likumību un 
pareizību, kuru atmaksāšana ir pieprasīta 
no Komisijas.  Minētajā atzinumā konstatē 
arī to, vai pārbaude rada šaubas par 
apgalvojumiem pārvaldības ticamības 

“Sertifikācijas struktūra ir dalībvalsts 
izraudzīta valsts vai privāta revīzijas 
struktūra. Ja tā ir privāta revīzijas struktūra 
un to pieprasa piemērojamie Savienības vai 
valsts tiesību akti, to publiskā konkursa 
procedūrā izvēlas dalībvalsts. Tā sniedz 
atzinumu, kurš izstrādāts saskaņā ar 
starptautiski atzītiem revīzijas standartiem, 
par maksājumu aģentūras gada pārskatu 
pilnīgumu, pareizību un patiesumu, tās 
iekšējās kontroles sistēmas pienācīgu 
darbību un to izdevumu likumību un 
pareizību, kuru atmaksāšana ir pieprasīta 
no Komisijas. Minētajā atzinumā konstatē 
arī to, vai pārbaude rada šaubas par 
apgalvojumiem pārvaldības ticamības 
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deklarācijā.” deklarācijā. Sertifikācijas struktūra tikai 
pārbauda atbilstību Savienības tiesību 
aktiem.”;

(http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1306&qid=1490106989808&from=LV)

Grozījums Nr. 52

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1.a regulas 9. panta 1. punktā pēc 
pirmās daļas iekļauj šādu daļu:

“Maksājumu aģentūra ievēro tiesību 
aktus un ir atbildīga par finansēšanas 
programmu īstenošanu. Tā ievēro ES 
tiesību aktus atbilstīgi starptautiski 
atzītiem standartiem un atbilstīgi īsteno 
savu rīcības brīvību. Sertifikācijas 
struktūra savos novērtējumos nodrošina, 
ka tiek ievēroti tiesību akti un laba prakse, 
kā arī to, ka tiek nodrošināta atbilstība 
kontroles sistēmām, kuras skar attiecīgos 
lēmumus.”;

Grozījums Nr. 53

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1.b regulā iekļauj šādu pantu:

“9.a pants 

Būtiskuma slieksnis

Maksājumu aģentūras un sertifikācijas 
struktūras, veicot pārbaudes, ņem vērā 
pieļaujamā kļūdas riska būtiskuma 
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slieksni. Būtiskuma slieksnis ir 4 %.”;

Grozījums Nr. 54

Regulas priekšlikums
268. pants – 1. daļa – 1. punkts – b apakšpunkts
Regula (ES) Nr. 1306/2013
26. pants – 5. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis atlīdzina apropriācijas, kas 
atbilstīgi Finanšu regulas 12. panta 2.
punkta d) apakšpunktam pārnestas 
galīgajiem saņēmējiem, uz kuriem tajā
finanšu gadā, uz kuru apropriācijas tiek 
pārnestas, attiecas korekcijas likme.

Kārtējā finanšu gadā neizmantotās
apropriācijas, kas pārnestas atbilstīgi 
Finanšu regulas 12. panta 2. punkta 
d) apakšpunktam, pārvieto uz nākamā
finanšu gada rezervi krīzes situācijām 
lauksaimniecības nozarē.

Grozījums Nr. 55

Regulas priekšlikums
268. pants – 1. daļa – 1. punkts – b apakšpunkts
Regula (ES) Nr. 1306/2013
26. pants – 5. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šā punkta pirmajā daļā minētā 
atlīdzināšana attiecas tikai uz galīgajiem 
saņēmējiem minētajās dalībvalstīs, kurās 
iepriekšējā finanšu gadā tiek piemērota 
finanšu disciplīna.;

svītrots

Grozījums Nr. 56

Regulas priekšlikums
268. pants – 1. daļa – 1.a punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1306/2013
26. pants – 6. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

1.a regulas 26. panta 6. punktu aizstāj 
ar šādu:

“6. Komisija var pieņemt īstenošanas 
aktus, paredzot noteikumus un 

“6. Atkāpjoties no 5. punkta, ja rezervi 
krīzes situācijām lauksaimniecības nozarē 
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nosacījumus, ko piemēro apropriācijām, 
kuras ir pārnestas saskaņā ar Regulas 
(ES, Euratom) Nr. 966/2012 169. panta 3. 
punktu, lai finansētu šīs regulas 4. panta 
1. punkta b) apakšpunktā minētos 
izdevumus.  Minētos īstenošanas aktus 
pieņem saskaņā ar 116. panta 2. punktā 
minēto konsultēšanās procedūru.”

neizmanto kārtējā finanšu gadā, attiecīgās 
apropriācijas pārnes uz nākamo finanšu 
gadu saskaņā ar Finanšu regulas 
12. pantu un krīzes gadījumā tās būs 
pieejamas lauksaimniecības nozarei.

Ja Komisija paredz, ka krīzes rezerves 
gada apjoms kārtējā finanšu gadā 
pārsniegs pārnesto apropriāciju apjomu, 
tā piemēro tiešo maksājumu 
samazinājumu, izmantojot šajā pantā 
minēto finanšu disciplīnas mehānismu.”;

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1306&rid=1)

Grozījums Nr. 57

Regulas priekšlikums
268. pants – 1. daļa – 1.b punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1306/2013
26. pants – 7. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

1.b regulas 26. panta 7. punktu aizstāj 
ar šādu:

“7. Piemērojot šo pantu, 25. pantā minēto 
summu, kas paredzēta rezervei krīzes 
situācijām lauksaimniecības nozarē, iekļauj 
korekcijas likmes noteikšanā. Jebkuru 
summu, ko līdz finanšu gada beigām 
neizmanto krīzes pasākumiem, izmaksā 
saskaņā ar šā panta 5. punktu.”

“7. Piemērojot šo pantu, 25. pantā minēto 
summu, kas paredzēta rezervei krīzes 
situācijām lauksaimniecības nozarē, iekļauj 
korekcijas likmes noteikšanā, ja krīzes 
rezerve tiek izmantota vai attiecībā uz to 
tiek veiktas korekcijas, lai pielāgotu 
kārtējam finanšu gadam. Jebkuru summu, 
ko līdz finanšu gada beigām neizmanto 
krīzes pasākumiem, pārnes uz nākamo 
finanšu gadu.”;

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1306&rid=1)

Grozījums Nr. 58

Regulas priekšlikums
268. pants – 1. daļa – 1.c punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1306/2013
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26. pants – 7.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.c regulas 26. pantam pievieno šādu 
punktu:

“7.a Šā punkta pirmajā un sestajā daļā 
minētā atlīdzināšana attiecas tikai uz 
galīgajiem saņēmējiem 2021. finanšu 
gadā tajās dalībvalstīs, kurās iepriekšējos 
finanšu gados tika piemērota finanšu 
disciplīna.

Tiem saņēmējiem, kas 2020. gadā 
pieteicās tiešā atbalsta saņemšanai 
(2021. finanšu gads), galīgā atlīdzināšana 
tiks veikta finanšu perioda beigās.”;

Grozījums Nr. 59

Regulas priekšlikums
268. pants – 1. daļa – 3.a punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1306/2013
52.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a regulā iekļauj šādu pantu:

“52.a pants

Pastāvošo novērtējumu izmantošana 
(viena revīzija)

1. Saistībā ar programmām, kuru 
īstenošanas laikā Komisija secina, ka uz 
sertifikācijas struktūras apstiprinājumiem 
var paļauties, tā ar sertifikācijas struktūru 
vienojas par to, ka tiks ierobežotas 
Komisijas pārbaudes uz vietas saistībā ar 
sertifikācijas struktūras darbību, ja vien 
netiek gūti pierādījumi par nepilnībām 
sertifikācijas struktūras darbā konkrētajā 
finanšu gadā, par kuru Komisija jau ir 
pieņēmusi pārskatus.

2. Lai izvērtētu sertifikācijas 
struktūras darbību, Komisija var kontrolēt 
revīzijas, kas veiktas jebkurā sertifikācijas 
struktūrā, vai piedalīties sertifikācijas 
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struktūras pārbaudēs uz vietas un, ja tas 
nepieciešams saskaņā ar 
starptautiskajiem revīzijas standartiem, 
sākt projektu revīziju, lai pārliecinātos par 
sertifikācijas struktūras efektīvu 
darbību.”;

Grozījums Nr. 60

Regulas priekšlikums
268. pants – 1. daļa – 4. punkts
Regula (ES) Nr. 1306/2013
54. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. regulas 54. panta 2. punktu aizstāj 
ar šādu:

svītrots

“2. Ja summa nav atgūta četru gadu 
laikā kopš atgūšanas pieprasījuma vai 
astoņu gadu laikā, kopš atgūšanas 
prasība ir iesniegta valsts tiesā, 
neatgūšanas finanšu sekas sedz attiecīgā 
dalībvalsts, neskarot prasību, ka 
attiecīgajai dalībvalstij ir jāpilda 
atgūšanas procedūras atbilstīgi 58. 
pantam.

Ja, veicot atgūšanas procedūru, 
pārkāpumu neesību konstatē ar galīgu 
administratīvu vai juridisku instrumentu, 
tad attiecīgā dalībvalsts finansiālo slogu, 
ko tā uzņēmusies saskaņā ar pirmo daļu, 
deklarē kā fondu izdevumus.

Tomēr, ja ar attiecīgo dalībvalsti 
nesaistītu iemeslu dēļ atgūšana nevar tikt 
veikta šā punkta pirmajā daļā noteiktajos 
termiņos un ja atgūstamā summa 
pārsniedz EUR 1 miljonu, Komisija pēc 
dalībvalsts lūguma var pagarināt 
termiņus par ne vairāk kā pusi no 
sākotnējiem termiņiem.”;

Grozījums Nr. 61

Regulas priekšlikums
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268. pants – 1. daļa – 4.a punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1306/2013
54. pants – 3. punkts – 1. daļa

Spēkā esošais teksts Grozījums

4.a regulas 54. panta 3. punkta pirmo 
daļu aizstāj ar šādu:

“3. Pienācīgi pamatotos gadījumos 
dalībvalstis var pieņemt lēmumu neturpināt 
atgūšanu.  Šādu lēmumu var pieņemt 
vienīgi šādos gadījumos:

“3. Pienācīgi pamatotos gadījumos 
dalībvalstis var pieņemt lēmumu neturpināt 
atgūšanu. Šādu lēmumu var pieņemt šādos 
gadījumos:

a) ja līdzekļu atgūšanas izmaksas, kas 
jau veiktas un varētu tikt veiktas, pārsniedz 
atgūstamo līdzekļu summu, kuru 
nosacījumu uzskata par izpildītu, ja:

a) ja līdzekļu atgūšanas izmaksas, kas 
jau veiktas un varētu tikt veiktas, pārsniedz 
atgūstamo līdzekļu summu, kuru 
nosacījumu uzskata par izpildītu, ja no 
saņēmēja atgūstamā summa saistībā ar 
individuālu maksājumu atbalsta shēmā vai 
atbalsta pasākumā, neieskaitot procentus, 
nepārsniedz EUR 250;

i) no saņēmēja atgūstamā summa 
saistībā ar individuālu maksājumu atbalsta 
shēmā vai atbalsta pasākumā, neieskaitot 
procentus, nepārsniedz EUR 100; vai

ii) no saņēmēja atgūstamā summa 
saistībā ar individuālu maksājumu 
atbalsta shēmā vai atbalsta pasākumā, 
neieskaitot procentus, ir starp EUR 100 
un EUR 150 un attiecīgā dalībvalsts 
piemēro robežvērtību, kas ir vienāda ar 
atgūstamo summu vai lielāka par to, 
saskaņā ar valsts tiesību aktiem par valsts 
parāda nepiedzīšanu;

b) ja atgūšana izrādās neiespējama 
debitora vai juridiski par pārkāpumu 
atbildīgās personas maksātnespējas dēļ, 
kas ir konstatēta un apstiprināta saskaņā 
ar attiecīgās valsts tiesību aktiem.

b) ja dalībvalsts ievēro paraugpraksi 
attiecībā uz ZGIS atjaunināšanu trīs gadu 
ciklā un ir iesniegusi ģeotelpiskā atbalsta 
pieteikumu, netiek paredzēta prasība atgūt 
neatbilstīgus maksājumus par nelielām 
teritorijām, kas ir mazākas par 1 ha.”;

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1306&rid=1)

Grozījums Nr. 62

Regulas priekšlikums
268. pants – 1. daļa – 4.b punkts (jauns)
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Regula (ES) Nr. 1306/2013
54. pants – 3. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.b regulas 54. panta 3. punktam 
pievieno šādu apakšpunktu:

“ba) atkāpjoties no 97. panta 3. punkta, 
dalībvalstis var pieņemt lēmumu 
neturpināt atgūšanu, pamatojoties uz 
neatbilstību savstarpējo atbilstību saskaņā 
ar a) apakšpunktu.”;

Grozījums Nr. 63

Regulas priekšlikums
268. pants – 1. daļa – 5.a punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1306/2013
72. pants – 2. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

5.a regulas 72. panta 2. punktu aizstāj 
ar šādu:

“2. Atkāpjoties no 1. punkta 
a) apakšpunkta, dalībvalstis var pieņemt 
lēmumu, ka lauksaimniecībā izmantojamie 
zemes gabali līdz 0,1 ha lielā platībā, par 
kuriem nepiesakās maksājumu saņemšanai, 
nav jādeklarē, ja šādu zemes gabalu kopējā 
platība nepārsniedz 1 ha, un/vai var 
pieņemt lēmumu, ka lauksaimniekam, kurš 
nepiesakās platībatkarīgo tiešo maksājumu 
saņemšanai, nav jādeklarē lauksaimniecībā 
izmantojamie zemes gabali, ja kopējā 
platība nepārsniedz 1 ha. Jebkurā gadījumā 
lauksaimnieks savā pieteikumā tomēr 
norāda, ka tā rīcībā ir lauksaimniecībā 
izmantojamie zemes gabali, un pēc 
kompetento iestāžu pieprasījuma norāda to 
atrašanās vietu.”

“2. Atkāpjoties no 1. punkta 
a) apakšpunkta, dalībvalstis var pieņemt 
lēmumu, ka:

a) lauksaimniecībā izmantojamie 
zemes gabali līdz 0,1 ha lielā platībā, par 
kuriem nepiesakās maksājumu saņemšanai, 
nav jādeklarē, ja šādu zemes gabalu kopējā 
platība nepārsniedz 1 ha, un/vai var 
pieņemt lēmumu, ka lauksaimniekam, kurš 
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nepiesakās platībatkarīgo tiešo maksājumu 
saņemšanai, nav jādeklarē lauksaimniecībā 
izmantojamie zemes gabali, ja kopējā 
platība nepārsniedz 1 ha. Jebkurā gadījumā 
lauksaimnieks savā pieteikumā tomēr 
norāda, ka tā rīcībā ir lauksaimniecībā 
izmantojamie zemes gabali, un pēc 
kompetento iestāžu pieprasījuma norāda to 
atrašanās vietu;

b) lauksaimniekiem, kuri piedalās 
mazo lauksaimnieku atbalsta shēmā, nav 
jādeklarē lauksaimniecībā izmantojamie 
zemes gabali, par kuriem nepiesakās 
maksājumu saņemšanai, ja vien tas nav 
nepieciešams citas palīdzības vai atbalsta 
nolūkā.”;

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1306&rid=1)

Grozījums Nr. 64

Regulas priekšlikums
268. pants – 1. daļa – 5.b punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1306/2013
75. pants – 1. punkts – 4. daļa

Spēkā esošais teksts Grozījums

5.b regulas 75. panta 1. punkta 4. daļu 
aizstāj ar šādu:

“Saistībā ar atbalstu, ko piešķir lauku 
attīstībai, kā minēts 67. panta 2. punktā, šo 
punktu piemēro attiecībā uz atbalsta 
pieteikumiem vai maksājuma 
pieprasījumiem, iesniegtiem sākot no 
2018. maksājumu pieprasījumu gada, 
izņemot attiecībā uz avansa maksājumiem 
līdz 75 % apmērā, kas paredzēti šā punkta 
trešajā daļā.”

