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Grozījums Nr. 392
Mairead McGuinness

Regulas priekšlikums
12. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saimniecību konsultatīvā sistēma Saimniecību konsultatīvā un pētniecības
sistēma

Or. en

Grozījums Nr. 393
Mairead McGuinness

Regulas priekšlikums
12. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Konsultatīvā darbība attiecas vismaz uz 
likumā noteiktajām pārvaldības prasībām 
un labiem lauksaimniecības un vides 
apstākļiem, kas minēti 1. nodaļā.

2. Konsultatīvā un pētnieciskā darbība 
attiecas vismaz uz likumā noteiktajām 
pārvaldības prasībām un labiem 
lauksaimniecības un vides apstākļiem, kas 
minēti 1. nodaļā.

Or. en

Grozījums Nr. 394
Stéphane Le Foll
Regulas priekšlikums
12. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Konsultatīvā darbība attiecas vismaz uz 
likumā noteiktajām pārvaldības prasībām 
un labiem lauksaimniecības un vides 
apstākļiem, kas minēti 1. nodaļā.

2. Konsultatīvā darbība attiecas vismaz uz 
likumā noteiktajām pārvaldības prasībām 
un labiem lauksaimniecības un vides 
apstākļiem, kas minēti 1. nodaļā, un uz 
tādu ražošanas veidu popularizēšanu, kuri 
ir saimnieciski izdevīgi, ekoloģiski 
ilgtspējīgi, kā arī ir ekonomiskāki dabas 
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resursu un ražošanas izmaksu (enerģija, 
izejvielas) ziņā.

Or. fr

Pamatojums

La conditionnalité joue un rôle utile, mais un important travail de vulgarisation doit être 
entrepris auprès des agriculteurs afin de les aider à mettre en place de nouveaux modèles de 
production performants sur le plan de la production et plus durables intégrant de nombreuses 
externalités négatives de l’agriculture. Certains agriculteurs utilisent déjà ces nouveaux 
itinéraires techniques qui conduisent l’agriculteur à raisonner plus globalement le 
fonctionnement de son exploitation prise en compte dans son écosystème. Ces nouvelles 
pratiques  procèdent d’un changement technologique susceptible d’engager l’agriculture sur 
une voie de développement plus viable et plus durable. Il convient de favoriser la diffusion 
des ces innovations par le biais du conseil auprès des agriculteurs.

Grozījums Nr. 395
Maria Petre

Regulas priekšlikums
13. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis dod priekšroku 
lauksaimniekiem, kuri gadā saņem vairāk 
nekā EUR 15 000 tiešajos maksājumos.

svītrots

Or. ro

Pamatojums

Aceasta masura constituie un act de discriminare pentru exploatatiile agricole mici, care au 
cel mai mult nevoie de consiliere.
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Grozījums Nr. 396
Stéphane Le Foll

Regulas priekšlikums
13. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2 . Dalībvalstis dod priekšroku 
lauksaimniekiem, kuri gadā saņem vairāk 
nekā EUR 15 000 tiešajos maksājumos.

2. Dalībvalstis nodrošina, ka visi 
lauksaimnieki var brīvprātīgi piedalīties 
šajā konsultatīvajā sistēmā.

Or. fr

Grozījums Nr. 397
Esther De Lange

Regulas priekšlikums
13. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis dod priekšroku 
lauksaimniekiem, kuri gadā saņem vairāk 
nekā EUR 15 000 tiešajos maksājumos.

2. Dalībvalstis dod priekšroku 
lauksaimniekiem, kuri gadā saņem vairāk 
nekā EUR 15 000 tiešajos maksājumos un 
kuri jaunāki par 35 gadiem.

Or. nl

Pamatojums

Landbouwers die jonger zijn dan 35 jaar dienen een extra steun in de rug, aangezien zij onze 
toekomstige voedselvoorziening moeten waarborgen en daarbij onze concurrentiepositie en 
duurzaamheidseisen veilig moeten stellen.

Grozījums Nr. 398
Mairead McGuinness

Regulas priekšlikums
15. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vēlākais līdz 2010. gada 31. decembrim Visās dalībvalstīs šīs pārskatīšanas laikā 
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Komisija iesniedz ziņojumu par 
saimniecību konsultatīvās sistēmas 
piemērošanu, attiecīgā gadījumā 
pievienojot atbilstošus priekšlikumus, lai 
padarītu to par obligātu.

nosaka labākās praktiskās metodes un 
ieteikumus dalībvalstīm par efektīvāko un 
lietderīgāko konsultatīvo un pētniecības 
sistēmu.

Or. en

Grozījums Nr. 399
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Regulas priekšlikums
17. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Vajadzības gadījumā lauksaimniecības 
zemes gabalu identifikācijas sistēma var 
ietvert ģeogrāfisko informācijas sistēmu 
olīvu audzēšanā.

svītrots

Or. es

Pamatojums

Puesto que la ayuda acoplada al olivar desaparece, mantener esta disposición es inútil y 
puede dar lugar a interpretaciones erróneas.

Grozījums Nr. 400
Constantin Dumitriu

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šī datu bāze jo īpaši ļauj ar dalībvalsts 
kompetentās iestādes starpniecību tieši un 
nekavējoties iepazīties ar datiem, kas 
attiecas uz kalendārajiem un/vai 
tirdzniecības gadiem, sākot no 2000. gada.

Šī datu bāze jo īpaši ļauj ar dalībvalsts 
kompetentās iestādes starpniecību tieši un 
nekavējoties iepazīties ar datiem, kas 
attiecas uz kalendārajiem un/vai 
tirdzniecības gadiem, sākot no 2000. gada, 
vai arī – jaunajām dalībvalstīm – uz pirmo 
gadu pēc to iestāšanās Savienībā.
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Or. ro

Pamatojums

Pentru statele care au aderat în 2004 sau 2007 anul 2000 nu poate fi an de referinţă.

Grozījums Nr. 401
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Regulas priekšlikums
21. pants – 2. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalsts var nolemt, ka pieteikuma
atbalsta saņemšanai jāietver tikai izmaiņas 
attiecībā uz iepriekšējā gadā iesniegto
atbalsta pieteikumu. Dalībvalsts izplata 
veidlapas, kuras iepriekš iespiestas, 
pamatojoties uz platībām, kas noteiktas 
iepriekšējā gadā, un piegādā grafisko 
materiālu, kurā norāda minēto platību 
atrašanās vietu un, vajadzības gadījumā, 
olīvkoku izvietojumu.

2. Dalībvalsts var nolemt, ka pieteikumā
atbalsta saņemšanai jāietver tikai izmaiņas 
attiecībā uz iepriekšējā gadā iesniegto 
atbalsta pieteikumu. Dalībvalsts izplata 
veidlapas, kuras iepriekš iespiestas, 
pamatojoties uz platībām, kas noteiktas 
iepriekšējā gadā, un piegādā grafisko 
materiālu, kurā norāda minēto platību 
atrašanās vietu.

Or. es

Pamatojums

Puesto que la ayuda acoplada al olivar desaparece, mantener esta disposición es inútil y 
puede dar lugar a interpretaciones erróneas.

Grozījums Nr. 402
Alyn Smith

Regulas priekšlikums
22. pants – 1. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis veic atbalsta pieteikumu 
administratīvās kontroles, lai pārbaudītu 
atbilstības nosacījumus atbalsta 

1. Dalībvalstis veic atbalsta pieteikumu 
administratīvās kontroles, lai pārbaudītu 
atbilstības nosacījumus atbalsta 
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piešķiršanai. piešķiršanai. Šīs administratīvās kontroles 
nedrīkst pārāk liels slogs 
lauksaimniekiem, jo īpaši izmaksu un 
administratīvo formalitāšu ziņā.

Or. en

Pamatojums

Reduce red tape.

Grozījums Nr. 403
Jan Mulder, Niels Busk

Regulas priekšlikums
24. pants – 1. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis veic pārbaudes uz vietas, lai 
pārliecinātos, ka lauksaimnieks pilda 
1. nodaļā minētās saistības.

1. Dalībvalstis veic pārbaudes uz vietas, lai 
pārliecinātos, ka lauksaimnieks pilda 
1. nodaļā minētās saistības. Šīs pārbaudes 
nedrīkst būt ilgākas kā viena diena katrā 
saimniecībā.

Or. en

Pamatojums

Reinstatement of amendment adopted by the European Parliament as part of report T6 -
0598/2007 on 11 December 2007 titled " CAP: common rules for direct support schemes and 
certain support schemes for farmers and support for rural development ".

Grozījums Nr. 404
Alyn Smith

Regulas priekšlikums
24. pants – 1. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis veic pārbaudes uz vietas, lai 
pārliecinātos, ka lauksaimnieks pilda 

1. Dalībvalstis veic pārbaudes uz vietas, lai 
pārliecinātos, ka lauksaimnieks pilda 
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1. nodaļā minētās saistības. 1. nodaļā minētās saistības. Šīs pārbaudes 
nedrīkst būt lauksaimniekam pārāk 
apgrūtinošas.

Or. en

Pamatojums

Reduce red tape for cross compliance.

Grozījums Nr. 405
Constantin Dumitriu

Regulas priekšlikums
24. pants – 1. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis veic pārbaudes uz vietas, lai 
pārliecinātos, ka lauksaimnieks pilda 
1. nodaļā minētās saistības. 

1. Dalībvalstis veic pārbaudes uz vietas, lai 
pārliecinātos, ka lauksaimnieks pilda 
1. nodaļā minētās saistības. Šīs pārbaudes 
veic, pamatojoties uz risku pakāpenisku 
novērtēšanu, un tās neattiecas uz visiem 
atbalsta saņēmējiem.

Or. ro

Pamatojums

Acţiunile de control nu trebuie să acapareze activitatea de management a PAC din statele 
membre. Pe baza unei evaluări se pot identifica beneficiarii unde riscul nerespectării bunelor 
condiţii agricole şi de mediu în ani consecutivi este cel mai mare pentru a direcţiona 
controlul către aceştia.

Grozījums Nr. 406
Jan Mulder, Niels Busk

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis var izmantot savas 2. Dalībvalstis var izmantot savas 
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pašreizējās administrācijas un kontroles 
sistēmas, lai nodrošinātu atbilstību likumā 
noteiktajām pārvaldības prasībām un 
labiem lauksaimniecības un vides 
apstākļiem, kas minēti 1. nodaļā.

pašreizējās administrācijas un kontroles 
sistēmas, lai nodrošinātu atbilstību likumā 
noteiktajām pārvaldības prasībām un 
labiem lauksaimniecības un vides 
apstākļiem, kas minēti 1. nodaļā. Tomēr 
dalībvalstis cenšas ierobežot kontroles 
iestāžu un to personu skaitu, kuru 
uzdevums ir veikt pārbaudes uz vietas 
konkrētā saimniecībā.

Or. en

Pamatojums

Reinstatement of amendment adopted by the European Parliament as part of report T6 -
0598/2007 on 11 December 2007 titled " CAP: common rules for direct support schemes and 
certain support schemes for farmers and support for rural development".

Grozījums Nr. 407
Alyn Smith

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Dalībvalstis var izmantot privātas 
kontroles un administrācijas sistēmas, ja 
valsts iestādes tās  ir oficiāli akreditējušas.