“Saistībā ar atbalstu, ko piešķir lauku 
attīstībai, kā minēts 67. panta 2. punktā, šo 
punktu piemēro attiecībā uz atbalsta 
pieteikumiem vai maksājuma 
pieprasījumiem, iesniegtiem sākot no 
2020. maksājumu pieprasījumu gada, 
izņemot attiecībā uz avansa maksājumiem 
līdz 75 % apmērā, kas paredzēti šā punkta 
trešajā daļā.”;

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1306&rid=1)

Grozījums Nr. 65

Regulas priekšlikums
268. pants – 1. daļa – 5.c punkts (jauns)
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Regula (ES) Nr. 1306/2013
118.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.c regulā iekļauj šādu pantu:

“118.a pants

Aizliegums piemērot ar atpakaļejošu 
spēku

1. Izmaiņas noteikumos un 
pamatnostādnēs, darbības instrumentos 
vai citos Komisijas dokumentos, kuriem ir 
tieša un netieša ārējā ietekme, kā arī 
noteikumu iepriekšējās interpretācijas, ko 
piemērojušas Savienības iestādes un 
struktūras, kā arī Komisijas sertifikācijas 
struktūra un maksājumu aģentūras, var 
būt spēkā tikai attiecībā uz nākotni.

2. Piemērošana ar atpakaļejošu 
spēku ir pieļaujama vienīgi izņēmuma 
gadījumā. Šādā gadījumā attiecībā uz 
piemērošanu ar atpakaļejošu spēku tiek 
sniegti pārliecinoši apsvērumi sabiedrības 
interesēs un pienācīgi tiek ņemta vērā 
iesaistīto personu tiesiskā paļāvība 
attiecībā uz juridisko noteiktību. Atbilstīgi 
tiek izvērtēta iespēja bez sankcijām 
piemērot pārejas noteikumus.”;

Grozījums Nr. 66

Regulas priekšlikums
268. pants – 1. daļa – 5.d punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1306/2013
118.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.d pēc regulas 118. panta iekļauj 
šādu pantu:

“118.b pants

Komisijas dokumentiem noteiktie 
ierobežojumi

Komisijas pamatnostādnēm, 
instrumentiem vai citiem dokumentiem ar 



AD\1124405LV.docx 37/96 PE599.808v02-00

LV

tiešu un netiešu ārējo ietekmi tiek noteikti 
maksimāli ierobežojumi apmēru un 
apjomu ziņā. Dokumenti pirmām kārtām 
nodrošina saskaņotu rīcību, un tie atbilst 
noteikumu prasībām.”;

Grozījums Nr. 67

Regulas priekšlikums
269. pants – 1. daļa – -1. punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1307/2013
4. pants – 1. punkts – c apakšpunkts – i punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

-1. regulas 4. panta 1. punkta
c) apakšpunkta i) punktu aizstāj ar šādu:

“lauksaimniecības produktu ražošana vai 
audzēšana, tostarp ražas novākšana, 
slaukšana, dzīvnieku audzēšana un 
turēšana lauksaimniecības nolūkiem,”

“galveno lauksaimniecības produktu 
ražošana, audzēšana vai uzglabāšana un 
ražošanas līdzekļi, tostarp ražas 
novākšana, slaukšana, dzīvnieku audzēšana 
un turēšana lauksaimniecības nolūkiem,”;

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&rid=3)

Grozījums Nr. 68

Regulas priekšlikums
269. pants – 1. daļa – -1.a punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1307/2013
4. pants – 1. punkts – f apakšpunkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

-1.a regulas 4. panta 1. punkta 
f) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“f) “aramzeme” ir zeme, ko apstrādā 
kultūraugu audzēšanai, vai zeme, kas 
pieejama kultūraugu audzēšanai, bet ir 
atstāta papuvē, arī platības, kuras atstātas 
atmatā saskaņā ar Regulas (EK) 
Nr. 1257/1999 22., 23. un 24. pantu, 
Regulas (EK) Nr. 1698/2005 39. pantu un 
Regulas (ES) Nr. 1305/2013 28. pantu, 
neatkarīgi no tā, vai uz attiecīgās zemes ir 
siltumnīcas vai stacionārs vai pārvietojams 

“f) “aramzeme” ir zeme, ko apstrādā 
kultūraugu audzēšanai, vai zeme, kas 
pieejama kultūraugu audzēšanai, bet ir 
atstāta papuvē, arī platības, kuras atstātas 
atmatā saskaņā ar Regulas (EK) 
Nr. 1257/1999 22., 23. un 24. pantu, 
Regulas (EK) Nr. 1698/2005 39. pantu un 
Regulas (ES) Nr. 1305/2013 28. pantu, 
neatkarīgi no tā, vai uz attiecīgās zemes ir 
siltumnīcas vai stacionārs vai pārvietojams 
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segums;” segums; ja dalībvalstis tā nolemj, tā var 
ietvert visas platības, kas ir atstātas 
papuvē un ko klāj stiebrzāles vai citi 
lopbarības zālaugi, kas agrāk ietilpa 
lauksaimniecības zemes platībās, bet 
nebija ilggadīgie zālāji laikā, kad tie 
pirmo reizi tika atstāti papuvē;”;

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&from=LV)

Grozījums Nr. 69

Regulas priekšlikums
269. pants – 1. daļa – -1.b punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1307/2013
4. pants – 1. punkts – h apakšpunkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

-1.b regulas 4. panta 1. punkta 
h) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“h) “ilggadīgie zālāji un pastāvīgās 
ganības” (turpmāk par abiem “ilggadīgie 
zālāji”) ir zeme, ko izmanto, lai audzētu 
dabīgi veidojušās (pašiesējušās) vai 
kultivētas (sētas) stiebrzāles vai citus 
lopbarības zālaugus, un kas piecus gadus 
vai ilgāk nav iekļauta saimniecības 
augsekas sistēmā; tās var būt arī citas 
sugas, piemēram, krūmi un/vai koki, ko var 
izmantot noganīšanai, ar noteikumu, ka 
pārsvaru saglabā stiebrzāles un citi 
lopbarības zālaugi, kā arī, ja dalībvalstis tā 
nolemj — zeme, ko var izmantot 
noganīšanai un kas veido daļu no 
izveidotās vietējās prakses, ja stiebrzāles 
un citi lopbarības zālaugi tradicionāli nav 
dominējoši ganību teritorijās;”

“h) “ilggadīgie zālāji un pastāvīgās 
ganības” (turpmāk par abiem “ilggadīgie 
zālāji”) ir zeme, ko izmanto, lai audzētu 
dabīgi veidojušās (pašiesējušās) vai 
kultivētas (sētas) stiebrzāles vai citus 
lopbarības zālaugus, un kas septiņus gadus 
vai ilgāk nav iekļauta saimniecības 
augsekas sistēmā; tās var būt arī citas 
sugas, piemēram, krūmi un/vai koki, ko var 
izmantot noganīšanai, ar noteikumu, ka 
pārsvaru saglabā stiebrzāles un citi 
lopbarības zālaugi, kā arī, ja dalībvalstis tā 
nolemj — zeme, ko var izmantot 
noganīšanai un, ja dalībvalstis tā nolemj, 
citi lopbarības resursi, kas tiek izmantoti 
nevis noganīšanas, bet citā veidā, ar 
nosacījumu, ka šajā teritorijā joprojām 
dominē stiebrzāles un citi lopbarības 
zālaugi, un ja dalībvalstis tā nolemj:

i) zeme, ko var izmantot noganīšanai 
un kas veido daļu no izveidotās vietējās 
prakses, ja stiebrzāles un citi lopbarības 
zālaugi tradicionāli nav dominējoši ganību 
teritorijās, un/vai

ii) zeme, ko var izmantot noganīšanai 
un kuras ganību teritorijās stiebrzāles un 



AD\1124405LV.docx 39/96 PE599.808v02-00

LV

citi lopbarības zālaugi nav ne dominējoši, 
ne iztrūkstoši;

Piemērojot šo definīciju, dalībvalstis var 
pieņemt lēmumu, ka augsekas sistēmu 
veido šāda prakse:

i) stiebrzāļu vai citu lopbarības 
zālaugu sēšana teritorijā pēc iepriekšējā 
zālāja vai citu lopbarības zālaugu seguma 
noņemšanas, ja jauno segumu izveido no 
tādām sugām vai sugu kopuma, kas 
neietilpst iepriekšējā segumā, vai

ii) stiebrzāļu vai citu lopbarības 
zālaugu sēšana platībā uzreiz vai pēc 
iepriekšēja zālāja vai citu lopbarības 
zālaugu seguma noņemšanas;”;

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&from=LV)

Grozījums Nr. 70

Regulas priekšlikums
269. pants – 1. daļa – -1.c punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1307/2013
4. pants – 1. punkts – i apakšpunkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

-1.c regulas 4. panta 1. punkta 
i) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“i) “stiebrzāles vai citi lopbarības 
zālaugi” ir visi zālaugi, kas tradicionāli aug 
dabiskās ganībās vai ko dalībvalstī parasti 
iekļauj ganībām vai pļavām paredzētos 
sēklu maisījumos, neatkarīgi no tā, vai tās 
izmanto lopu ganīšanai;”

“i) “stiebrzāles vai citi lopbarības 
zālaugi” ir visi zālaugi, kas tradicionāli aug 
dabiskās ganībās vai ko dalībvalstī parasti 
iekļauj ganībām vai pļavām paredzētos 
sēklu maisījumos, neatkarīgi no tā, vai tās 
izmanto lopu ganīšanai, tostarp pākšaugi, 
ko sēj vienkultūrā;”;

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&from=LV)

Grozījums Nr. 71

Regulas priekšlikums
269. pants – 1. daļa – 1.a punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1307/2013
9. pants – 3.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a regulas 9. pantā iekļauj šādu 
punktu:

“3.a Dalībvalstis var pieņemt lēmumu, 
ka fiziskas vai juridiskas personas vai 
fizisku vai juridisku personu grupas, 
kuras reģistrētas kā lauksaimnieki 
jebkurā valsts publiskajā reģistrā, tiek 
uzskatītas par aktīviem 
lauksaimniekiem.”;

Grozījums Nr. 72

Regulas priekšlikums
269. pants – 1. daļa – 2. punkts – 2. daļa
Regula (ES) Nr. 1307/2013
9. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Dalībvalstis var nolemt pārtraukt 
šā panta noteikumu piemērošanu no 
2018. gada. Tās šo lēmumu paziņo 
Komisijai līdz 2017. gada 1. augustam.”;

svītrots

Grozījums Nr. 73

Regulas priekšlikums
269. pants – 1. daļa – 2.a punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1307/2013
25. pants – 4. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

2.a regulas 25. panta 4. punktu aizstāj 
ar šādu:

“Turklāt dalībvalstis paredz, ka vēlākais 
2019. pieprasījumu gadā vienības vērtība 
visām maksājumtiesībām nav mazāka par 
60 % no valsts vai reģiona vienības 
vērtības, izņemot, ja tas rada 
samazinājumu, kas pārsniedz 7. punktā 
minēto procentuālo robežvērtību 
dalībvalstīs, kuras šo robežvērtību piemēro. 

“Turklāt dalībvalstis paredz, ka vēlākais 
2019. pieprasījumu gadā vienības vērtība 
visām maksājumtiesībām nav mazāka par 
60 % no valsts vai reģiona vienības 
vērtības visās teritorijās ārpus 
norobežotiem kalnu apgabaliem un 
mazāka par 80 % norobežotos kalnu 
apgabalos, izņemot, ja tas rada 
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Šādā gadījumā minimālo vienības vērtību 
nosaka tādā apjomā, lai minētā 
robežvērtība tiktu ievērota.”

samazinājumu, kas pārsniedz 7. punktā 
minēto procentuālo robežvērtību 
dalībvalstīs, kuras šo robežvērtību piemēro. 
Šādā gadījumā minimālo vienības vērtību 
nosaka tādā apjomā, lai minētā 
robežvērtība tiktu ievērota.”;

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&rid=1)

Grozījums Nr. 74

Regulas priekšlikums
269. pants – 1. daļa – 2.b punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1307/2013
30. pants – 7. punkts – fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b regulas 30. panta 7. punkta 
pirmajai daļai pievieno šādu 
apakšpunktu:

“fa) palielinātu maksājumtiesību vērtību 
līdz maksājumtiesību vidējai vērtībai valstī 
vai reģionā, kā minēts šā panta 8. punkta 
otrajā daļā, ja ir notikusi smaga dabas 
katastrofa, kas nopietni ietekmē 
saimniecību un apgrūtina parasto darbību 
izpildi;”;

Grozījums Nr. 75

Regulas priekšlikums
269. pants – 1. daļa – 2.c punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1307/2013
34. pants – 3. punkts – 1. daļa

Spēkā esošais teksts Grozījums

2.c regulas 34. panta 3. punkta pirmo 
daļu aizstāj ar šādu:

“3. Dalībvalstis, kas neizmanto 23. panta 1. 
punktā norādīto iespēju, var nolemt, ka 
maksājumtiesības var nodot vai aktivizēt 
tikai tajā pašā reģionā, izņemot faktiskas 
vai paredzamas mantošanas gadījumus.”

“3. Dalībvalstis, kas neizmanto 23. panta 
1. punktā norādīto iespēju, var nolemt, ka 
maksājumtiesības var nodot vai aktivizēt 
tikai tajā pašā reģionā vai tikai dalībvalsts 
kalnu apgabalā, izņemot faktiskas vai 
paredzamas mantošanas gadījumus.”;
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(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&rid=1)

Grozījums Nr. 76

Regulas priekšlikums
269. pants – 1. daļa – 3.a punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1307/2013
43. pants – 11. punkts – 2. daļa

Spēkā esošais teksts Grozījums

3.a regulas 43. panta 11. punkta otro 
daļu aizstāj ar šādu:

“Pirmo daļu piemēro tikai tām 
saimniecības vienībām, kuras izmanto 
bioloģiskajai ražošanai saskaņā ar Regulas
(EK) Nr. 834/2007 11. pantu.”

“Pirmo daļu piemēro tikai tām 
saimniecības vienībām, kuras izmanto 
bioloģiskajai ražošanai saskaņā ar 
Regulas (EK) Nr. 834/2007 11. pantu vai 
kurās īsteno agrovides pasākumus 
saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1305/2013.”;

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&rid=1)

Grozījums Nr. 77

Regulas priekšlikums
269. pants – 1. daļa – 3.b punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1307/2013
44. pants – 1. punkts – 1. daļa

Spēkā esošais teksts Grozījums

3.b regulas 44. panta 1. punkta pirmo 
daļu aizstāj ar šādu:

“Ja lauksaimnieka aramzemes platība ir no 
10 līdz 30 hektāriem un ja visā šajā platībā 
netiek audzēti tādi kultūraugi, kas 
ievērojami ilgu laiku gadā vai ievērojami 
lielu šā kultūrauga audzēšanas cikla daļu 
atrodas zem ūdens, tad šajā aramzemē 
audzē vismaz divus dažādus kultūraugu 
veidus.  Galvenā kultūrauga platība 
nepārsniedz 75 % no minētās aramzemes.”

“Ja lauksaimnieka aramzemes platība ir no 
15 līdz 30 hektāriem un ja visā šajā platībā 
netiek audzēti tādi kultūraugi, kas 
ievērojami ilgu laiku gadā vai ievērojami 
lielu šā kultūrauga audzēšanas cikla daļu 
atrodas zem ūdens, tad šajā aramzemē 
audzē vismaz divus dažādus kultūraugu 
veidus. Galvenā kultūrauga platība 
nepārsniedz 75 % no minētās 
aramzemes.”;

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&from=LV)
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Grozījums Nr. 78

Regulas priekšlikums
269. pants – 1. daļa – 3.c punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1307/2013
44. pants – 2. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

3.c regulas 44. panta 2. punktu aizstāj 
ar šādu:

“2. Neskarot to kultūraugu veidu 
skaitu, kas nepieciešams saskaņā ar 1.
punktu, tajās minētās maksimālās 
robežvērtības saimniecībām nepiemēro, ja 
vairāk nekā 75 % no aramzemes aizņem 
stiebrzāles vai citi lopbarības zālaugi vai 
papuvē esoša zeme. Šādos gadījumos 
galvenais kultūraugs atlikušajā aramzemes 
daļā neaizņem vairāk par 75 % no minētās 
atlikušās aramzemes platības, izņemot, ja 
šo atlikušo platību veido stiebrzāles vai citi 
lopbarības zālaugi vai papuvē esoša zeme.”

“2. Neskarot to kultūraugu veidu 
skaitu, kas nepieciešams saskaņā ar 
1. punktu, tajās minētās maksimālās 
robežvērtības saimniecībām nepiemēro, ja 
vairāk nekā 75 % no aramzemes aizņem 
stiebrzāles vai citi lopbarības zālaugi vai 
papuvē esoša zeme, vai tādi kultūraugi, 
kas ievērojami ilgu laiku gadā vai 
ievērojami lielu šā kultūrauga audzēšanas 
cikla daļu atrodas zem ūdens. Šādos 
gadījumos galvenais kultūraugs atlikušajā 
aramzemes daļā neaizņem vairāk par 75 % 
no minētās atlikušās aramzemes platības, 
izņemot, ja šo atlikušo platību veido 
stiebrzāles vai citi lopbarības zālaugi vai 
papuvē esoša zeme.”