Or. en

Grozījums Nr. 408
Jan Mulder, Niels Busk

Regulas priekšlikums
24. pants – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b Dalībvalstis cenšas kontroles plānot 
tā, lai lauku saimniecības, kuras sezonālo 
apstākļu dēļ iespējams labāk pārbaudīt 
gada noteiktā laikposmā, patiešām tiktu 
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kontrolētas šajā laikā. Tomēr, ja kontroles 
iestāde, izdarot pārbaudi uz vietas, 
sezonālo apstākļu dēļ nav varējusi 
pārbaudīt kādu īpašu pārvaldības 
regulējuma punktu vai tā daļu, vai arī 
labus lauksaimniecības un vides 
apstākļus, šīs prasības un apstākļi ir 
jāuzskata par ievērotiem.

Or. en

Grozījums Nr. 409
Astrid Lulling

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pirmo daļu piemēro arī gadījumā, ja 
attiecīgā neatbilstība ir darbības vai 
bezdarbības rezultāts, ko var tieši attiecināt 
uz personu, kurai lauksaimniecības zemi 
nodeva vai no kuras to pārņēma.

Pirmo daļu piemēro arī gadījumā, ja 
attiecīgā neatbilstība ir darbības vai 
bezdarbības rezultāts, ko var tieši attiecināt 
uz personu, kurai lauksaimniecības zemi 
nodeva vai no kuras to pārņēma, izņemot 
gadījumu, kad persona, kuras rīcība 
radījusi neatbilstību, arī ir iesniegusi 
atbalsta pieteikumu par attiecīgo gadu. 
Šādā gadījumā 1. punktā minēto sodu 
piemēro tiešo maksājumu summām, kuras 
jāpiešķir neatbilstību pieļāvušajai 
personai.

Or. en

Grozījums Nr. 410
Astrid Lulling

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajā punktā „nodošana” ir jebkāda veida 
darījums, ar ko lauksaimniecības zeme 

Šajā punktā „nodošana” ir jebkāda veida 
darījums, ar ko lauksaimniecības zeme 
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pārstāj būt „personas, kas nodod 
saimniecību,” rīcībā.

pārstāj būt „personas, kas nodod 
saimniecību,” rīcībā, izņemot tādu veidu 
darījumus, ko attiecīgais lauksaimnieks 
nevar aizkavēt.

Or. en

Grozījums Nr. 411
Constantin Dumitriu

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ņemot vērā 1. punktu un saskaņā ar 
nosacījumiem, kas paredzēti sīki 
izklāstītajos noteikumos 26. panta 
1. punktā, dalībvalstis var nolemt 
nepiemērot maksājumu samazinājumu vai 
to nepiešķiršanu attiecībā uz summām, kas 
līdzvērtīgas vai zemākas par EUR 100, 
vienam lauksaimniekam vienā kalendārajā 
gadā, un kurā ietverts jebkāds maksājuma 
samazinājums vai tā nepiešķiršana, ko 
piemēro maksājumiem saskaņā ar 
Regulas (EK) Nr. 1698/2005 51. panta 
1. punktu.

3. Ņemot vērā 1. punktu un saskaņā ar 
nosacījumiem, kas paredzēti sīki 
izklāstītajos noteikumos 26. panta 
1. punktā, dalībvalstis var nolemt 
nepiemērot maksājumu samazinājumu vai 
to nepiešķiršanu attiecībā uz summām, kas 
līdzvērtīgas vai zemākas par EUR 100, 
vienam lauksaimniekam vienā kalendārajā 
gadā.

Or. ro

Pamatojums

Cele două chestiuni trebuie tratate separat. In acest sens,textul propus de Comisie trebuie sa 
prevada clar aplicarea pragului de 100 Euro atat in cadrul Pilonului I, cat si in cadrul 
Pilonului II.
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Grozījums Nr. 412
Elisabeth Jeggle

Regulas priekšlikums
25. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja dalībvalsts nolemj izmantot 
pirmajā daļā paredzēto iespēju, sekojošajā 
gadā kompetentā iestāde veic darbības, lai 
nodrošinātu, ka lauksaimnieks novērš 
konstatēto neatbilstību. Lauksaimnieku 
informē par šādu konstatējumu un 
veicamo koriģējošo darbību.

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 413
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Regulas priekšlikums
25. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja dalībvalsts nolemj izmantot pirmajā daļā 
paredzēto iespēju, sekojošajā gadā
kompetentā iestāde veic darbības, lai 
nodrošinātu, ka lauksaimnieks novērš
konstatēto neatbilstību. Lauksaimnieku 
informē par šādu konstatējumu un 
veicamo koriģējošo darbību.

Ja dalībvalsts nolemj izmantot pirmajā daļā 
paredzēto iespēju, kompetentā iestāde 
informē lauksaimnieku par konstatēto 
neatbilstību, viņam savukārt jāpaziņo, 
kādi pasākumi veikti problēmas 
novēršanai. Lai pārbaudītu 
lauksaimnieka veiktos pasākumus, 
kompetentā iestāde šīs saimniecības ņem 
vērā, nākamajā gadā veicot risku analīzi 
zemes īpašuma kontrolei.

Or. es

Pamatojums

Si, en aras de la simplificación,  se aplica la regla de mínimis contemplada en el primer 
párrafo del apartado 3, basta con que se tengan en cuenta en el análisis de riesgo del año 
siguiente
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Grozījums Nr. 414
Astrid Lulling

Regulas priekšlikums
26. pants – 2. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja lauksaimnieks nav nekavējoties veicis 
koriģējošu darbību, likvidējot konstatēto 
neatbilstību, kompetentā iestāde veic 
vajadzīgos pasākumus, kas vajadzības 
gadījumā var būt administratīva kontrole, 
lai nodrošinātu, ka lauksaimnieks ir 
novērš attiecīgo konstatēto neatbilstību.
Lauksaimnieku informē par šādu 
mazsvarīgu neatbilstības konstatējumu un 
veicamo koriģējošo darbību.

Lauksaimnieku informē par šādu 
mazsvarīgu neatbilstības konstatējumu.

Or. en

Grozījums Nr. 415
Jan Mulder, Niels Busk

Regulas priekšlikums
26. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Ja nav ievēroti vides atbilstības 
noteikumi un maksājumu samazina vai 
nepiešķir, kā tas paredzēts 25. pantā, tad 
naudasodu par to pašu neatbilstības 
gadījumu, pamatojoties uz attiecīgajiem 
valsts tiesību aktiem, neuzliek. Ja par 
valsts tiesību aktu neievērošanu ir uzlikts 
naudasods, maksājumus nevar samazināt 
vai nepiešķirt par to pašu neatbilstības 
gadījumu.

Or. en
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Grozījums Nr. 416
Jan Mulder, Niels Busk

Regulas priekšlikums
26.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

26.a pants
Pārskatīšana

Vēlākais līdz 2007. gada 31. decembrim 
un pēc tam reizi divos gados Komisija 
iesniedz ziņojumu par vides atbilstības 
sistēmas piemērošanu, attiecīgā gadījumā 
pievienojot atbilstošus priekšlikumus, jo 
īpaši šādos nolūkos:
– izdarīt labojumus III pielikumā 
pievienoto pārvaldības prasību sarakstā,
– vienkāršot, atcelt un uzlabot tiesību 
aktus saskaņā ar pārvaldības prasību 
sarakstu, īpašu uzmanību pievēršot tiesību 
aktiem, kas attiecas uz nitrātiem,
– vienkāršot, uzlabot un saskaņot uz 
vietas veicamo pārbaužu sistēmas, ņemot 
vērā iespējas, ko paver rādītāju izmaiņas 
un vājo vietu pārbaužu pasākumi, 
pārbaudes, kas veiktas saskaņā ar 
privātām sertifikācijas shēmām, 
pārbaudes, kas veiktas saskaņā ar valsts 
tiesību aktiem par pārvaldības prasību 
īstenošanu, kā arī informācijas un sakaru 
tehnoloģijas.
Ziņojumos iekļauj arī aplēsi par kopējām 
tādas kontroles izmaksām, kura saskaņā 
ar vides atbilstības sistēmu veikta 
iepriekšējā gadā pirms ziņojuma 
publicēšanas gada.

Or. en

Pamatojums

Reinstatement of amendment adopted by the European Parliament as part of report T6 -
0598/2007 on 11 December 2007 titled " CAP: common rules for direct support schemes and 
certain support schemes for farmers and support for rural development".
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Grozījums Nr. 417
Katerina Batzeli

Regulas priekšlikums
27. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Summas, kas rodas no maksājumu 
samazinājumiem un to nepiešķiršanas, ja 
nav panākta atbilstība 1. nodaļas 
noteikumiem, tiek pārskaitītas ELGF.
Dalībvalstis var paturēt 25 % no 
minētajām summām.

Summas, kas rodas no maksājumu 
samazinājumiem un to nepiešķiršanas, ja 
nav panākta atbilstība, ieskaita valsts 
rezervē un atkārtoti sadala 
lauksaimniekiem, kuriem šī profesija ir 
pamatnodarbošanās, un jaunajiem 
lauksaimniekiem.

Or. el

Grozījums Nr. 418
Ioannis Gklavakis

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nepiešķir tiešos maksājumu
lauksaimniekam vienā no turpmāk 
minētajiem gadījumiem:

1. Dalībvalstis var objektīvā un 
nediskriminējošā veidā pieņemt lēmumu 
nepiešķirt tiešos maksājumus
lauksaimniekam vienā no turpmāk 
minētajiem gadījumiem:

Or. el

Pamatojums

H θέσπιση κατώτατου ορίου είτε επί της πληρωμής είτε επί της εκτάσεως πλήττει τα κράτη μέλη 
με πολλές μικρές εκμεταλλεύσεις και θα αποκλείσει μεγάλο αριθμό παραγωγών.
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Grozījums Nr. 419
Ilda Figueiredo

Regulas priekšlikums
30. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nepiešķir tiešos maksājumu 
lauksaimniekam vienā no turpmāk 
minētajiem gadījumiem:

1. Tiešie maksājumi ir garantēti visiem 
lauksaimniekiem. Lauksaimniekiem, kas 
saņem tiešo atbalstu, kurš mazāks par 
EUR 1000, ir tiesības uz piemaksu, lai 
sasniegtu šo vienreiz gadā maksājamo 
minimālo vērtību.

a) ja pieprasītais vai izmaksājamais tiešo 
maksājumu apmērs konkrētajā kalendārajā 
gadā nepārsniedz EUR 250; vai
b) ja saimniecības platība, par kuru var 
pretendēt uz atbalstu un par kuru pieprasīti 
vai par kuru jāizmaksā tiešie maksājumi, 
nepārsniedz vienu hektāru. Tomēr Kipra 
var noteikt, ka minimālā platība, par kuru 
var pretendēt uz atbalstu, ir 0,3 hektāri, 
savukārt Malta šādu platību var noteikt 0,1 
hektāra apmērā.
Tomēr lauksaimniekiem, kuriem piešķirtas 
45. panta 1. punktā minētās īpašas tiesības, 
jāievēro a) apakšpunktā minētais 
noteikums.

Or. pt

Pamatojums

Os agricultores com apoios directos inferiores a 1000 euros devem ter direito a um 
complemento até atingir este valor mínimo a ser pago uma vez por ano.