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&rid=1)

Grozījums Nr. 79

Regulas priekšlikums
269. pants – 1. daļa – 3.d punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1307/2013
44. pants – 3. punkts – a apakšpunkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

3.d regulas 44. panta 3. punkta 
a) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“a) kurās vairāk nekā 75 % no 
aramzemes izmanto, lai audzētu stiebrzāles 
vai citus lopbarības zālaugus vai zemi 
atstājot papuvē, vai to vienlaikus izmanto 
vairākos minētajos veidos — ar 
noteikumu, ka aramzemes platība, ko 

“a) kurās vairāk nekā 75 % no 
aramzemes izmanto, lai audzētu stiebrzāles 
vai citus lopbarības zālaugus vai zemi 
atstājot papuvē, vai to vienlaikus izmanto 
vairākos minētajos veidos;”;
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neizmanto minētajos veidos, nav lielāka 
par 30 hektāriem;”

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&from=LV)

Grozījums Nr. 80

Regulas priekšlikums
269. pants – 1. daļa – 3.e punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1307/2013
44. pants – 3. punkts – b apakšpunkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

3.e regulas 44. panta 3. punkta 
b) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“b) kurās vairāk nekā 75 % no 
atbalsttiesīgās lauksaimniecības zemes ir 
ilggadīgie zālāji, to izmanto, lai audzētu 
stiebrzāles vai citus lopbarības zālaugus, 
vai kurās minētajā platībā audzē 
kultūraugus, kas ievērojami ilgu laiku gadā 
vai ievērojamu šā kultūrauga audzēšanas 
cikla daļu atrodas zem ūdens, vai kurās 
zemi minētajā platībā vienlaikus izmanto 
vairākos minētajos veidos — ar 
noteikumu, ka aramzemes platība, ko 
neizmanto minētajos veidos, nav lielāka 
par 30 hektāriem;”

“b) kurās vairāk nekā 75 % no 
atbalsttiesīgās lauksaimniecības zemes 
veido ilggadīgie zālāji, to izmanto, lai 
audzētu stiebrzāles vai citus lopbarības 
zālaugus, vai kurās minētajā platībā audzē 
kultūraugus, kas ievērojami ilgu laiku gadā 
vai ievērojamu šā kultūrauga audzēšanas 
cikla daļu atrodas zem ūdens, vai kurās 
zemi vienlaikus izmanto vairākos 
minētajos veidos;”;

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&rid=1)

Grozījums Nr. 81

Regulas priekšlikums
269. pants – 1. daļa – 3.f punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1307/2013
44. pants – 4. punkts – 2. daļa

Spēkā esošais teksts Grozījums

3.f regulas 44. panta 4. punkta otro 
daļu aizstāj ar šādu:

“Ziemāju kultūraugus un pavasara 
kultūraugus uzskata par atšķirīgiem 
kultūraugiem, pat ja tie pieder pie vienas 

“Ziemāju kultūraugus un pavasara 
kultūraugus uzskata par atšķirīgiem 
kultūraugiem, pat ja tie pieder pie vienas 
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ģints.” ģints. Speltas kviešus (Triticum spelta) 
uzskata par atšķirīgu kultūraugu no 
citiem pie tās pašas ģints piederošiem 
kultūraugiem.”;

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&rid=1)

Grozījums Nr. 82

Regulas priekšlikums
269. pants – 1. daļa – 3.g punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1307/2013
45. pants – 1. punkts – 3.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.g regulas 45. panta 1. punktam 
pievieno šādu daļu:

“Šis punkts neattiecas uz zālāju platībām, 
kas iznomātas kā aramzeme, vai uz 
aramzemi, kas, pamatojoties uz līgumu, 
izmantojama kā zālāju platības 
laikposmā, kas pārsniedz piecus gadus. 
Minētajām platībām var noteikt sākotnējo 
statusu.”;

Grozījums Nr. 83

Regulas priekšlikums
269. pants – 1. daļa – 3.h punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1307/2013
45. pants – 1. punkts – 3.b daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.h regulas 45. panta 1. punktam 
pievieno šādu daļu:

“Dalībvalstis var pieņemt lēmumu, ka šā 
punkta pirmajā daļā noteikto pienākumu 
nepiemēro lauksaimniekiem, kuri 
ražošanu, kas galvenokārt tika balstīta uz 
zāles audzēšanu, pēc 2015. gada 
1. janvāra ir pārveidojuši par cita veida 
ilgtermiņa ražošanu. Dalībvalstis var arī 
nolemt nepiemērot šo pienākumu 
lauksaimniecības zemes platībām, kuras 
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no 2015. gada 1. janvāra ir tikušas 
pārdotas vai ilgtermiņā iznomātas 
lauksaimniekam, kura ražošana nav 
balstīta uz zāles audzēšanu.”;

Grozījums Nr. 84

Regulas priekšlikums
269. pants – 1. daļa – 3.i punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1307/2013
46. pants – 1. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

3.i regulas 46. panta 1. punkta pirmo 
daļu aizstāj ar šādu:

“1. Ja saimniecības aramzemes platība 
ir vairāk nekā 15 hektāri, lauksaimnieks 
nodrošina to, ka no 2015. gada 1. janvāra 
platības, kas atbilst vismaz 5 % no 
saimniecības aramzemes, kuru 
lauksaimnieks deklarējis saskaņā ar 
Regulas (ES) Nr. 1306/2013 72. panta 1. 
punkta pirmās daļas a) apakšpunktu, un ja 
dalībvalsts to uzskata par ekoloģiski 
nozīmīgu platību saskaņā ar šā panta 2. 
punktu, tostarp platības, kas minētas 2. 
punkta c), d), g) un h) apakšpunktā, ir 
ekoloģiski nozīmīga platība.”;

“1. Ja saimniecības aramzemes platība 
ir vairāk nekā 15 hektāri, lauksaimnieks 
nodrošina to, ka no 2015. gada 1. janvāra 
platības, kas pārsniedz minētos 
15 hektārus un atbilst vismaz 5 % no 
saimniecības aramzemes, kuru 
lauksaimnieks deklarējis saskaņā ar 
Regulas (ES) Nr. 1306/2013 72. panta 
1. punkta pirmās daļas a) apakšpunktu, un 
ja dalībvalsts to uzskata par ekoloģiski 
nozīmīgu platību saskaņā ar šā panta 
2. punktu, tostarp platības, kas minētas 
2. punkta c), d), g) un h) apakšpunktā, ir 
ekoloģiski nozīmīga platība.”;

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&rid=1)

Grozījums Nr. 85

Regulas priekšlikums
269. pants – 1. daļa – 3.j punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1307/2013
46. pants – 2. punkts – ja apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.j regulas 46. panta 2. punktam 
pievieno šādu apakšpunktu:

“ja) platības, ko aizņem miskante 
(Miscanthus);”;
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Grozījums Nr. 86

Regulas priekšlikums
269. pants – 1. daļa – 3.k punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1307/2013
46. pants – 2. punkts – jb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.k regulas 46. panta 2. punktam 
pievieno šādu apakšpunktu:

“jb) platības, ko aizņem skaujlapainās 
silfijas (Silphium perfoliatum);”;

Grozījums Nr. 87

Regulas priekšlikums
269. pants – 1. daļa – 3.l punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1307/2013
46. pants – 2. punkts – jc apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.l regulas 46. panta 2. punktam 
pievieno šādu apakšpunktu:

“jc) papuvju platības nektāraugiem (ar 
putekšņiem un nektāru bagātām 
sugām);”;

Grozījums Nr. 88

Regulas priekšlikums
269. pants – 1. daļa – 3.m punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1307/2013
46. pants – 2. punkts – jd apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.m regulas 46. panta 2. punktam 
pievieno šādu apakšpunktu:

“jd) platības, ko aizņem savvaļas 
zālaugi;”;
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Grozījums Nr. 89

Regulas priekšlikums
269. pants – 1. daļa – 3.n punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1307/2013
46. pants – 2. punkts – je apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.n regulas 46. panta 2. punktam 
pievieno šādu apakšpunktu:

“je) baltās sinepes;”;

Grozījums Nr. 90

Regulas priekšlikums
269. pants – 1. daļa – 3.o punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1307/2013
46. pants – 2. punkts – jf apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.o regulas 46. panta 2. punktam 
pievieno šādu apakšpunktu:

“jf) eļļas rutki;”;

Grozījums Nr. 91

Regulas priekšlikums
269. pants – 1. daļa – 3.p punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1307/2013
46. pants – 2. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.p regulas 46. panta 2. punktā pēc 
pirmās daļas iekļauj šādu daļu:

“Neizmantotas zemes statusa piemērošana 
neizslēdz darbības šādas zemes platībās, 
kuras vajadzīgas blakus esošo platību 
seguma saimnieciskai apstrādei.”;

Grozījums Nr. 92

Regulas priekšlikums
269. pants – 1. daļa – 3.q punkts (jauns)
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Regula (ES) Nr. 1307/2013
46. pants – 4. punkts – a apakšpunkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

3.q regulas 46. panta 4. punkta 
a) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“a) kurās vairāk nekā 75 % no 
aramzemes izmanto, lai audzētu stiebrzāles 
vai citus lopbarības zālaugus, atstāj 
papuvē, tajā audzē pākšaugus vai to 
vienlaikus izmanto vairākos minētajos 
veidos – ar noteikumu, ka aramzemes 
platība, ko neizmanto minētajos veidos, 
nav lielāka par 30 hektāriem;”

“a) kurās vairāk nekā 75 % no 
aramzemes izmanto, lai audzētu stiebrzāles 
vai citus lopbarības zālaugus, atstāj 
papuvē, tajā audzē pākšaugus vai to 
vienlaikus izmanto vairākos minētajos 
veidos;”

(http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&from=EN)

Grozījums Nr. 93

Regulas priekšlikums
269. pants – 1. daļa – 3.r punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1307/2013
46. pants – 4. punkts – b apakšpunkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

3.r regulas 46. panta 4. punkta 
b) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“b) kurās vairāk nekā 75 % no 
atbalsttiesīgās lauksaimniecības zemes 
veido ilggadīgie zālāji, to izmanto, lai 
audzētu stiebrzāles vai citus lopbarības 
zālaugus, vai kurās minētajā platībā audzē 
kultūraugus, kas ievērojami ilgu laiku gadā 
vai ievērojamu šā kultūrauga audzēšanas 
cikla daļu atrodas zem ūdens, vai kurās 
zemi vienlaikus izmanto vairākos 
minētajos veidos – ar noteikumu, ka 
aramzemes platība, ko neizmanto 
minētajos veidos, nav lielāka par 
30 hektāriem.”

“b) kurās vairāk nekā 75 % no 
atbalsttiesīgās lauksaimniecības zemes 
veido ilggadīgie zālāji, to izmanto, lai 
audzētu stiebrzāles vai citus lopbarības 
zālaugus, vai kurās minētajā platībā audzē 
kultūraugus, kas ievērojami ilgu laiku gadā 
vai ievērojamu šā kultūrauga audzēšanas 
cikla daļu atrodas zem ūdens, vai kurās 
zemi vienlaikus izmanto vairākos 
minētajos veidos.”

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&rid=1)
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Grozījums Nr. 94

Regulas priekšlikums
269. pants – 1. daļa – 3.s punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1307/2013
46. pants – 9. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.s regulas 46. panta 9. punkta 
c) apakšpunktu svītro.

Grozījums Nr. 95

Regulas priekšlikums
269. pants – 1. daļa – 3.t punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1307/2013
50. pants – 5. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

3.t regulas 50. panta 5. punktu aizstāj 
ar šādu:

“5. Maksājumu gados jaunajiem 
lauksaimniekiem piešķir maksimāli uz 
pieciem gadiem. Minēto laikposmu 
samazina par to gadu skaitu, kas pagājuši 
no saimniecības izveidošanas, kas minēta 
2. punkta a) apakšpunktā, līdz pirmajai 
pieteikuma maksājumam gados jaunam 
lauksaimniekam iesniegšanai.”

“5. Maksājumu gados jaunajiem 
lauksaimniekiem piešķir maksimāli uz 
pieciem gadiem.”

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&rid=1)

Grozījums Nr. 96

Regulas priekšlikums
269. pants – 1. daļa – 3.u punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1307/2013
50. pants – 6. punkts – a apakšpunkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

3.u regulas 50. panta 6. punkta 
a) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“a) 25 % no lauksaimnieka īpašumā esošo 
vai nomāto maksājumtiesību vidējās 

“a) vērtībai no 25 % līdz ne vairāk kā 
50 % no lauksaimnieka īpašumā esošo vai 
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vērtības; vai” nomāto maksājumtiesību vidējās vērtības; 
vai”

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&rid=1)

Grozījums Nr. 97

Regulas priekšlikums
269. pants – 1. daļa – 3.v punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1307/2013
50. pants – 6. punkts – b apakšpunkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

3.v regulas 50. panta 6. punkta 
b) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“b) 25 % no summas, kas aprēķināta, 
noteiktu procentuālo daļu no 
2019. kalendārajam gadam noteiktā valsts 
maksimālā apjoma, kas noteikts 
II pielikumā, dalot ar visu to atbalsttiesīgo 
hektāru skaitu, kuri 2015. gadā deklarēti 
saskaņā ar 33. panta 1. punktu. Minētā 
noteiktā procentuālā daļa ir vienāda ar to 
valsts maksimālā apjoma daļu, kas saskaņā 
ar 22. panta 1. punktu paliek pamata 
maksājuma shēmai 2015. gadam.”

“b) vērtībai no 25 % līdz ne vairāk kā 
50 % no summas, kas aprēķināta, noteiktu 
procentuālo daļu no 2019. kalendārajam 
gadam noteiktā valsts maksimālā apjoma, 
kas noteikts II pielikumā, dalot ar visu to 
atbalsttiesīgo hektāru skaitu, kuri 
2015. gadā deklarēti saskaņā ar 33. panta 
1. punktu. Minētā noteiktā procentuālā daļa 
ir vienāda ar to valsts maksimālā apjoma 
daļu, kas saskaņā ar 22. panta 1. punktu 
paliek pamata maksājuma shēmai 
2015. gadam.”

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&rid=1)

Grozījums Nr. 98

Regulas priekšlikums
269. pants – 1. daļa – 3.w punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1307/2013
50. pants – 7. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

3.w regulas 50. panta 7. punktu aizstāj 
ar šādu:

“7. Dalībvalstis, kas piemēro 36. pantu, 
maksājuma gados jaunajiem 
lauksaimniekiem summu katru gadu 
aprēķina, skaitli, kurš atbilst 25 % no 

“7. Dalībvalstis, kas piemēro 36. pantu, 
maksājuma gados jaunajiem 
lauksaimniekiem summu katru gadu 
aprēķina, skaitli, kurš atbilst vērtībai no 
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vienotā platībmaksājuma, kas aprēķināts 
saskaņā ar 36. pantu, reizinot ar to 
atbalsttiesīgo hektāru skaitu, kurus 
lauksaimnieks deklarējis saskaņā ar 
36. panta 2. punktu.

25 % līdz ne vairāk kā 50 % no vienotā 
platībmaksājuma, kas aprēķināts saskaņā ar 
36. pantu, reizinot ar to atbalsttiesīgo 
hektāru skaitu, kurus lauksaimnieks 
deklarējis saskaņā ar 36. panta 2. punktu.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20150603&qid=1489567595545&from=EN)

Grozījums Nr. 99

Regulas priekšlikums
269. pants – 1. daļa – 3.x punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1307/2013
50. pants – 8. punkts – 1. daļa

Spēkā esošais teksts Grozījums

3.x regulas 50. panta 8. punkta pirmo 
daļu aizstāj ar šādu:

“Atkāpjoties no 6. un 7. punkta, 
dalībvalstis maksājuma gados jaunajiem 
lauksaimniekiem summu var aprēķināt 
katru gadu, skaitli, kas atbilst 25 % no 
valsts vidējā maksājuma par hektāru, 
reizinot ar to maksājumtiesību skaitu, kuras 
lauksaimnieks ir aktivizējis saskaņā ar 
32. panta 1. punktu, vai ar to atbalsttiesīgo 
hektāru skaitu, kurus lauksaimnieks ir 
deklarējis saskaņā ar 36. panta 2. punktu.”