Adlib Express Watermark



PE412.053v01-00 18/58 AM\739857LV.doc

LV

Grozījums Nr. 420
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nepiešķir tiešos maksājumu
lauksaimniekam vienā no turpmāk 
minētajiem gadījumiem:

1. Dalībvalstis var pieņemt lēmumu 
nepiešķirt tiešos maksājumus
lauksaimniekam vienā no turpmāk 
minētajiem gadījumiem:

Or. es

Pamatojums

La aplicación de esta disposición debe ser optativa para los Estados miembros.

Grozījums Nr. 421
Alyn Smith

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nepiešķir tiešos maksājumu
lauksaimniekam vienā no turpmāk 
minētajiem gadījumiem:

1. Dalībvalstis drīkst nepiešķirt tiešos 
maksājumus lauksaimniekam saskaņā ar 
konkrētiem kritērijiem:

Or. en

Pamatojums

Whilst the principle in the Commission’s proposals can be supported, account needs to be 
taken of the diversity of farm structures across the EU. It is appropriate to: make the measure 
voluntary for member states, 2. allow member states to set thresholds for minimum payments 
within a given range.
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Grozījums Nr. 422
Brian Simpson, Neil Parish, Lily Jacobs

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nepiešķir tiešos maksājumu
lauksaimniekam vienā no turpmāk 
minētajiem gadījumiem:

1. Dalībvalstis drīkst nepiešķirt tiešos 
maksājumus lauksaimniekam saskaņā ar 
konkrētiem kritērijiem:

Or. en

Grozījums Nr. 423
Csaba Sándor Tabajdi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Dalībvalstis nepiešķir tiešos 
maksājumu lauksaimniekam vienā no 
turpmāk minētajiem gadījumiem:

(1) Dalībvalstis pieņem lēmumu par 
obligātajām prasībām tiešo maksājumu 
piešķiršanai:

Or. hu

Pamatojums

A tagállamok sajátos szempontjaik és birtokszerkezetük alapján dönthessenek arról, hogy hol 
húzzák meg a közvetlen kifizetések alsó határát.

Grozījums Nr. 424
Astrid Lulling

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nepiešķir tiešos maksājumu 
lauksaimniekam vienā no turpmāk 

1. Dalībvalstis var noraidīt tiešo
maksājumu pieteikumu lauksaimniekam 
vienā vai divos no turpmāk minētajiem 
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minētajiem gadījumiem: gadījumiem:

Or. en

Pamatojums

In order to take into account the structural differences that rule the 27 Member States and to 
respect the principle of subsidarity, the  application of a minimum treshold should be optional 
and the determination of its value should belong to the Member States.

Moreover, to respect the gradual application of  the CMO for wine and the progressive 
increase of the national envelope between 2009 and 2012, as foreseen  by the regulation CE 
479/2008, the application of a minimum treshold, calculated on the basis of the amount of the 
direct payments, shall apply on wine growing surfaces only from the year 2012.

Grozījums Nr. 425
Maria Petre

Regulas priekšlikums
30. pants – 1. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) ja pieprasītais vai izmaksājamais tiešo 
maksājumu apmērs konkrētajā 
kalendārajā gadā nepārsniedz EUR 250; 
vai

svītrots

Or. ro

Pamatojums

Pentru limitarea costurilor birocratice este de dorit simplificarea procedurilor, nu 
penalizarea exploatatiilor foarte mici.
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Grozījums Nr. 426
Csaba Sándor Tabajdi

Regulas priekšlikums
30. pants – 1. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) ja pieprasītais vai izmaksājamais tiešo 
maksājumu apmērs konkrētajā 
kalendārajā gadā nepārsniedz EUR 250; 
vai

svītrots

Or. hu

Pamatojums

A tagállamok sajátos szempontjaik és birtokszerkezetük alapján dönthessenek arról, hogy hol 
húzzák meg a közvetlen kifizetések alsó határát.

Grozījums Nr. 427
Alyn Smith

Regulas priekšlikums
30. pants – 1. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) ja pieprasītais vai izmaksājamais tiešo 
maksājumu apmērs konkrētajā kalendārajā 
gadā nepārsniedz EUR 250; vai

(a) ja pieprasītais vai izmaksājamais tiešo 
maksājumu apmērs konkrētajā kalendārajā 
gadā nepārsniedz dalībvalsts noteikto 
summu līdz EUR 1000; vai

Or. en

Grozījums Nr. 428
Brian Simpson, Neil Parish, Lily Jacobs

Regulas priekšlikums
30. pants – 1. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) ja pieprasītais vai izmaksājamais tiešo (a) ja pieprasītais vai izmaksājamais tiešo
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maksājumu apmērs konkrētajā kalendārajā 
gadā nepārsniedz EUR 250; vai

maksājumu apmērs konkrētajā kalendārajā 
gadā nepārsniedz dalībvalsts noteikto 
summu līdz EUR 1000; vai

Or. en

Pamatojums

Whilst the principle in the Commission’s proposals can be supported, account needs to be 
taken of the diversity of farm structures across the EU. It is appropriate to: 1.make the 
measure voluntary for member states, 2.allow member states to set thresholds for minimum 
payments within a given range.