Atkāpjoties no 6. un 7. punkta, dalībvalstis 
maksājuma gados jaunajiem 
lauksaimniekiem summu var aprēķināt 
katru gadu, skaitli, kas atbilst vērtībai no 
25 % līdz ne vairāk kā 50 % no valsts 
vidējā maksājuma par hektāru, reizinot ar 
to maksājumtiesību skaitu, kuras 
lauksaimnieks ir aktivizējis saskaņā ar 
32. panta 1. punktu, vai ar to atbalsttiesīgo 
hektāru skaitu, kurus lauksaimnieks ir 
deklarējis saskaņā ar 36. panta 2. punktu.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&rid=1)

Grozījums Nr. 100

Regulas priekšlikums
269. pants – 1. daļa – 4. punkts
Regula (ES) Nr. 1307/2013
50. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. regulas 50. panta 9. punktu svītro; svītrots

Grozījums Nr. 101
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Regulas priekšlikums
269. pants – 1. daļa – 4.a punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1307/2013
50. pants – 10. punkts – 1. daļa

Spēkā esošais teksts Grozījums

4.a regulas 50. panta 10. punkta pirmo 
daļu aizstāj ar šādu:

“Tā vietā, lai piemērotu 6. līdz 9. punktu, 
dalībvalstis var lauksaimniekam piešķirt 
vienreizēju gada maksājumu, kura apjomu 
aprēķina, noteiktu hektāru skaitu reizinot ar 
skaitli, kas atbilst 25 % no valsts vidējā 
maksājuma par hektāru, kā noteikts 
saskaņā ar 8. punktu.”

“Tā vietā, lai piemērotu 6. līdz 9. punktu, 
dalībvalstis var lauksaimniekam piešķirt 
vienreizēju gada maksājumu, kura apjomu 
aprēķina, noteiktu hektāru skaitu reizinot ar 
skaitli, kas atbilst vērtībai no 25 % līdz ne 
vairāk kā 50 % no valsts vidējā maksājuma 
par hektāru, kā noteikts saskaņā ar 
8. punktu.”

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20150603&qid=1489567595545&from=EN)

Grozījums Nr. 102

Regulas priekšlikums
269. pants – 1. daļa – 4.b punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1307/2013
50. pants – 11. punkts 

Spēkā esošais teksts Grozījums

4.b regulas 50. panta 11. punktu 
aizstāj ar šādu:

“11. Lai garantētu saņēmēju tiesību 
aizsardzību un nepieļautu saņēmēju 
diskrimināciju, Komisija ir pilnvarota 
pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 
70. pantu, kuros paredz nosacījumus, 
saskaņā ar kuriem juridisku personu var 
uzskatīt par tiesīgu saņemt maksājumu 
gados jaunajiem lauksaimniekiem.”

“11. Neatkarīgi no 10. punkta dalībvalstis 
nodrošina, ka jaunie lauksaimnieki, kuri 
iesaistās ražošanas kooperatīvā ar 
juridiskas personas statusu, nezaudē 
savas maksājumtiesības. Šim nolūkam 
dalībvalstis apņemas noteikt jaunajam 
lauksaimniekam atbilstošo proporcionālo 
daļu kooperatīvā, lai iedalītu viņam 
pienākošās maksājumtiesības saskaņā ar 
šo pantu.”

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20150603&qid=1489567595545&from=EN)
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Grozījums Nr. 103

Regulas priekšlikums
269. pants – 1. daļa – 5. punkts
Regula (ES) Nr. 1307/2013
51. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. regulas 51. panta 3. punktu aizstāj 
ar šādu:

svītrots

“3. Ja dalībvalstī pieprasītā maksājuma 
gados jaunajiem lauksaimniekiem kopējā 
summa konkrētā gadā pārsniedz 2 % 
maksimālo apjomu, kas noteikts šā panta 
1. punktā, dalībvalstis nosaka maksimālo 
limitu, kas piemērojams lauksaimnieka 
aktivēto maksājumtiesību skaitam vai 
lauksaimnieka deklarēto atbalsttiesīgo 
hektāru skaitam, lai nodrošinātu 
atbilstību šā panta 1. punktā noteiktajam 
2 % maksimālajam apjomam. Piemērojot 
50. panta 6., 7. un 8. punktu, dalībvalstis 
ievēro minēto limitu.

Dalībvalstis paziņo Komisijai par visiem 
saskaņā ar pirmo daļu piemērotajiem 
limitiem vēlākais līdz tā gada 
15. septembrim, kas seko gadam, kurā 
tika iesniegti atbalsta pieteikumi, kam tika 
piemēroti limiti.”

Grozījums Nr. 104

Regulas priekšlikums
269. pants – 1. daļa – 5.a punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1307/2013
52. pants – 5. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

5.a regulas 52. panta 5. punktu aizstāj 
ar šādu:

5. Saistīto atbalstu var piešķirt tikai tādā 
apmērā, cik tas nepieciešams, lai 
attiecīgajās nozarēs vai reģionos radītu 
stimulu saglabāt pašreizējo ražošanas 
apjomu.

5. Izņemot gadījumus, kad saistīto atbalstu
piešķir proteīnaugiem, šo atbalstu var 
piešķirt tikai tādā apmērā, cik tas 
nepieciešams, lai attiecīgajās nozarēs vai 
reģionos radītu stimulu saglabāt pašreizējo 
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ražošanas apjomu.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&rid=1)

Grozījums Nr. 105

Regulas priekšlikums
269. pants – 1. daļa – 6.a punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1307/2013
52. pants – 9.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a regulas 52. pantā pievieno šādu 
punktu:

“9.a Komisija līdz 2018. gada 
31. decembrim publicē “proteīnu plānu”, 
kura mērķis ir palielināt pašaudzētu augu 
izcelsmes olbaltumvielu ražošanu 
Savienībā un samazināt atkarību no 
importa.”

Grozījums Nr. 106

Regulas priekšlikums
269. pants – 1. daļa – 6.b punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1307/2013
53. pants – 6. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

6.b regulas 53. panta 6. punktu aizstāj 
ar šādu:

“6. Dalībvalstis līdz 2016. gada 
1. augustam var pārskatīt savu lēmumu, 
kas pieņemts atbilstīgi 1. līdz 4. punktam, 
un nolemt no 2017. gada:

“6. Dalībvalstis līdz katra attiecīgā gada 
1. augustam var pārskatīt savu lēmumu, 
kas pieņemts atbilstīgi šai nodaļai, un 
nolemt no nākamā gada:

a) atstāt nemainīgu, palielināt vai 
samazināt atbilstīgi 1., 2. un 3. punktam 
noteikto procentuālo daļu, attiecīgā 
gadījumā nepārsniedzot minētajos punktos 
noteiktos limitus, vai atstāt nemainīgu vai 
samazināt procentuālo daļu, kas noteikta 
atbilstīgi 4. punktam, atstāt nemainīgu, 
palielināt vai samazināt atbilstīgi 1., 2. un 

a) atstāt nemainīgu, palielināt vai 
samazināt atbilstīgi 1., 2. un 3. punktam 
noteikto procentuālo daļu, attiecīgā 
gadījumā nepārsniedzot minētajos punktos 
noteiktos limitus, vai atstāt nemainīgu vai 
samazināt procentuālo daļu, kas noteikta 
atbilstīgi 4. punktam, atstāt nemainīgu, 
palielināt vai samazināt atbilstīgi 1., 2. un 
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3. punktam noteikto procentuālo daļu; 3. punktam noteikto procentuālo daļu;

b) grozīt atbalsta piešķiršanas nosacījumus; b) grozīt atbalsta piešķiršanas nosacījumus;

c) izbeigt šajā nodaļā paredzētā atbalsta 
piešķiršanu.”

c) izbeigt šajā nodaļā paredzētā atbalsta 
piešķiršanu.

Dalībvalstis līdz šā punkta pirmajā daļā 
minētajai dienai Komisiju informē par 
jebkuru šādu lēmumu.”

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&rid=1)

Grozījums Nr. 107

Regulas priekšlikums
269. pants – 1. daļa – 6.c punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1307/2013
63. pants – 1. punkts – 2. daļa

Spēkā esošais teksts Grozījums

6.c 63. panta 1. punkta otro daļu 
aizstāj ar šādu:

“Pirmās daļas a) vai b) apakšpunktā minētā 
summa nav mazākas par EUR 500 un nav 
lielākas par EUR 1 250.”

“Pirmās daļas a) vai b) apakšpunktā minētā 
summa nav mazāka par EUR 500 un nav 
lielāka par EUR 2500.”

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&rid=1)

Grozījums Nr. 108

Regulas priekšlikums
269. pants – 1. daļa – 6.d punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1307/2013
64. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

6.d regulas 64. panta 1. punkta 
a) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“a) saglabā vismaz tādu atbalsttiesīgo 
hektāru skaitu, kas atbilst viņa īpašumā 
esošo vai nomāto maksājumtiesību skaitam 
vai atbalsttiesīgo hektāru skaitam, kas 
2015. gadā deklarēti saskaņā ar 36. panta 
2. punktu;”

“a) saglabā vismaz tādu atbalsttiesīgo 
hektāru skaitu, kas atbilst viņa īpašumā 
esošo vai nomāto maksājumtiesību skaitam 
vai atbalsttiesīgo hektāru skaitam, kas 
2015. gadā deklarēti saskaņā ar 36. panta 
2. punktu, ievērojot pielaidi 0,5 ha vai, ja 
šis skaits ir mazāks, 25 % no viņa 
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īpašumā esošo vai nomāto 
maksājumtiesību skaita vai 2015. gadā 
deklarēto atbalsttiesīgo hektāru skaita;”

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&rid=1)

Grozījums Nr. 109

Regulas priekšlikums
269. pants – 1. daļa – 6.e punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1307/2013
X pielikums — Platības ar īscirtmeta atvasājiem

Spēkā esošais teksts Grozījums

6.e regulas X pielikumā rindu 
„Platības ar īscirtmeta atvasājiem” aizstāj 
ar šādu:

„Elements: Platības ar īscirtmeta 
atvasājiem (uz 1 m2)

„Elements: Platības ar īscirtmeta 
atvasājiem (uz 1 m2)

Pārrēķina koeficients: nepiemēro Pārrēķina koeficients: nepiemēro

Svēruma koeficients: 0,3 Svēruma koeficients: 1

Ekoloģiski nozīmīga platība: 0,3 m2” Ekoloģiski nozīmīga platība: 1 m2”;

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20150603&qid=1490178318614&from=EN)

Grozījums Nr. 110

Regulas priekšlikums
269. pants – 1. daļa – 6.f punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1307/2013
X pielikums — Platības, ko aizņem slāpekli piesaistoši kultūraugi

Spēkā esošais teksts Grozījums

6.f regulas X pielikumā rindu 
“Platības, ko aizņem slāpekli piesaistoši 
kultūraugi” aizstāj ar šādu:

„Elements: Platības, ko aizņem slāpekli 
piesaistoši kultūraugi (uz 1 m2)

„Elements: Platības, ko aizņem slāpekli 
piesaistoši kultūraugi (uz 1 m2)

Pārrēķina koeficients: nepiemēro Pārrēķina koeficients: nepiemēro

Svēruma koeficients: 0,7 Svēruma koeficients: 1
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Ekoloģiski nozīmīga platība: 0,3 m2” Ekoloģiski nozīmīga platība: 1 m2”

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20150603&qid=1490178318614&from=EN)

Grozījums Nr. 111

Regulas priekšlikums
269. pants – 1. daļa – 6.g punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1307/2013
X pielikums — Platības, ko aizņem miskante (Miscanthus) — 20.a rinda (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.g regulas X pielikumā pievieno šādu 
rindu:

“Elements: Platības, ko aizņem miskante 
(Miscanthus)

Pārrēķina koeficients: nepiemēro

Svēruma koeficients: 1

Ekoloģiski nozīmīga platība: 1 m2”

Grozījums Nr. 112

Regulas priekšlikums
269. pants – 1. daļa – 6.h punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1307/2013
X pielikums — Platības, ko aizņem skaujlapainā silfija (Silphium perfoliatum) — 20.b rinda 
(jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.h regulas X pielikumā pievieno šādu 
rindu:

“Elements: Platības, ko aizņem 
skaujlapainā silfija (Silphium 
perfoliatum)

Pārrēķina koeficients: nepiemēro

Svēruma koeficients: 1

Ekoloģiski nozīmīga platība: 1 m2”

Grozījums Nr. 113
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Regulas priekšlikums
269. pants – 1. daļa – 6.i punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1307/2013
X pielikums — Papuvju platības nektāraugiem — 20.c rinda (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.i regulas X pielikumā pievieno šādu 
rindu:

“Elements: Papuvju platības 
nektāraugiem (ar putekšņiem un nektāru 
bagātām sugām)

Pārrēķina koeficients: nepiemēro

Svēruma koeficients: 2

Ekoloģiski nozīmīga platība: 2 m2”

Grozījums Nr. 114

Regulas priekšlikums
270. pants – 1. daļa – 1. punkts – a apakšpunkts
Regula (ES) Nr. 1308/2013
33. pants – 1. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) krīžu novēršana un pārvarēšana, 
tostarp konsultāciju sniegšana citām 
ražotāju organizācijām, ražotāju 
organizāciju apvienībām, ražotāju grupām 
vai individuāliem ražotājiem;

f) krīžu novēršana un pārvarēšana, 
tostarp konsultāciju sniegšana citām 
ražotāju organizācijām, ražotāju 
organizāciju apvienībām, ražotāju grupām 
vai individuāliem ražotājiem, kā arī 
darbības un pasākumi, kas vērsti uz trešo 
valstu eksporta tirgu dažādošanu un 
konsolidāciju;

Grozījums Nr. 115

Regulas priekšlikums
270. pants – 1. daļa – 1. punkts – b apakšpunkts
Regula (ES) Nr. 1308/2013
33. pants – 3. punkts – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) konsultācijas citām ražotāju 
organizācijām, ražotāju organizāciju 
apvienībām, ražotāju grupām vai 

i) konsultācijas citām ražotāju 
organizācijām, ražotāju organizāciju 
apvienībām, ražotāju grupām vai 
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individuāliem ražotājiem.; individuāliem ražotājiem; darbības, kas 
vērstas uz trešo valstu eksporta tirgu 
dažādošanu un konsolidāciju, tostarp, 
piemēram, eksporta kredītu 
apdrošināšana, ar fitosanitāro protokolu 
apspriešanu un pārvaldīšanu, vai ar 
tirgus pētījumiem un novērtējumiem 
saistīto izmaksu segšana; 

Grozījums Nr. 116

Regulas priekšlikums
270. pants – 1. daļa – 1.a punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1308/2013
33. pants – 5. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

1.a regulas 33. panta 5. punkta otro 
daļu aizstāj ar šādu:

“Ar vidi saistītas darbības atbilst agrovides 
un klimata apstākļu maksājumu prasībām, 
kas izklāstītas 28. panta 3. punktā Regulā 
(ES) Nr. 1305/2013.”

“Ar vidi saistītas darbības atbilst agrovides 
un klimata apstākļu vai bioloģiskās 
lauksaimniecības maksājumu prasībām, 
kas izklāstītas 28. panta 3. punktā un 
29. panta 2. un 3. punktā Regulā (ES) 
Nr. 1305/2013.”

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&rid=1)

Grozījums Nr. 117

Regulas priekšlikums
270. pants – 1. daļa – 1.b punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1308/2013
33. pants – 5. punkts – 2. daļa

Spēkā esošais teksts Grozījums

1.b regulas 33. panta 5. punkta trešo 
daļu aizstāj ar šādu:

“Ja uz vismaz 80 % ražotāju organizācijas 
biedru ražotāju attiecas viena vai vairākas 
identiskas agrovides un klimata apstākļu 
saistības, kas paredzētas 28. panta 
3. punktā Regulā (ES) Nr. 1305/2013, 
ikvienu no šīm saistībām uzskata par 

“Ja uz vismaz 80 % ražotāju organizācijas 
biedru ražotāju attiecas viena vai vairākas 
identiskas agrovides un klimata apstākļu 
vai bioloģiskās lauksaimniecības saistības, 
kas paredzētas 28. panta 3. punktā un 
29. panta 2. un 3. punktā Regulā (ES) 
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darbību, kas saistīta ar vidi, kā minēts šā 
panta pirmās daļas a) apakšpunktā.”

Nr. 1305/2013, ikvienu no šīm saistībām 
uzskata par darbību, kas saistīta ar vidi, kā 
minēts šā punkta pirmās daļas 
a) apakšpunktā.”

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&rid=1)

Grozījums Nr. 118

Regulas priekšlikums
270. pants – 1. daļa – 1.c punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1308/2013
34. pants – 2. punkts – 3.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.c regulas 34. panta 2. punktā iekļauj 
šādu daļu:

Tādu ražotāju organizāciju apvienību 
gadījumā, kuru biedri ir Savienības 
ražotāju organizācijas un to apvienības, 
kas darbojas dažādās dalībvalstīs, šo 
procentuālo daļu var palielināt līdz 5,2 % 
no to pārdotās produkcijas vērtības ar 
noteikumu, ka summu, kas pārsniedz 
4,7 % no to pārdotās produkcijas vērtības, 
izmanto vienīgi krīžu novēršanas un 
pārvarēšanas pasākumiem, kurus 
ražotāju organizāciju apvienība īsteno tās 
biedru uzdevumā.

Grozījums Nr. 119

Regulas priekšlikums
270. pants – 1. daļa – 2. punkts
Regula (ES) Nr. 1308/2013
34. pants – 4. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) pasākumi saistībā ar konsultācijām 
citām ražotāju organizācijām, ražotāju 
grupām vai individuāliem ražotājiem no 
35. panta 1. punktā minētajām 
dalībvalstīm.

b) pasākumi saistībā ar konsultācijām 
citām ražotāju organizācijām, ražotāju 
grupām vai individuāliem ražotājiem no 
35. panta 1. punktā minētajiem dalībvalstu 
reģioniem;
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Grozījums Nr. 120

Regulas priekšlikums
270. pants – 1. daļa – 2.a punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1308/2013
34. pants – 4. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a panta 4. punktam pievieno šādu 
apakšpunktu: 

“ba) darbības un pasākumi, kas vērsti 
uz trešo valstu eksporta tirgu dažādošanu 
un konsolidāciju.” 

Grozījums Nr. 121

Regulas priekšlikums
270. pants – 1. daļa – 3. punkts
Regula (ES) Nr. 1308/2013
35. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Bulgārija, Grieķija, Horvātija, 
Igaunija, Kipra, Lietuva, Luksemburga, 
Malta, Polija, Rumānija, Slovākija, 
Slovēnija, Somija un Ungārija var sniegt 
ražotāju organizācijām pēc to pieprasījuma
valsts finansiālo palīdzību, kas nepārsniedz 
1 % no to tirgotās produkcijas vērtības. 
Minētā palīdzība papildina darbības fondu.

1. Dalībvalstu reģionos, kuros 
ražotāju organizācijas pakāpe augļu un 
dārzeņu nozarē ir īpaši zema, dalībvalstis
var sniegt ražotāju organizācijām valsts 
finansiālo palīdzību, kas nepārsniedz 80 % 
no 32. panta 1. punkta a) apakšpunktā 
minētajām finansiālajām iemaksām un ir 
apmērā līdz 10 % no šādas ražotāju 
organizācijas tirgotās produkcijas vērtības. 
Minētā palīdzība papildina darbības fondu.

Grozījums Nr. 122

Regulas priekšlikums
270. pants – 1. daļa – 3. punkts
Regula (ES) Nr. 1308/2013
35. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
227. pantu pieņemt deleģētos aktus, ar 
kuriem groza 1. punktu, lai pievienotu tās 

2. Ražotāju organizācijas pakāpi 
dalībvalsts reģionā uzskata par īpaši 
zemu, ja vidējā organizācijas pakāpe trīs 
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dalībvalstis, kurās ražotāju organizācijas 
pakāpe augļu un dārzeņu nozarē ir īpaši 
zema, un svītrotu tās dalībvalstis, kurās 
tas tā vairs nav.

secīgos gados līdz valsts finansiālās 
palīdzības pieprasījuma iesniegšanas 
dienai ir bijusi zemāka par 20 %. Šādu 
organizācijas pakāpi aprēķina, attiecīgajā 
reģionā iegūtās un ražotāju organizāciju, 
ražotāju organizāciju apvienību un
ražotāju grupu tirgotās augļu un dārzeņu 
produkcijas vērtību izdalot ar kopējo šajā 
reģionā iegūtās augļu un dārzeņu 
produkcijas vērtību.

Komisija pieņem īstenošanas aktus, kuros 
tā nosaka vidējo organizācijas pakāpi 
Savienībā, kā arī organizācijas pakāpi 
dalībvalstīs un reģionos un paredz sīkāk 
izstrādātus noteikumus par organizācijas 
pakāpes aprēķināšanas kārtību. Minētos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
229. panta 2. punktā minēto pārbaudes 
procedūru.

Grozījums Nr. 123

Regulas priekšlikums
270. pants – 1. daļa – 3.a punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1308/2013
62. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a regulas 62. pantam pievieno šādu 
punktu:

4.a Dalībvalstis var piemērot šīs nodaļas 
noteikumus platībām, kurās ražo vīnu, 
kas piemērots vīna spirta ražošanai ar 
ģeogrāfiskās izcelsmes norādi, kura 
reģistrētasaskaņā ar Eiropas Parlamenta 
un Padomes Regulas (EK) Nr. 110/2008 
III pielikumu. Piemērojot šo nodaļu, šīs 
platības var uzskatīt par platībām, kurās 
var ražot vīnu ar aizsargātu cilmes vietas 
nosaukumu vai aizsargātu ģeogrāfiskās 
izcelsmes norādi.”

Grozījums Nr. 124

Regulas priekšlikums
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270. pants – 1. daļa – 3.b punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1308/2013
64. pants

Spēkā esošais teksts Grozījums

3.b regulas 64. pantu aizstāj ar šādu:

64. pants “64. pants

Jaunu vīnogulāju stādīšanas atļauju 
piešķiršana

Jaunu vīnogulāju stādīšanas atļauju 
piešķiršana

1. Ja kopējā platība, uz kuru attiecas 
atbilstīgi pieteikumi attiecīgajā gadā, 
nepārsniedz platību, kuru dalībvalsts ir 
darījusi pieejamu, tiek pieņemti visi šādi 
pieteikumi.

1. Ja kopējā platība, uz kuru attiecas 
atbilstīgi pieteikumi attiecīgajā gadā, 
nepārsniedz platību, kuru dalībvalsts ir 
darījusi pieejamu, tiek pieņemti visi šādi 
pieteikumi.

Dalībvalstis šā panta nolūkos var piemērot 
vienu vai vairākus šādus objektīvus un
nediskriminējošus atbilstības kritērijus:

Dalībvalstis šā panta nolūkos var piemērot 
vienu vai vairākus šādus objektīvus un 
nediskriminējošus atbilstības kritērijus:

a) pieteikuma iesniedzējam ir 
lauksaimniecības platība, kas nav mazāka 
par to platību, par kuru viņš lūdz atļauju;

a) pieteikuma iesniedzējam ir 
lauksaimniecības platība, kas nav mazāka 
par to platību, par kuru viņš lūdz atļauju;

b) pieteikuma iesniedzējam ir piemērotas 
profesionālās iemaņas un kompetence;

b) pieteikuma iesniedzējam ir piemērotas 
profesionālās iemaņas un kompetence;

c) pieteikuma iesniedzējs nerada nekādu 
nozīmīgu risku, ka tiks ļaunprātīgi 
izmantota kāda konkrēta aizsargāta cilmes 
vietas nosaukuma reputācija, ko pieņem kā 
faktu, ja vien valsts iestādes nepierāda šāda 
riska pastāvēšanu;

c) pieteikuma iesniedzējs nerada nekādu 
nozīmīgu risku, ka tiks ļaunprātīgi 
izmantota kāda konkrēta aizsargāta cilmes 
vietas nosaukuma reputācija, ko pieņem kā 
faktu, ja vien valsts iestādes nepierāda šāda 
riska pastāvēšanu;

ca) pieteikuma iesniedzējs nav bez 
atļaujas izveidojis vīnogulāju stādījumus, 
kā minēts Regulas (ES) Nr. 1308/2013 
71. pantā, vai izveidojis vīnogulāju 
stādījumus bez stādīšanas tiesībām, kā 
minēts Regulas (EK) Nr. 1234/2007 85.a 
un 85.b pantā;

d) pienācīgi pamatotos gadījumos – vienu 
vai vairākus 2. punktā minētos kritērijus ar 
noteikumu, ka tos piemēro objektīvi un 
nediskriminējoši.

d) pienācīgi pamatotos gadījumos – vienu 
vai vairākus 2. punktā minētos kritērijus ar 
noteikumu, ka tos piemēro objektīvi un 
nediskriminējoši.

2. Ja 1. punktā minētajos atbilstīgajos 
pieteikumos norādītā kopējā platība kādā 
konkrētā gadā pārsniedz platību, ko 
dalībvalsts ir darījusi pieejamu, atļaujas 
piešķir visiem pieteikuma iesniedzējiem 

2. Ja 1. punktā minētajos atbilstīgajos 
pieteikumos norādītā kopējā platība kādā 
konkrētā gadā pārsniedz platību, ko 
dalībvalsts ir darījusi pieejamu, atļaujas 
piešķir visiem pieteikuma iesniedzējiem 
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proporcionāli pēc hektāru skaita, 
pamatojoties uz to platību, kurai tie ir 
lūguši piemērot atļauju.  Šāda piešķiršana 
var būt arī daļēja vai pilnīga saskaņā ar 
vienu vai vairākiem šādiem objektīviem un 
nediskriminējošiem prioritāriem 
kritērijiem:

proporcionāli pēc hektāru skaita, 
pamatojoties uz to platību, kurai tie ir 
lūguši piemērot atļauju. Piešķirot šādas 
atļaujas, var noteikt minimālo un/vai 
maksimālo platību, kas piešķirama 
katram pieteikuma iesniedzējam, un tās 
arī var daļēji vai pilnībā piešķirt saskaņā 
ar vienu vai vairākiem šādiem objektīviem 
un nediskriminējošiem prioritāriem 
kritērijiem:

a) ražotāji, kuri veic vīnogulāju stādīšanu 
pirmo reizi un kuri veic uzņēmējdarbību kā 
šīs saimniecības vadītāji (jauni dalībnieki);

a) ražotāji, kuri veic vīnogulāju stādīšanu 
pirmo reizi un kuri veic uzņēmējdarbību kā 
šīs saimniecības vadītāji (jauni dalībnieki);

b) platības, kur vīna dārzi veicina vides 
saglabāšanu;

b) platības, kur vīna dārzi veicina vides 
saglabāšanu;

c) no jauna apstādāmās platības saistībā ar 
zemes apvienošanas projektiem;

c) no jauna apstādāmās platības saistībā ar 
zemes apvienošanas projektiem;

d) platības, kuras skar dabas vai kādi citi 
specifiski ierobežojumi,

d) platības, kuras skar dabas vai kādi citi 
specifiski ierobežojumi,

e) attīstības vai vēlreizējas apstādīšanas 
projektu ilgtspēja, pamatojoties uz 
ekonomisku izvērtējumu;

e) attīstības vai vēlreizējas apstādīšanas 
projektu ilgtspēja, pamatojoties uz 
ekonomisku izvērtējumu;

f) no jauna apstādāmas platības, kuras dod 
ieguldījumu lauku saimniecības un reģiona 
konkurētspējas uzlabošanā;

f) no jauna apstādāmas platības, kuras dod 
ieguldījumu lauku saimniecības un reģiona 
konkurētspējas uzlabošanā;

g) projekti, kas var potenciāli uzlabot to 
produktu kvalitāti, kuriem ir ģeogrāfiskās 
izcelsmes norāde;

g) projekti, kas var potenciāli uzlabot to 
produktu kvalitāti, kuriem ir ģeogrāfiskās 
izcelsmes norāde;

h) no jauna apstādāmas platības saistībā ar 
mazu un vidēju saimniecību paplašināšanu.

h) no jauna apstādāmas platības saistībā ar 
mazu un vidēju saimniecību paplašināšanu.

2.a Ja dalībvalsts piemēro vienu vai 
vairākus šā panta 2. punktā minētos 
kritērijus, tā var nolemt piemērot papildu 
nosacījumu, kas paredz, ka pieteikuma 
iesniedzējam jābūt fiziskai personai, kas 
pieteikuma iesniegšanas brīdī nav vecāka 
par 40 gadiem.

3. Dalībvalstis publisko 1. un 2. punktā 
minētos kritērijus, kurus tās piemēro, un 
nekavējoties dara tos zināmus Komisijai.

3. Dalībvalstis publisko 1., 2. un 
2.a punktā minētos kritērijus, kurus tās 
piemēro, un nekavējoties dara tos zināmus 
Komisijai.

Grozījums Nr. 125
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Regulas priekšlikums
270. pants – 1. daļa – 3.c punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1308/2013
148. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.c regulas 148. pantā iekļauj šādu 
punktu:

“1.a Ja dalībvalstis neizmanto šā panta 
1. punktā paredzētās iespējas, ražotājs, 
ražotāju organizācija, sarunu vedēja 
organizācija vai to apvienības var 
pieprasīt, lai attiecībā uz jebkuru 
svaigpiena piegādi svaigpiena 
pārstrādātājam tiktu slēgts rakstisks 
līgums starp pusēm un/vai lai attiecībā uz 
jebkuru šādu piegādi pirmais pircējs 
iesniegtu rakstisku piedāvājumu līguma 
noslēgšanai saskaņā ar tiem pašiem 
nosacījumiem, kas noteikti šā panta 4. līdz 
6. punktā.

Ja pirmais pircējs ir mikrouzņēmums, 
mazais vai vidējais uzņēmums 
Ieteikuma 2003/361/EK izpratnē, līgums 
un/vai līguma piedāvājums nav obligāts, 
ja vien saskaņā ar 163. pantu nozarē 
atzīta starpnozaru organizācija nav 
izstrādājusi ar Savienības noteikumiem 
saderīgu standarta līgumu.”

Grozījums Nr. 126

Regulas priekšlikums
270. pants – 1. daļa – 3.d punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1308/2013
148. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Spēkā esošais teksts Grozījums

3.d regulas 148. panta 2. punkta 
ievaddaļu aizstāj ar šādu:

“2. Līgums un/vai līguma piedāvājums, kas 
minēts 1. punktā:”

“2. Līgums un/vai līguma piedāvājums, kas 
minēts 1. un 1.a punktā:”

(http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/LV/TXT/?qid=1490086023420&uri=CELEX:32013R1308)
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Grozījums Nr. 127

Regulas priekšlikums
270. pants – 1. daļa – 3.e punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1308/2013
148. pants – 3. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

3.e regulas 148. panta 3. punktu 
aizstāj ar šādu:

“3. Atkāpjoties no 1. punkta, līgums un/vai 
līguma piedāvājums nav vajadzīgs, ja 
lauksaimnieks svaigpienu piegādā 
kooperatīvam, kura dalībnieks ir arī 
lauksaimnieks, ja minētā kooperatīva 
statūtos vai noteikumos un lēmumos, kas 
paredzēti šajos statūtos vai pieņemti 
atbilstīgi šiem statūtiem, ir iekļauti 
noteikumi, kuriem ir līdzīga ietekme ir kā 
tiem noteikumiem, kas paredzēti 2. punkta 
a), b) un c) apakšpunktā.”

“3. Atkāpjoties no 1. un 1.a punkta, 
līgums un/vai līguma piedāvājums nav 
vajadzīgs, ja lauksaimnieks svaigpienu 
piegādā kooperatīvam, kura dalībnieks ir 
arī lauksaimnieks, ja minētā kooperatīva 
statūtos vai noteikumos un lēmumos, kas 
paredzēti šajos statūtos vai pieņemti 
atbilstīgi šiem statūtiem, ir iekļauti 
noteikumi, kuriem ir līdzīga ietekme ir kā 
tiem noteikumiem, kas paredzēti 2. punkta 
a), b) un c) apakšpunktā.”

(http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/LV/TXT/?qid=1490086023420&uri=CELEX:32013R1308)

Grozījums Nr. 128

Regulas priekšlikums
270. pants – 1. daļa – 3.f punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1308/2013
149. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.f regulas 149. pantu svītro.