Grozījums Nr. 429
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Regulas priekšlikums
30. pants – 1. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) ja pieprasītais vai izmaksājamais tiešo 
maksājumu apmērs konkrētajā kalendārajā 
gadā nepārsniedz EUR 250; vai

a) ja pieprasītais vai izmaksājamais tiešo 
maksājumu apmērs konkrētajā kalendārajā 
gadā nepārsniedz dalībvalsts noteikto 
summu, kas nedrīkst būt lielāka par 
EUR 500; vai

Or. es

Grozījums Nr. 430
Béla Glattfelder

Regulas priekšlikums
30. pants – 1. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) ja pieprasītais vai izmaksājamais tiešo 
maksājumu apmērs konkrētajā kalendārajā 
gadā nepārsniedz EUR 250; vai

a) ja pieprasītais vai izmaksājamais tiešo 
maksājumu apmērs konkrētajā kalendārajā 
gadā nepārsniedz EUR 250, jaunajām 
dalībvalstīm EUR 150; vai

Or. hu
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Pamatojums

Az új tagállamokban a referenciahozamok, és emiatt a területalapú támogatás átlagos 
összege alacsonyabb, mint a régi tagállamokban. Azonos minimális összeghatár esetén az új 
tagállamokban sokkal több termelő esne el a támogatástól, ezzel az alacsonyabb 
referenciahozamok kétszeresen is sújtanák a termelőket.

Grozījums Nr. 431
Astrid Lulling

Regulas priekšlikums
30. pants – 1. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) ja pieprasītais vai izmaksājamais tiešo 
maksājumu apmērs konkrētajā kalendārajā 
gadā nepārsniedz EUR 250; vai

(a) ja pieprasītais vai izmaksājamais tiešo 
maksājumu apmērs konkrētajā kalendārajā 
gadā nepārsniedz dalībvalsts noteikto 
minimālo summu; un/vai

Or. en

Grozījums Nr. 432
Csaba Sándor Tabajdi

Regulas priekšlikums
30. pants – 1. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) ja saimniecības platība, par kuru var 
pretendēt uz atbalstu un par kuru 
pieprasīti vai par kuru jāizmaksā tiešie 
maksājumi, nepārsniedz vienu hektāru. 
Tomēr Kipra var noteikt, ka minimālā 
platība, par kuru var pretendēt uz 
atbalstu, ir 0,3 hektāri, savukārt Malta 
šādu platību var noteikt 0,1 hektāra 
apmērā.

svītrots

Or. hu
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Pamatojums

A tagállamok sajátos szempontjaik és birtokszerkezetük alapján dönthessenek arról, hogy hol 
húzzák meg a közvetlen kifizetések alsó határát.

Grozījums Nr. 433
Astrid Lulling

Regulas priekšlikums
30. pants – 1. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) ja saimniecības platība, par kuru var 
pretendēt uz atbalstu un par kuru pieprasīti 
vai par kuru jāizmaksā tiešie maksājumi, 
nepārsniedz vienu hektāru. Tomēr Kipra 
var noteikt, ka minimālā platība, par kuru 
var pretendēt uz atbalstu, ir 0,3 hektāri, 
savukārt Malta šādu platību var noteikt 
0,1 hektāra apmērā.

(b) ja saimniecības platība, par kuru var 
pretendēt uz atbalstu un par kuru pieprasīti 
vai par kuru jāizmaksā tiešie maksājumi, 
nepārsniedz minimālo lielumu, kas 
jānosaka dalībvalstij.

Šos divus minimālos lielumus nosaka pēc 
objektīviem un nediskriminējošiem 
kritērijiem.
Attiecībā uz VII pielikuma
C daļāparedzētajiem tiešajiem 
maksājumiem vīna nozarei 
a) apakšpunktā minēto noteikumu 
piemēro tikai, sākot no 2012. gada.

Or. en

Grozījums Nr. 434
Alyn Smith

Regulas priekšlikums
30. pants – 1. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) ja saimniecības platība, par kuru var 
pretendēt uz atbalstu un par kuru pieprasīti 
vai par kuru jāizmaksā tiešie maksājumi, 
nepārsniedz vienu hektāru. Tomēr Kipra 

(b) ja saimniecības platība, par kuru var 
pretendēt uz atbalstu un par kuru pieprasīti 
vai par kuru jāizmaksā tiešie maksājumi, 
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var noteikt, ka minimālā platība, par kuru 
var pretendēt uz atbalstu, ir 0,3 hektāri, 
savukārt Malta šādu platību var noteikt 
0,1 hektāra apmērā.

nepārsniedz piecus hektārus.

Or. en

Grozījums Nr. 435
Brian Simpson, Neil Parish, Lily Jacobs

Regulas priekšlikums
30. pants – 1. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) ja saimniecības platība, par kuru var 
pretendēt uz atbalstu un par kuru pieprasīti 
vai par kuru jāizmaksā tiešie maksājumi,
nepārsniedz vienu hektāru. Tomēr Kipra 
var noteikt, ka minimālā platība, par kuru 
var pretendēt uz atbalstu, ir 0,3 hektāri, 
savukārt Malta šādu platību var noteikt 
0,1 hektāra apmērā.

(b) ja saimniecības platība, par kuru var 
pretendēt uz atbalstu un par kuru pieprasīti 
vai par kuru jāizmaksā tiešie maksājumi, 
nepārsniedz piecus hektārus.

Or. en

Grozījums Nr. 436
Béla Glattfelder

Regulas priekšlikums
30. pants – 1. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) ja saimniecības platība, par kuru var 
pretendēt uz atbalstu un par kuru pieprasīti 
vai par kuru jāizmaksā tiešie maksājumi, 
nepārsniedz vienu hektāru. Tomēr Kipra
var noteikt, ka minimālā platība, par kuru 
var pretendēt uz atbalstu, ir 0,3 hektāri, 
savukārt Malta šādu platību var noteikt 
0,1 hektāra apmērā.

b) ja saimniecības platība, par kuru var 
pretendēt uz atbalstu un par kuru pieprasīti 
vai par kuru jāizmaksā tiešie maksājumi, 
nepārsniedz vienu hektāru. Tomēr jaunās 
dalībvalstis var noteikt, ka minimālā 
platība, par kuru var pretendēt uz atbalstu, 
ir 0,3 hektāri, savukārt Malta šādu platību 
var noteikt 0,1 hektāra apmērā.

Or. hu
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Grozījums Nr. 437
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Regulas priekšlikums
30. pants – 1. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) ja saimniecības platība, par kuru var 
pretendēt uz atbalstu un par kuru pieprasīti 
vai par kuru jāizmaksā tiešie maksājumi, 
nepārsniedz vienu hektāru. Tomēr Kipra 
var noteikt, ka minimālā platība, par kuru 
var pretendēt uz atbalstu, ir 0,3 hektāri, 
savukārt Malta šādu platību var noteikt 
0,1 hektāra apmērā.

b) ja saimniecības platība, par kuru var 
pretendēt uz atbalstu un par kuru pieprasīti 
vai par kuru jāizmaksā tiešie maksājumi, 
nepārsniedz dalībvalsts noteikto platību, 
kas nevar būt lielāka kā divi hektāri. 
Tomēr Kipra var noteikt, ka minimālā 
platība, par kuru var pretendēt uz atbalstu, 
ir 0,3 hektāri, savukārt Malta šādu platību 
var noteikt 0,1 hektāra apmērā.

Or. es

Grozījums Nr. 438
Evgeni Kirilov, Petya Stavreva

Regulas priekšlikums
30. pants – 1. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) ja saimniecības platība, par kuru var 
pretendēt uz atbalstu un par kuru pieprasīti 
vai par kuru jāizmaksā tiešie maksājumi, 
nepārsniedz vienu hektāru. Tomēr Kipra 
var noteikt, ka minimālā platība, par kuru 
var pretendēt uz atbalstu, ir 0,3 hektāri, 
savukārt Malta šādu platību var noteikt 0,1 
hektāra apmērā.

(b) ja saimniecības platība, par kuru var 
pretendēt uz atbalstu un par kuru pieprasīti 
vai par kuru jāizmaksā tiešie maksājumi, 
nepārsniedz minimālo lielumu, ko 
attiecīgā valsts ir piemērojusi 2007. gadā. 
Tomēr Kipra var noteikt, ka minimālā 
platība, par kuru var pretendēt uz atbalstu, 
ir 0,3 hektāri, savukārt Malta šādu platību 
var noteikt 0,1 hektāra apmērā.

Or. en

Pamatojums

The introduction of additional minimum requirements is not an appropriate instrument, 
because through it the possibility to support the income of small farmers will be taken away. 
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Imposing the additional minimum requirements for small farmers will be harmful for the 
social climate and the local potential in rural areas.

Grozījums Nr. 439
Elisabeth Jeggle

Regulas priekšlikums
30. pants – 1. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) ja saimniecības platība, par kuru var 
pretendēt uz atbalstu un par kuru pieprasīti 
vai par kuru jāizmaksā tiešie maksājumi, 
nepārsniedz vienu hektāru. Tomēr Kipra 
var noteikt, ka minimālā platība, par kuru 
var pretendēt uz atbalstu, ir 0,3 hektāri, 
savukārt Malta šādu platību var noteikt 
0,1 hektāra apmērā.

b) ja saimniecības platība, par kuru var 
pretendēt uz atbalstu un par kuru pieprasīti 
un par kuru jāizmaksā tiešie maksājumi, 
nepārsniedz vienu hektāru atbalsta shēmā. 
Tomēr Kipra var noteikt, ka minimālā 
platība, par kuru var pretendēt uz atbalstu, 
ir 0,3 hektāri, savukārt Malta šādu platību 
var noteikt 0,1 hektāra apmērā.

Or. de

Grozījums Nr. 440
Csaba Sándor Tabajdi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tomēr lauksaimniekiem, kuriem 
piešķirtas 45. panta 1. punktā minētās 
īpašas tiesības, jāievēro a) apakšpunktā 
minētais noteikums.

svītrots

Or. hu

Pamatojums

A tagállamok sajátos szempontjaik és birtokszerkezetük alapján dönthessenek arról, hogy hol 
húzzák meg a közvetlen kifizetések alsó határát.
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Grozījums Nr. 441
Ioannis Gklavakis

Regulas priekšlikums
30. pants – 1. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Jebkurā gadījumā summas, kas 
ietaupītas, piemērojot a) apakšpunktu, 
paliek tās dalībvalsts valsts rezervē, kurā 
tās radušās.

Or. el

Pamatojums

Σε περίπτωση που το κράτος μέλος εφαρμόσει την παράγραφο α) του αρ. 30, τότε τα ποσά που 
θα εξοικονομηθούν θα πρέπει να παραμείνουν στο εθνικό απόθεμα του εν λόγο κράτους για την 
ενίσχυση των αγροτών.

Grozījums Nr. 442
Constantin Dumitriu

Regulas priekšlikums
30. pants – 2. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis var nolemt objektīvā un 
nediskriminējošā veidā nepiešķirt tiešos 
maksājumus tādām sabiedrībām vai 
uzņēmumiem Līguma 48. panta 
otrās daļas nozīmē, kuru uzņēmējdarbības 
galvenie mērķi nav lauksaimniecības 
darbības veikšana.

svītrots

Or. ro

Pamatojums

Excluderea firmelor care nu au ca obiect de activitate principal activităţi agricole este 
discriminatorie. Există riscul ca acele companii vizate şi care respectă prevederile IACS 
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(Sistemul Integrat de Administrare şi Control) să atace prevederea la Curtea Europeană.