Grozījums Nr. 129

Regulas priekšlikums
270. pants – 1. daļa – 3.g punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1308/2013
152. pants
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Spēkā esošais teksts Grozījums

3.g regulas 152. pantu aizstāj ar šādu:

“152. pants “152. pants

Ražotāju organizācijas Ražotāju organizācijas

1. Dalībvalstis pēc pieprasījuma var 
atzīt ražotāju organizācijas, kas:”

1. Dalībvalstis pēc pieprasījuma atzīst
ražotāju organizācijas, kas:”

a) sastāv no ražotājiem konkrētā nozarē, 
kura minēta 1. panta 2. punktā, un kas ir 
minēto ražotāju kontrolē saskaņā ar 
153. panta 2. punkta c) apakšpunktu; 

a) sastāv no ražotājiem konkrētā nozarē, 
kura minēta 1. panta 2. punktā, un kas ir 
minēto ražotāju kontrolē saskaņā ar 
153. panta 2. punkta c) apakšpunktu; 

b) ir izveidotas pēc ražotāju ierosmes; b) ir izveidotas pēc ražotāju ierosmes un 
neatkarīgi no tā, vai lauksaimnieki 
īpašumtiesības ir vai nav nodevuši 
ražotāju organizācijai, veic vismaz vienu 
no šādām darbībām:

i) kopīga pārstrāde,

ii) kopīga izplatīšana, tostarp kopīga 
pārdošanas platforma vai kopīga 
transportēšana,

iii) kopīga iepakošana, marķēšana vai 
reklamēšana,

iv) kopīga kvalitātes kontroles 
organizēšana,

v) kopīga aprīkojuma vai noliktavu telpu 
izmantošana,

vi) kopīga ar ražošanu tieši saistītu 
atkritumu apsaimniekošana,

vii) kopīga resursu iepirkšana,

viii) jebkuras citas kopīgas pakalpojumu 
darbības, kas ir vērstas uz kāda šā punkta 
c) apakšpunktā uzskaitītā mērķa 
īstenošanu;

c) tiecas sasniegt konkrētu mērķi, kas var 
ietvert vismaz vienu no šādiem 
uzdevumiem:

c) tiecas sasniegt konkrētu mērķi, kas var 
ietvert vismaz vienu no šādiem 
uzdevumiem:

i) nodrošināt, lai ražošanu plānotu un 
pielāgotu pieprasījumam, jo īpaši 
kvalitātes un kvantitātes ziņā,

i) nodrošināt ražošanas plānošanu un 
pielāgošanu pieprasījumam, jo īpaši 
kvalitātes un kvantitātes ziņā,

ii) koncentrēt piedāvājumu un laist tirgū 
organizācijas biedru saražotos produktus, 

ii) koncentrēt piedāvājumu un laist tirgū 
organizācijas biedru saražotos produktus, 
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tostarp izmantojot tiešo pārdošanu, tostarp izmantojot tiešo pārdošanu,

iii) optimizēt ražošanas izmaksas un atdevi 
no ieguldījumiem, reaģējot uz vides un 
dzīvnieku labturības standartiem, un 
stabilizēt ražotāju cenas,

iii) optimizēt ražošanas izmaksas un atdevi 
no ieguldījumiem, reaģējot uz vides un 
dzīvnieku labturības standartiem, un 
stabilizēt ražotāju cenas,

iv) pētīt ilgtspējīgas ražošanas metodes, 
inovatīvu praksi, ekonomikas 
konkurētspēju un tirgus norises un izstrādāt 
ierosmes šajā sakarā,

iv) pētīt ilgtspējīgas ražošanas metodes, 
inovatīvu praksi, ekonomikas 
konkurētspēju un tirgus norises un izstrādāt 
ierosmes šajā sakarā,

v) veicināt videi nekaitīgus audzēšanas 
paņēmienus un ražošanas metodes, kā arī 
atbilstīgus dzīvnieku labturības 
paņēmienus un metodes un sniegt tehnisko
palīdzību to izmantošanai,

v) veicināt videi nekaitīgus audzēšanas 
paņēmienus un ražošanas metodes, kā arī 
atbilstīgus dzīvnieku labturības 
paņēmienus un metodes un sniegt tehnisko 
palīdzību to izmantošanai,

vi) veicināt ražošanas standartus un sniegt 
tehnisko palīdzību to izmantošanai, uzlabot 
produktu kvalitāti un izstrādāt produktus ar 
aizsargātiem cilmes vietu nosaukumiem, 
ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm vai ar 
valsts kvalitātes marķējumu,

vi) veicināt ražošanas standartus un sniegt 
tehnisko palīdzību to izmantošanai, uzlabot 
produktu kvalitāti un izstrādāt produktus ar 
aizsargātiem cilmes vietu nosaukumiem, 
ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm vai ar 
valsts kvalitātes marķējumu,

vii) apsaimniekot blakusproduktus un 
atkritumus, jo īpaši, lai aizsargātu ūdens un 
augsnes kvalitāti un ainavu un saglabātu 
vai veicinātu bioloģisko daudzveidību,

vii) apsaimniekot blakusproduktus un 
atkritumus, jo īpaši, lai aizsargātu ūdens un 
augsnes kvalitāti un ainavu un saglabātu 
vai veicinātu bioloģisko daudzveidību,

viii) veicināt dabas resursu ilgtspējīgu 
izmantošanu un klimata pārmaiņu seku 
mazināšanu;

viii) veicināt dabas resursu ilgtspējīgu 
izmantošanu un klimata pārmaiņu seku 
mazināšanu;

ix) izstrādāt iniciatīvas noieta veicināšanas 
un tirdzniecības jomā,

ix) izstrādāt iniciatīvas noieta veicināšanas 
un tirdzniecības jomā,

x) pārvaldīt kopējos fondus, kas minēti 
saistībā ar darbības programmām augļu un 
dārzeņu nozarē, kā minēts šīs regulas 
33. panta 3. punkta d) apakšpunktā un 
saskaņā ar 36. pantu Regulā (ES) Nr. 
1305/2013,

x) pārvaldīt kopējos fondus, kas minēti 
saistībā ar darbības programmām augļu un 
dārzeņu nozarē, kā minēts šīs regulas 
31. panta 2. punktā un saskaņā ar 36. pantu 
Regulā (ES) Nr. 1305/2013,

xi) sniegt nepieciešamo tehnisko palīdzību 
nākotnes līgumu vai darījumu tirgu un 
apdrošināšanas shēmu izmantošanai.

xi) sniegt nepieciešamo tehnisko palīdzību 
nākotnes līgumu vai darījumu tirgu un 
apdrošināšanas shēmu izmantošanai.

1.a Neatkarīgi no LESD 101. panta 
1. punkta noteikumu piemērošanas, 
ražotāju organizācija, kas ir atzīta 
saskaņā ar šā panta 1. punktu, var plānot 
ražošanu, ražošanas izmaksu 
optimizēšanu, laist tirgū un risināt 
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sarunas par līgumu slēgšanu savu biedru 
vārdā attiecībā uz visu to produkciju vai 
tās daļu.

Sarunas var notikt ar šādiem 
nosacījumiem:

a) saskaņā ar šā panta 1. punkta 
b) apakšpunktu īstenotās darbības ir 
būtiskas, ņemot vērā attiecīgo produkcijas 
daudzumu, ražošanas izmaksas un 
produkta tirgū laišanas izmaksas;

b) lauksaimniecības produktu apjomam 
vai daudzumam, par kuru tiek risinātas 
šādas sarunas, ražotāju organizācijas 
koncentrē piedāvājumu;

c) attiecīgie ražotāji nav citas ražotāju 
organizācijas biedri, kura to vārdā arī 
risina sarunas par šādiem līgumiem; 
tomēr pienācīgi pamatotos gadījumos, ja 
lauksaimniekiem pieder divas atšķirīgas 
ražošanas vienības dažādos ģeogrāfiskos 
apgabalos, dalībvalstis var atkāpties no šā 
nosacījuma;

d) uz attiecīgo lauksaimniecības produktu 
neattiecas piegādes pienākums, kas izriet 
no lauksaimnieka līdzdalības kooperatīvā, 
kurš nav attiecīgās ražotāju organizācijas 
biedrs, saskaņā ar nosacījumiem, kuri 
paredzēti kooperatīva statūtos vai 
noteikumos un lēmumos, kas paredzēti 
šajos statūtos vai pieņemti atbilstīgi šiem 
statūtiem;

1.b Šajā pantā ražotāju organizācijas 
nozīmē arī ražotāju organizāciju 
apvienības, kas atzītas saskaņā ar 
156. panta 1. punktu, ja šādas ražotāju 
organizāciju apvienības atbilst šā panta 
1. punktā izklāstītajām prasībām.

1.c Konkurences iestāde atsevišķos 
gadījumos var nolemt, ka ražotāju 
organizācijai konkrētās sarunas vai nu 
būtu jāatsāk, vai tām vispār nebūtu 
jānotiek, ja konkurences iestāde uzskata, 
ka tas ir nepieciešams, lai novērstu 
konkurences izslēgšanu, vai ja tā uzskata, 
ka ir apdraudēti LESD 39. panta mērķi. 
Šajā pantā “valsts konkurences iestāde” ir 
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iestāde, kas minēta Padomes 
Regulas (EK) Nr. 1/2003 5. pantā.

Attiecībā uz sarunām, kas skar vairākas 
dalībvalstis, šā punkta pirmajā daļā 
minēto lēmumu pieņem Komisija, 
nepiemērojot 229. panta 2. vai 3. punktā 
minēto procedūru. Pārējos gadījumos 
minēto lēmumu pieņem tās dalībvalsts 
konkurences iestāde, uz kuru attiecas 
minētās sarunas.

Veicot šā punkta pirmajā daļā paredzētās 
darbības, konkurences iestāde iepriekš vai 
nekavējoties pēc pirmā oficiālā 
izmeklēšanas pasākuma uzsākšanas par 
tām rakstiski informē Komisiju un paziņo 
Komisijai par pieņemtajiem lēmumiem 
uzreiz pēc to pieņemšanas.

2. Saskaņā ar 1. punktu atzīta ražotāju 
organizācija var turpināt tikt atzīta, ja tā 
iesaistās tādu produktu tirdzniecībā, uz 
kuriem attiecas KN kods ex  22 08 ,
izņemot tos, kuri minēti Līgumu I 
pielikumā, ar noteikumu, ka šādu produktu 
proporcija nepārsniedz 49 % no ražotāju 
organizācijas tirgotās produkcijas kopējās 
vērtības un ka šādi produkti nesaņem 
Savienības atbalstu.  Ražotāju 
organizācijām augļu un dārzeņu nozarē 
minētos produktus neietver tirgotās 
produkcijas vērtību aprēķinos 34. panta 2. 
punkta nolūkos.

2. Saskaņā ar 1. punktu atzīta ražotāju 
organizācija var turpināt tikt atzīta, ja tā 
iesaistās tādu produktu tirdzniecībā, uz 
kuriem attiecas KN kods ex  22 08 , 
izņemot tos, kuri minēti Līgumu I 
pielikumā, ar noteikumu, ka šādu produktu 
proporcija nepārsniedz 49 % no ražotāju 
organizācijas tirgotās produkcijas kopējās 
vērtības un ka šādi produkti nesaņem 
Savienības atbalstu. Ražotāju 
organizācijām augļu un dārzeņu nozarē 
minētos produktus neietver tirgotās 
produkcijas vērtību aprēķinos 34. panta 2. 
punkta nolūkos.

2.a Dalībvalstis var nolemt, ka ražotāju 
organizācijas, kuras ir atzītas pirms ... [šīs 
regulas spēkā stāšanās diena] saskaņā ar 
valsts tiesību aktiem un kuras atbilst šā 
panta 1. punktā izklāstītajiem 
nosacījumiem, ir uzskatāmas par saskaņā 
ar šo pantu atzītām ražotāju 
organizācijām.

2.b Attiecībā uz ražotāju organizācijām, 
kuras ir atzītas līdz [šīs regulas spēkā 
stāšanās diena], taču neatbilst šā panta 
1. punktā izklāstītajiem nosacījumiem, 
dalībvalstis atsauc atzīšanu ne vēlāk kā ... 
[trīs gadi pēc šīs regulas spēkā stāšanās 
dienas]. 
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3. Atkāpjoties no šā panta 1. punkta, 
dalībvalstis atzīst ražotāju organizācijas, 
kuras sastāv no ražotājiem piena un piena 
produktu nozarē un kuras:

a) ir izveidotas pēc ražotāju ierosmes;

b) tiecas sasniegt konkrētu mērķi, kas var 
aptvert vienu vai vairākus no šādiem 
uzdevumiem:

i) nodrošināt, lai ražošanu plānotu un 
pielāgotu pieprasījumam, jo īpaši 
kvalitātes un kvantitātes ziņā,

ii) koncentrēt piedāvājumu un laist tirgū 
organizācijas biedru saražotos produktus,

iii) optimizēt ražošanas izmaksas un 
stabilizēt ražotāju cenas.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&rid=1)

Grozījums Nr. 130

Regulas priekšlikums
270. pants – 1. daļa – 3.h punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1308/2013
152.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.h iekļauj šādu pantu:

“152.a pants

Sarunu vedējas organizācijas

1. Dalībvalstis pēc pieprasījuma var atzīt 
sarunu vedējas organizācijas kādā no 
1. panta 2. punktā minētajām nozarēm, ja 
šīs organizācijas:

a) ir izveidotas pēc ražotāju ierosmes;

b) tiecas sasniegt konkrētu mērķi, kas var 
aptvert vienu vai vairākus no šādiem 
uzdevumiem:

i) nodrošināt, lai ražošana tiktu plānota 
un pielāgota pieprasījumam, jo īpaši 
kvalitātes un kvantitātes ziņā,

ii) koncentrēt piedāvājumu un laist tirgū 
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organizācijas biedru saražotos produktus,

iii) optimizēt ražošanas izmaksas un 
stabilizēt ražotāju cenas.

2. Neskarot 125. pantu, kas attiecas uz 
cukura nozari, atzītas sarunu vedējas 
organizācijas var risināt sarunas par 
līgumiem par lauksaimniecības produktu 
piegādi kādā no 1. panta 2. punktā 
minētajām nozarēm savu biedru vārdā 
attiecībā uz visu to produkciju vai tās 
daļu.

3. Sarunas var notikt

a) neatkarīgi no tā, vai ražotāji 
īpašumtiesības uz lauksaimniecības 
produktiem nodod ražotāju organizācijai;

b) neatkarīgi no tā, vai pārrunātā cena ir 
tāda pati attiecībā uz dažu vai visu biedru 
kopējo produkciju;

c) ar noteikumu, ka konkrēta sarunu 
vedēja organizācija atbilst visiem turpmāk 
minētajiem nosacījumiem:

i) lauksaimniecības produktu apjoms vai 
daudzums, par kuru tiek risinātas šādas 
sarunas, nepārsniedz 3,5 % no kopējā 
Savienības produkcijas apjoma;

ii) lauksaimniecības produktu apjoms vai 
daudzums, par kuru tiek risinātas šādas 
sarunas un kurš tiek ražots vai piegādāts 
kādā konkrētā dalībvalstī, nepārsniedz 
33 % no attiecīgās dalībvalsts kopējā 
valsts produkcijas apjoma;

d) ar noteikumu, ka lauksaimniecības 
produktu apjomam vai daudzumam, par 
kuru tiek risinātas šādas sarunas, sarunu 
vedēja organizācija koncentrē 
piedāvājumu;

e) ar noteikumu, ka attiecīgie ražotāji nav 
citas sarunu vedējas organizācijas biedri, 
kura to vārdā arī risina sarunas par 
šādiem līgumiem; tomēr pienācīgi 
pamatotos gadījumos, ja lauksaimniekiem 
pieder divas atšķirīgas ražošanas vienības 
dažādos ģeogrāfiskos apgabalos, 
dalībvalstis var atkāpties no šā 
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nosacījuma;

f) ar noteikumu, ka uz attiecīgo 
lauksaimniecības produktu neattiecas 
piegādes pienākums, kas izriet no 
lauksaimnieka līdzdalības kooperatīvā, 
kurš nav attiecīgās sarunu vedējas 
organizācijas biedrs, saskaņā ar 
nosacījumiem, kuri paredzēti kooperatīva 
statūtos vai noteikumos un lēmumos, kas 
paredzēti šajos statūtos vai pieņemti 
atbilstīgi šiem statūtiem; un

g) ar noteikumu, ka sarunu vedēja 
organizācija informē kompetentās 
iestādes dalībvalstī vai dalībvalstīs, kur tā 
darbojas, par lauksaimniecības produktu 
apjomu vai daudzumu, par ko tiek 
risinātas šādas sarunas.

4. Šajā pantā sarunu vedējas 
organizācijas nozīmē arī sarunu vedēju 
organizāciju apvienības, kas atzītas 
saskaņā ar 156. panta 2. punktu, ja šādas 
sarunu vedēju organizāciju apvienības 
atbilst šā panta 1. punktā izklāstītajām 
prasībām.

5. Neatkarīgi no 3. punkta c) apakšpunkta 
ii) punktā izklāstītajiem nosacījumiem 
piena nozarē sarunu vedēja organizācija 
var risināt sarunas, ievērojot 1. punktu, ar 
noteikumu, ka minētajai sarunu vedējai 
organizācijai lauksaimniecības produktu 
apjoms vai daudzums, par ko tiek 
risinātas minētās sarunas un kas tiek 
saražots vai piegādāts dalībvalstī, kuras 
svaigpiena ražošanas kopējais apjoms 
gadā ir mazāks par 500 000 tonnām, 
nepārsniedz 45 % no šīs dalībvalsts kopējā 
valsts ražošanas apjoma.

6. Piemērojot 3. punkta c) apakšpunktu 
un 4. punktu, Komisija ar līdzekļiem, 
kurus tā uzskata par piemērotiem, 
publisko ražošanas apjomus Savienībā un 
dalībvalstīs, izmantojot visjaunāko 
pieejamo informāciju.

7. Atkāpjoties no šā panta 3. punkta 
c) apakšpunkta un 4. punkta, 
konkurences iestāde atsevišķos gadījumos 
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var nolemt, ka sarunu vedējai 
organizācijai konkrētās sarunas vai nu 
būtu jāatsāk, vai tām vispār nebūtu 
jānotiek, ja konkurences iestāde uzskata, 
ka tas ir nepieciešams, lai novērstu 
konkurences izslēgšanu, vai ja tā uzskata, 
ka ir apdraudēti LESD 39. panta mērķi.

Piena nozarē konkurences iestāde var 
iejaukties, ja tā uzskata, ka tas ir 
nepieciešams, lai novērstu konkurences 
izslēgšanu vai novērstu nopietnu 
kaitējumu mazajiem un vidējiem 
svaigpiena pārstrādes uzņēmumiem, kuri 
darbojas tās teritorijā.

Attiecībā uz sarunām, kas skar vairākas 
dalībvalstis, šā punkta pirmajā daļā 
minēto lēmumu pieņem Komisija, 
nepiemērojot 229. panta 2. vai 3. punktā 
minēto procedūru. Pārējos gadījumos 
minēto lēmumu pieņem tās dalībvalsts 
konkurences iestāde, uz kuru attiecas 
minētās sarunas.

Šajā punktā minētos lēmumus nepiemēro 
pirms datuma, kad tie paziņoti 
attiecīgajiem uzņēmumiem.

8. Veicot 7. punktā paredzētās darbības, 
konkurences iestāde iepriekš vai 
nekavējoties pēc pirmā oficiālā 
izmeklēšanas pasākuma uzsākšanas par 
tām rakstiski informē Komisiju un paziņo 
Komisijai par saskaņā ar šā panta 
7. punktu pieņemtajiem lēmumiem uzreiz 
pēc to pieņemšanas.

9. Šajā pantā

a) “valsts konkurences iestāde” ir iestāde, 
kas minēta Padomes Regulas (EK) 
Nr. 1/2003 5. pantā;

b) „MVU” ir mikrouzņēmums, mazais vai 
vidējais uzņēmums 
Ieteikuma 2003/361/EK izpratnē.

10. Dalībvalstis, kurās notiek sarunas 
saskaņā ar šo pantu, par to informē 
Komisiju.

11. Dalībvalstis var nolemt, ka sarunu 
vedējas organizācijas, kuras ir atzītas 
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pirms ... [šīs regulas spēkā stāšanās diena] 
saskaņā ar valsts tiesību aktiem un kuras 
atbilst šā panta 1. punktā minētajiem 
nosacījumiem, ir uzskatāmas par saskaņā 
ar šo pantu atzītām sarunu vedējām 
organizācijām.”

Grozījums Nr. 131

Regulas priekšlikums
270. pants – 1. daļa – 3.i punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1308/2013
152.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.i iekļauj šādu pantu:

“152.b pants

Vērtības sadale

Neskarot 125. panta piemērošanu cukura 
nozarē, lauksaimniecības produktu 
ražotāji kādā no nozarēm, kuras 
uzskaitītas 1. panta 2. punktā, ar savu 
saskaņā ar šis regulas 152. pantu atzīto 
ražotāju organizāciju, saskaņā ar šīs 
regulas 152.a pantu atzīto sarunu vedēju 
organizāciju un saskaņā ar šīs regulas 
156. pantu atzīto minēto organizāciju 
apvienību starpniecību un uzņēmumi, 
kuri tirgo vai pārstrādā šādus produktus, 
var vienoties par vērtības — tostarp tirgus 
guvumu un zaudējumu — sadales 
klauzulām, nosakot, kā jebkādas izmaiņas 
attiecīgajās tirgus cenās vai citos preču 
tirgos sadalāmas to starpā.”

Grozījums Nr. 132

Regulas priekšlikums
270. pants – 1. daļa – 3.j punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1308/2013
154. pants – 1. punkts – ievaddaļa
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Spēkā esošais teksts Grozījums

3.j regulas 154. panta 1. punkta 
ievaddaļu aizstāj ar šādu:

“1. Lai dalībvalsts to atzīstu, ražotāju 
organizācija, kura iesniegusi pieteikumu 
šādai atzīšanai, ir tiesību subjekts vai 
skaidri definēta tiesību subjekta daļa:”

“1. Dalībvalstis par ražotāju 
organizācijām atzīst visus tiesību 
subjektus vai skaidri definētas tiesību 
subjekta daļas, kuras iesniegušas 
pieteikumu šādai atzīšanai un:”

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&rid=1)

Grozījums Nr. 133

Regulas priekšlikums
270. pants – 1. daļa – 3.k punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1308/2013
154.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.k iekļauj šādu pantu:

“154.a pants

Sarunu vedēju organizāciju atzīšana

1. Lai dalībvalsts atzītu sarunu vedēju 
organizāciju, kura iesniegusi pieteikumu 
šādai atzīšanai, minētajai organizācijai 
jābūt tiesību subjektam vai skaidri 
definētai tiesību subjekta daļai:

a) kura atbilst 152.a panta 1. punkta a) un 
b) apakšpunktā noteiktajām prasībām;

b) kurā ir minimālais biedru skaits un/vai 
kura aptver tās darbības teritorijā 
minimālo pārdodamās produkcijas 
apjomu vai vērtību, ko nosaka attiecīgā 
dalībvalsts;

c) kura nodrošina pietiekamus 
pierādījumus tam, ka tā pienācīgi veic 
savas darbības gan attiecībā uz 
termiņiem, gan attiecībā uz efektivitāti, 
cilvēku, materiālo un tehnisko resursu 
nodrošinājumu tās biedriem un attiecīgā 
gadījumā — piedāvājuma koncentrēšanu;
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d) kurai ir statūti, kas atbilst šā punkta a), 
b) un c) apakšpunktam.

2. Dalībvalstis:

a) četru mēnešu laikā pēc pieteikuma un 
visas attiecīgās dokumentācijas 
iesniegšanas pieņem lēmumu par to, vai 
piešķirt atzīšanu sarunu vedējai 
organizācijai; minētais pieteikums 
iesniedzams dalībvalstī, kurā atrodas 
organizācijas galvenā mītne;

b) pašu noteiktos regulāros intervālos veic 
pārbaudes, lai pārliecinātos, vai atzītas 
sarunu vedējas organizācijas un sarunu 
vedēju organizāciju apvienības ievēro šajā 
nodaļā paredzēto;

c) gadījumā, ja šajā nodaļā paredzētie 
pasākumi netiek piemēroti vai to 
piemērošanā tiek pieļauti pārkāpumi, 
nosaka šīm organizācijām un apvienībām 
piemērojamās sankcijas, ko tās 
paredzējušas, un vajadzības gadījumā 
lemj, vai atzīšana nebūtu jāatsauc;

d) katru gadu līdz 31. martam informē 
Komisiju par katru iepriekšējā 
kalendārajā gadā pieņemto lēmumu 
piešķirt, atteikt vai atsaukt atzīšanu.”

Grozījums Nr. 134

Regulas priekšlikums
270. pants – 1. daļa – 3.l punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1308/2013
156. pants – virsraksts

Spēkā esošais teksts Grozījums

3.l regulas 156. panta virsrakstu 
aizstāj ar šādu:

“Ražotāju organizāciju apvienības” “Ražotāju organizāciju apvienības un 
sarunu vedēju organizāciju apvienības”

(http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/LV/TXT/?qid=1490086023420&uri=CELEX:32013R1308)
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Pamatojums

Šī grozījuma mērķis ir pielāgot Vienotās TKO regulas tekstu, ņemot vērā atzinuma 
sagatavotāja 69. grozījumā paredzēto sarunu vedēju organizāciju izveidi, un ļaut izveidot 
sarunu vedēju organizāciju apvienības.

Grozījums Nr. 135

Regulas priekšlikums
270. pants – 1. daļa – 3.m punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1308/2013
156. pants – 2. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

3.m regulas 156. panta 2. punktu 
aizstāj ar šādu:

“2. Atkāpjoties no 1. punkta, dalībvalstis 
pēc pieprasījuma var atzīt atzītu piena un 
piena produktu nozares ražotāju
organizāciju apvienību, ja attiecīgā 
dalībvalsts uzskata, ka apvienība ir spējīga 
efektīvi veikt visas darbības, kas jāveic 
atzītai ražotāju organizācijai, un atbilst 
161 panta 1. punktā izklāstītajiem 
nosacījumiem.”

“2. Dalībvalstis pēc pieprasījuma var atzīt 
atzītu sarunu vedēju organizāciju 
apvienību, ja attiecīgā dalībvalsts uzskata, 
ka apvienība ir spējīga efektīvi veikt visas 
darbības, kas jāveic atzītai sarunu vedējai
organizācijai, un atbilst 154.a panta 
1. punktā izklāstītajiem nosacījumiem.”

(http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/LV/TXT/?qid=1490086023420&uri=CELEX:32013R1308)

Grozījums Nr. 136

Regulas priekšlikums
270. pants – 1. daļa – 3.n punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1308/2013
157. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Spēkā esošais teksts Grozījums

3.n regulas 157. panta 1. punkta 
ievaddaļu aizstāj ar šādu:

“1. Dalībvalstis pēc pieprasījuma var atzīt 
starpnozaru organizācijas konkrētā nozarē, 
kas minēta 1. panta 2. punktā, ja tās:”

“1. Dalībvalstis pēc pieprasījuma var atzīt 
starpnozaru organizācijas vienā vai 
vairākās nozarēs, kas minētas 1. panta 
2. punktā, ja tās:”

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&rid=1)
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Grozījums Nr. 137

Regulas priekšlikums
270. pants – 1. daļa – 3.o punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1308/2013
157. pants – 1. punkts – c apakšpunkts – xiva punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.o regulas 157. panta 1. punkta 
c) apakšpunktā pievieno šādu punktu:

“xiva) vienoties par vērtības — tostarp 
tirgus guvumu un zaudējumu — sadales 
standarta klauzulām, nosakot, kā 
jebkādas izmaiņas attiecīgajās tirgus 
cenās vai citos preču tirgos sadalāmas to 
starpā.”

Grozījums Nr. 138

Regulas priekšlikums
270. pants – 1. daļa – 3.p punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1308/2013
157. pants – 1. punkts – c apakšpunkts – xivb punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.p regulas 157. panta 1. punkta 
c) apakšpunktā pievieno šādu punktu:

“xivb) īstenot kolektīvus pasākumus, lai 
novērstu un pārvaldītu veselības, augu 
aizsardzības un vides neskaidrības un 
riskus, kas saistīti ar lauksaimniecības un 
pārtikas preču ražošanu un — attiecīgā 
gadījumā — pārstrādi un/vai tirdzniecību, 
un/vai izplatīšanu,”

Grozījums Nr. 139

Regulas priekšlikums
270. pants – 1. daļa – 3.q punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1308/2013
157. pants – 3. punkts – c apakšpunkts – xia punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.q regulas 157. panta 3. punkta 
c) apakšpunktā pievieno šādu punktu:

“xia) vienojas par vērtības — tostarp 
tirgus guvumu un zaudējumu — sadales 
klauzulām, nosakot, kā jebkādas izmaiņas 
attiecīgajās tirgus cenās vai citu preču 
tirgos sadalāmas to starpā,”

Grozījums Nr. 140

Regulas priekšlikums
270. pants – 1. daļa – 3.r punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1308/2013
157. pants – 3. punkts – c apakšpunkts – xib punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.r regulas 157. panta 3. punkta 
c) apakšpunktā pievieno šādu punktu:

“xib) īsteno kolektīvus pasākumus, lai 
novērstu un pārvaldītu veselības un vides 
neskaidrības un riskus, kas saistīti ar 
lauksaimniecības un pārtikas preču 
ražošanu un — attiecīgā gadījumā —
pārstrādi un/vai tirdzniecību, un/vai 
izplatīšanu.”

Grozījums Nr. 141

Regulas priekšlikums
270. pants – 1. daļa – 3.s punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1308/2013
158.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.s iekļauj šādu pantu:

“158.a pants

Starptautisku starpnozaru organizāciju 
atzīšana

Lēmumu par starptautiskas starpnozaru 
organizācijas atzīšanu pieņem dalībvalsts, 
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kurā atrodas minētās organizācijas 
galvenā mītne.

Dalībvalsts, kurai jāpieņem atzīšanas 
lēmums, izveido nepieciešamās 
administratīvās sadarbības attiecības ar 
pārējām dalībvalstīm, kurās atrodas 
minētās organizācijas biedri, lai 
pārbaudītu atbilstību atzīšanas 
nosacījumiem.

Pārējās dalībvalstis, kurās atrodas 
starptautiskas starpnozaru organizācijas 
biedri, sniedz visu nepieciešamo 
administratīvo palīdzību dalībvalstij, kurai 
jāpieņem atzīšanas lēmums.

Dalībvalsts, kurai jāpieņem atzīšanas 
lēmums, pēc pieprasījuma, ko izteikusi 
cita dalībvalsts, kurā atrodas 
organizācijas biedri, dara tai pieejamu 
visu attiecīgo informāciju.”

Grozījums Nr. 142

Regulas priekšlikums
270. pants – 1. daļa – 3.t punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1308/2013
159. pants – virsraksts

Spēkā esošais teksts Grozījums

3.t regulas 159. panta virsrakstu 
aizstāj ar šādu:

“Obligāta atzīšana” “Obligātā atzīšana”

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&rid=1)

Grozījums Nr. 143

Regulas priekšlikums
270. pants – 1. daļa – 3.u punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1308/2013
159. pants – ievaddaļa

Spēkā esošais teksts Grozījums

3.u regulas 159. panta ievaddaļu 
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aizstāj ar šādu:

“Atkāpjoties no 152. līdz 158. panta, 
dalībvalstis pēc pieprasījuma atzīst:”

“Atkāpjoties no 152.a līdz 158. panta, 
dalībvalstis pēc pieprasījuma atzīst:”

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&rid=1)

Grozījums Nr. 144

Regulas priekšlikums
270. pants – 1. daļa – 3.v punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1308/2013
159. pants – a punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

3.v regulas 159. panta a) punktu 
aizstāj ar šādu:

“a) ražotāju organizācijas: “a) sarunu vedējas organizācijas piena 
un piena produktu nozarē;”

i) augļu un dārzeņu nozarē attiecībā 
uz vienu vai vairākiem šīs nozares 
produktiem un/vai produktiem, kas 
paredzēti vienīgi pārstrādei,

ii) olīveļļas un galda olīvu nozarē,

iii) zīdtārpiņu nozarē,

iv) apiņu nozarē,”

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&rid=1)

Grozījums Nr. 145

Regulas priekšlikums
270. pants – 1. daļa – 3.w punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1308/2013
161. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.w regulas 161. pantu svītro;

Grozījums Nr. 146

Regulas priekšlikums
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270. pants – 1. daļa – 3.x punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1308/2013
168. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.x regulas 168. pantā iekļauj šādu 
punktu:

“1.a Ja dalībvalstis neizmanto šā panta 
1. punktā paredzētās iespējas, ražotājs, 
ražotāju organizācija vai to apvienība 
attiecībā uz lauksaimniecības produktiem 
nozarē, kas minēta 1. panta 2. punktā, 
izņemot piena, piena produktu un cukura 
nozari, var pieprasīt, lai attiecībā uz 
jebkuru tās produktu piegādi 
pārstrādātājam vai izplatītājam  starp 
pusēm tiktu slēgts rakstisks līgums un/vai 
lai attiecībā uz jebkuru šādu piegādi 
pirmais pircējs iesniegtu rakstisku līguma 
piedāvājumu saskaņā ar tiem pašiem 
nosacījumiem, kas izklāstīti šā panta 
4. līdz 6. punktā.

Ja pirmais pircējs ir mikrouzņēmums, 
mazais vai vidējais uzņēmums 
Ieteikuma 2003/361/EK izpratnē, līgums 
un/vai līguma piedāvājums nav obligāts, 
ja vien saskaņā ar 157. pantu nozarē 
atzīta starpnozaru organizācija nav 
izstrādājusi ar Savienības noteikumiem 
saderīgu standarta līgumu.”

Grozījums Nr. 147

Regulas priekšlikums
270. pants – 1. daļa – 3.y punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1308/2013
168. pants – 4. punkts – ievaddaļa

Spēkā esošais teksts Grozījums

3.y regulas 168. panta 4. punkta 
ievaddaļu aizstāj ar šādu:

“4. Jebkurš 1. punktā minēts līgums vai 
līguma piedāvājums:”

“4. Jebkurš 1. un 1.a punktā minēts 
līgums vai līguma piedāvājums:”
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(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&rid=1)

Grozījums Nr. 148

Regulas priekšlikums
270. pants – 1. daļa – 3.z punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1308/2013
168. pants – 5. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

3.z regulas 168. panta 5. punktu 
aizstāj ar šādu:

“5. Atkāpjoties no 1. punkta, līgums 
vai līguma piedāvājums nav vajadzīgs, ja 
ražotājs attiecīgo produktu piegādā 
pircējam, kas ir kooperatīvs, kura 
dalībnieks ir arī ražotājs, ja kooperatīva 
statūtos vai noteikumos un lēmumos, kas 
paredzēti šajos statūtos vai pieņemti 
atbilstīgi šiem statūtiem, ir iekļauti 
noteikumi, kuru ietekme ir tāda pati kā 
tiem, kas noteikti 4. punkta a), b) un 
c) apakšpunktā.”

“5. Atkāpjoties no 1. un 1.a punkta, 
līgums vai līguma piedāvājums nav 
vajadzīgs, ja ražotājs attiecīgo produktu 
piegādā pircējam, kas ir kooperatīvs, kura 
dalībnieks ir arī ražotājs, ja kooperatīva 
statūtos vai noteikumos un lēmumos, kas 
paredzēti šajos statūtos vai pieņemti 
atbilstīgi šiem statūtiem, ir iekļauti 
noteikumi, kuru ietekme ir tāda pati kā 
tiem, kas noteikti 4. punkta a), b) un 
c) apakšpunktā.”

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&rid=1)

Grozījums Nr. 149

Regulas priekšlikums
270. pants – 1. daļa – 3.za punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1308/2013
169. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.za regulas 169. pantu svītro.

Grozījums Nr. 150

Regulas priekšlikums
270. pants – 1. daļa – 3.zb punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1308/2013
170. pants
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.zb regulas 170. pantu svītro.

Grozījums Nr. 151

Regulas priekšlikums
270. pants – 1. daļa – 3.zc punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1308/2013
171. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.zc regulas 171. pantu svītro.

Grozījums Nr. 152

Regulas priekšlikums
270. pants – 1. daļa – 3.zd punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1308/2013
IIIa nodaļa – 175.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.zd regulas II sadaļā iekļauj jaunu 
nodaļu:

“IIIa NODAĻA

Attiecības ar piegādes ķēdi

175.a pants

Negodīga tirdzniecības prakse

Eiropas Komisija līdz 2018. gada 
30. jūnijam iesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei tiesību akta 
priekšlikumu Savienības līmeņa 
regulējumam par tādas prakses 
apkarošanu, kura būtiski atšķiras no 
labas komercdarbības prakses un ir 
pretrunā godprātīgai un taisnīgai 
attieksmei darījumos starp 
lauksaimniekiem, tostarp to 
organizācijām un maziem un vidējiem 
pārstrādes uzņēmumiem, un to 
tirdzniecības partneriem lejupējā piegādes 
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ķēdē.”

Grozījums Nr. 153

Regulas priekšlikums
270. pants – 1. daļa – 4.a punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1308/2013
209. pants – 1. punkts – 2. daļa

Spēkā esošais teksts Grozījums

4.a regulas 209. panta 1. punkta otro 
daļu aizstāj ar šādu:

“Jo īpaši LESD 101. panta 1. punktu 
nepiemēro lauksaimnieku, lauksaimnieku 
apvienību vai šādu apvienību asociāciju, 
vai saskaņā ar šīs regulas 152. pantu atzītu 
ražotāju organizāciju, vai saskaņā ar šīs 
regulas 1156. pantu atzītu ražotāju
organizāciju apvienību nolīgumiem, 
lēmumiem un saskaņotajām darbībām, 
kuras attiecas uz lauksaimniecības 
produktu ražošanu vai pārdošanu, vai 
kopīgu iekārtu izmantošanu 
lauksaimniecības produktu uzglabāšanai, 
apstrādei vai pārstrādei, ja vien netiek 
apdraudēta LESD 39. panta mērķu 
sasniegšana.”

“LESD 101. panta 1. punktu nepiemēro 
lauksaimnieku, lauksaimnieku apvienību 
vai šādu apvienību asociāciju, vai saskaņā 
ar šīs regulas 152. pantu atzītu ražotāju 
organizāciju, vai saskaņā ar šīs regulas 
152.a pantu atzītu sarunu vedēju 
organizāciju vai saskaņā ar šīs regulas 
156. pantu atzītu minēto organizāciju 
apvienību nolīgumiem, lēmumiem un 
saskaņotajām darbībām, kuras attiecas uz 
lauksaimniecības produktu ražošanu vai 
pārdošanu, vai kopīgu iekārtu izmantošanu 
lauksaimniecības produktu uzglabāšanai, 
apstrādei vai pārstrādei, ja vien netiek 
apdraudēta LESD 39. panta mērķu 
sasniegšana.”

(http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/LV/TXT/?qid=1490086023420&uri=CELEX:32013R1308)

Grozījums Nr. 154

Regulas priekšlikums
270. pants – 1. daļa – 4.b punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1308/2013
209. pants – 1. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.b regulas 209. panta 1. punktā aiz 
otrās daļas iekļauj šādu daļu:

„Lauksaimniecības produktu pārdošanas 
jomā nolīgumus, lēmumus un saskaņotas 
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darbības, kas vērstas uz vērtību sadales 
klauzulu un nosakāmas cenu 
aprēķināšanas formulas ieviešanu, kura ir 
īpaši balstīta uz objektīviem tirgus 
kritērijiem, uzskata par nepieciešamiem 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
39. pantā paredzēto mērķu sasniegšanai.”

Grozījums Nr. 155

Regulas priekšlikums
270. pants – 1. daļa – 4.c punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1308/2013
209. pants – 1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.c regulas 209. panta 1. punktā svītro 
trešo daļu.

Grozījums Nr. 156

Regulas priekšlikums
270. pants – 1. daļa – 4.d punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1308/2013
209. pants – 2. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.d regulas 209. panta 2. punktā aiz 
pirmās daļas iekļauj šādu daļu:

“Tomēr lauksaimnieki, lauksaimnieku 
apvienības vai šādu apvienību asociācijas, 
vai saskaņā ar šīs regulas 152. pantu 
atzītas ražotāju organizācijas, vai saskaņā 
ar šīs regulas 152.a pantu atzītas sarunu 
vedēju organizācijas, vai saskaņā ar šīs 
regulas 156. pantu atzītas minēto 
organizāciju apvienības var pieprasīt 
atzinumu no Komisijas par minēto 
nolīgumu, lēmumu un saskaņoto darbību 
saderību ar LESD 39. pantā noteiktajiem 
mērķiem. Pieprasījumus sniegt atzinumu 
izskata nekavējoties, un Komisija nosūta 
pieprasījuma iesniedzējam savu atzinumu 
divu mēnešu laikā pēc pieprasījuma 
saņemšanas. Ja Komisija šajā periodā 
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nesniedz atbildi, atzinumu uzskata par 
pozitīvu.”

Grozījums Nr. 157

Regulas priekšlikums
270. pants – 1. daļa – 4.e punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1308/2013
209. pants – 2. punkts – 1.b daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.e regulas 209. panta 2. punktā aiz 
pirmās daļas iekļauj šādu daļu:

“Komisija pēc savas iniciatīvas vai pēc 
dalībvalsts pieprasījuma var mainīt 
atzinuma saturu, jo īpaši tad, ja 
pieteikuma iesniedzējs ir sniedzis 
neprecīzu informāciju vai ļaunprātīgi 
izmantojis sniegto atzinumu.”

Grozījums Nr. 158

Regulas priekšlikums
270. pants – 1. daļa – 4.f punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1308/2013
209. pants – 1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.f regulas 209. panta 1. punktā svītro 
trešo daļu.

Grozījums Nr. 159

Regulas priekšlikums
270. pants – 1. daļa – 4.g punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1308/2013
219. pants – 1. punkts – 4. daļa

Spēkā esošais teksts Grozījums

4.g regulas 219. panta 1. punkta 
ceturto daļu aizstāj ar šādu:

“Šādi pasākumi var tādā mērā un uz tik “Šādi pasākumi var tādā mērā un uz tik 
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ilgu laiku, cik nepieciešams, lai novērstu 
tirgus traucējumus vai to draudus, 
paplašināt vai grozīt citu šajā regulā 
paredzēto pasākumu piemērošanas jomu, 
ilgumu vai citus aspektus vai paredzēt 
eksporta kompensācijas, vai pilnībā vai 
daļēji apturēt ievedmuitas piemērošanu, 
vajadzības gadījumā arī noteiktiem 
apjomiem vai uz noteiktu laikposmu.”

ilgu laiku, cik nepieciešams, lai novērstu 
tirgus traucējumus vai to draudus, 
paplašināt vai grozīt citu šajā regulā 
paredzēto pasākumu piemērošanas jomu, 
ilgumu vai citus aspektus vai paredzēt 
eksporta kompensācijas, pilnībā vai daļēji 
apturēt ievedmuitas piemērošanu, 
vajadzības gadījumā arī noteiktiem 
apjomiem vai uz noteiktu laikposmu, vai 
ierosināt jebkādus piemērotus 
piedāvājuma pārvaldības pasākumus.”

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&rid=1)

Grozījums Nr. 160

Regulas priekšlikums
270. pants – 1. daļa – 4.h punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1308/2013
220.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.h iekļauj šādu pantu:

220.a pants

Ražošanas apjoma brīvprātīgas 
samazināšanas shēma

1. Krasu tirgus svārstību laikā un tad, ja 
to pieļauj ražošanas metodes, Komisija 
var pieņemt lēmumu piešķirt atbalstu 
ražotājiem konkrētā nozarē, kas minēta 
1. panta 2. punktā, ja šie ražotāji noteiktā 
periodā brīvprātīgi samazina savas 
piegādes salīdzinājumā ar attiecīgo 
periodu iepriekšējā gadā. 

2. Atbalstu piešķir, pamatojoties uz 
ražotāju pieteikumu, kas iesniegts 
dalībvalstī, kurā ražotāji veic 
uzņēmējdarbību, saskaņā ar metodi, ko 
noteikusi attiecīgā dalībvalsts. 

Dalībvalstis var nolemt, ka pieteikumus 
ražošanas apjoma samazināšanas 
atbalstam ražotāju vārdā iesniedz atzītas 
organizācijas vai kooperatīvi, kas izveidoti 
saskaņā ar dalībvalsts tiesību aktiem. 
Šādā gadījumā dalībvalstis nodrošina, ka 
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atbalstu pilnā apmērā saņem ražotāji, 
kuri faktiski samazinājuši savas piegādes.

3. Lai nodrošinātu šīs shēmas efektīvu un 
pienācīgu īstenošanu, Komisija tiek 
pilnvarota saskaņā ar 227. pantu pieņemt 
deleģētos aktus, ar kuriem nosaka:

a) maksimālo kopējo piegāžu apjomu vai 
daudzumu, kas samazināšanas shēmas 
ietvaros tiks samazināts Savienības 
līmenī;

b) samazināšanas perioda ilgumu un, ja 
nepieciešams, tā pagarinājumu;

c) atbalsta apmēru atbilstīgi 
samazinātajam apjomam vai daudzumam 
un tā finansēšanas kārtību;

d) atbalsttiesīguma kritērijus pieteikumu 
iesniedzējiem un pieņemamības kritērijus 
atbalsta pieteikumiem;

e) īpašus nosacījumus šīs shēmas 
īstenošanai.

Grozījums Nr. 161

Regulas priekšlikums
270. pants – 1. daļa – 4.i punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1308/2013
222. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Spēkā esošais teksts Grozījums

4.i regulas 222. panta 1. punkta 
ievaddaļu aizstāj ar šādu:

“1. “Laikposmos, kuros ir ievērojams 
līdzsvara trūkums tirgos, Komisija var 
pieņemt īstenošanas aktus, nosakot, ka 
LESD 101. panta 1. punkts nav jāpiemēro 
atzīto ražotāju organizāciju, to asociāciju 
un atzīto starpnozaru organizāciju 
nolīgumiem un lēmumiem nevienā nozarē, 
kas minētas šīs regulas 1. panta 2. punktā, 
ar noteikumu, ka šie nolīgumi un lēmumi 
neapdraud iekšējā tirgus pienācīgu darbību, 
to mērķis ir vienīgi censties stabilizēt 

“1. “Laikposmos, kuros ir ievērojams 
līdzsvara trūkums tirgos, Komisija var 
pieņemt īstenošanas aktus, nosakot, ka 
LESD 101. panta 1. punkts nav jāpiemēro 
lauksaimnieku, lauksaimnieku apvienību 
vai šādu apvienību asociāciju vai atzītu
ražotāju organizāciju, atzītu sarunu vedēju 
organizāciju, minēto organizāciju 
apvienību un atzītu starpnozaru 
organizāciju nolīgumiem un lēmumiem 
nevienā nozarē, kas minēta šīs regulas 
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skarto nozari un tie ietilpst vienā vai 
vairākās turpmāk minētajās kategorijās:”

1. panta 2. punktā, ar noteikumu, ka šie 
nolīgumi un lēmumi neapdraud iekšējā 
tirgus pienācīgu darbību, to mērķis ir 
vienīgi censties stabilizēt skarto nozari un 
tie ietilpst vienā vai vairākās turpmāk 
minētajās kategorijās:”

(http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/LV/TXT/?qid=1490086023420&uri=CELEX:32013R1308)

Grozījums Nr. 162

Regulas priekšlikums
270. pants – 1. daļa – 4.j punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1308/2013
222. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.k regulas 222. panta 2. punktu 
svītro.

Grozījums Nr. 163

Regulas priekšlikums
270. pants – 1. daļa – 4.k punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1308/2013
222. pants – 3. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.k regulas 222. panta 3. punktā aiz 
pirmās daļas iekļauj šādu daļu:

“Šā panta 1. punktā minēto nolīgumu un 
lēmumu tvērumu var paplašināt saskaņā 
ar 164. pantā izklāstītajiem 
nosacījumiem.”

Grozījums Nr. 164

Regulas priekšlikums
270. pants – 1. daļa – 4.l punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1308/2013
232. pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.l regulas 232. panta 2. punktu 
svītro.

Grozījums Nr. 165

Regulas priekšlikums
270. pants – 1. daļa – 4.m punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1308/2013
VII pielikums – II daļa – 1. punkts – c apakšpunkts – 2. ievilkums

Spēkā esošais teksts Grozījums

4.m regulas VII pielikumā II daļas 
1. punkta c) apakšpunkta otro ievilkumu 
aizstāj ar šādu:

“– vīniem ar aizsargātu cilmes vietas 
nosaukumu, kas ražoti bez stiprināšanas, 
maksimālā kopējā spirta 
tilpumkoncentrācija var pārsniegt 15 %;”

„– vīniem ar aizsargātu cilmes vietas 
nosaukumu, kas, izņemot VIII pielikuma 
I daļas B iedaļas 1. punktā minētos 
daļējas koncentrēšanas paņēmienus,
ražoti bez stiprināšanas, maksimālā kopējā 
spirta tilpumkoncentrācija var pārsniegt 
15 %;”

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&rid=1)

Grozījums Nr. 166

Regulas priekšlikums
270. pants – 1. daļa – 4.n punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1308/2013
VIII pielikums – I daļa – A iedaļa – 2. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

4.n Regulas VII pielikumā I daļas 
A iedaļas 2. punktu aizstāj ar šādu:

“2. Dabisko spirta tilpumkoncentrāciju 
palielina, izmantojot B iedaļā minētās 
vīndarības metodes, un tā nedrīkst 
pārsniegt šādas robežvērtības:”

“2. Dabisko spirta tilpumkoncentrāciju 
palielina, izmantojot B iedaļā minētās 
vīndarības metodes, un tā nedrīkst 
pārsniegt šādas robežvērtības:”

a) vīnogu audzēšanas A zonā 3 %; a) vīnogu audzēšanas A zonā 3,5 %;

b) vīnogu audzēšanas B zonā 2 %; b) vīnogu audzēšanas B zonā 2,5 %;

c) vīnogu audzēšanas C zonā 1,5 %.” c) vīnogu audzēšanas C zonā 2 %.”;
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(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&rid=1)

Pamatojums

Šis grozījums nemaina spēkā esošajos tiesību aktos paredzētās robežvērtības, taču tā mērķis 
ir vienkāršot spirta tilpumkoncentrācijas palielināšanas apstiprināšanas procedūru, pilnīgi 
uzticot dalībvalstīm šādas vīndarības prakses apstiprināšanu.

Grozījums Nr. 167

Regulas priekšlikums
270. pants – 1. daļa – 4.o punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1308/2013
VIII pielikums – I daļa – A iedaļa – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.o regulas VIII pielikuma I daļas 
iedaļas 3. punktu svītro.
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