Grozījums Nr. 443
María Isabel Salinas García

Regulas priekšlikums
30. pants – 2. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis var nolemt objektīvā un 
nediskriminējošā veidā nepiešķirt tiešos 
maksājumus tādām sabiedrībām vai 
uzņēmumiem Līguma 48. panta otrās daļas 
nozīmē, kuru uzņēmējdarbības galvenie 
mērķi nav lauksaimniecības darbības 
veikšana.

2. Dalībvalstis var nolemt objektīvā un 
nediskriminējošā veidā nepiešķirt tiešos 
maksājumus tādām sabiedrībām vai 
uzņēmumiem Līguma 48. panta otrās daļas 
nozīmē, kuru uzņēmējdarbības galvenie 
mērķi nav lauksaimniecības produktu
ražošana vai audzēšana, ieskaitot ražas 
novākšanu, slaukšanu, dzīvnieku 
audzēšanu un turēšanu lauksaimniecības 
nolūkiem, kā arī tirdznieciska darbība, ko 
īsteno, izmantojot ražotāju organizācijas 
vai kooperatīvus.

Or. es

Pamatojums

Conviene restringir el abono de las ayudas a los productores y tener en cuenta las propias 
estructuras de comercialización con el objetivo de ser más competitivos como son las 
Organizaciones de Productores y Cooperativas, que podrían llegar a ser titulares de 
derechos de pago único y no son más que el sumatorio de los agricultores que la forman.

Grozījums Nr. 444
Jan Mulder, Niels Busk

Regulas priekšlikums
31. pants – 2. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Maksājumus veic līdz divām reizēm 
gadā laikposmā no 1. decembra līdz 
nākamā kalendārā gada 30. jūnijam.

2. Maksājumus veic līdz divām reizēm 
gadā laikposmā no 1. decembra līdz 
nākamā kalendārā gada 30. jūnijam un 
iekļaujot procentu maksājumu atbilstoši 
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tirgū spēkā esošajām likmēm par summu, 
kas pienākas, sākot no nākamā kalendārā 
gada 30. jūnija.

Or. en

Grozījums Nr. 445
Esther De Lange

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Ja maksājums kavējas ar kompetento 
iestādi notiekoša strīda dēļ, kurā uzvar 
lauksaimnieks, viņš saņem kompensāciju, 
kas atbilst tirgus procentu likmēm.

Or. nl

Grozījums Nr. 446
Ilda Figueiredo

Regulas priekšlikums
31. pants – 3. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Maksājumus saskaņā ar I pielikumā 
minētajām atbalsta shēmām neveic, pirms 
nav pabeigtas pārbaudes attiecībā uz 
atbilstības nosacījumiem, kuras jāveic 
attiecīgajai dalībvalstij saskaņā ar 
22. pantu.

3. Kopējo maksājumu, kas sadalīts ne 
vairāk kā divās periodiskās daļās, saskaņā 
ar I pielikumā minētajām atbalsta shēmām 
neveic, pirms nav pabeigtas pārbaudes 
attiecībā uz atbilstības nosacījumiem, kuras 
jāveic attiecīgajai dalībvalstij saskaņā ar 
22. pantu.

Pirmo periodisko maksājumu, kura 
maksimālais apjoms ir 75% no kopējā 
aplēstā maksājuma, var veikt pirms 
pārbaužu beigām.

Or. pt
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Pamatojums

O primeiro pagamento periódico, de um máximo de 75% do total estimado do pagamento 
devido, pode ser feito antes do fim dos controlos. Tal pagamento permitirá aos agricultores 
planear de forma mais adequada a sua actividade.

Grozījums Nr. 447
Astrid Lulling

Regulas priekšlikums
31. pants – 3. punkts  – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tomēr, ja maksājumi ir veikti kā avanss 
vai divās daļās, pirmo maksājumu nosaka, 
pamatojoties uz administratīvo pārbaužu 
un uz vietas veikto pārbaužu rezultātiem, 
kas ir pieejami maksājuma dienā, un tādā 
apjomā, lai maksājuma galīgā summa nav 
mazāka par pirmo maksājuma daļu.

Or. en

Grozījums Nr. 448
Jan Mulder, Niels Busk, Esther De Lange

Regulas priekšlikums
31. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Maksājumus saskaņā ar I pielikumā 
minētajām atbalsta shēmām neveic, pirms 
nav pabeigtas pārbaudes attiecībā uz 
atbilstības nosacījumiem, kuras jāveic 
attiecīgajai dalībvalstij saskaņā ar 
22. pantu.

3. Nevienu maksājumu pieteikumam
saskaņā ar I pielikumā minētajām atbalsta 
shēmām neveic, pirms nav pabeigtas 
pārbaudes attiecībā uz šā pieteikuma 
atbilstības nosacījumiem, kuras jāveic 
attiecīgajai dalībvalstij saskaņā ar 
22. pantu.

Or. en
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Grozījums Nr. 449
Astrid Lulling

Regulas priekšlikums
31. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Atkāpjoties no šā panta 2. punkta un 
saskaņā ar 128. panta 2. punktā minēto 
procedūru, Komisija var:

svītrots

a) paredzēt avansa maksājumus;
b) atļaut dalībvalstīm, ievērojot 
budžeta situāciju, izmaksāt avansa 
maksājumus līdz 1. decembrim reģionos, 
kuros ārkārtas apstākļu dēļ 
lauksaimniekiem radušās nopietnas 
finansiālas grūtības:
i) līdz 50 % no maksājumiem;

vai
ii) līdz 80 % no maksājumiem 
gadījumā, ja jau paredzēti avansa 
maksājumi.

Or. en

Grozījums Nr. 450
Constantin Dumitriu

Regulas priekšlikums
31. pants – 4. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) paredzēt avansa maksājumus; a) paredzēt avansa maksājumus katras 
dalībvalsts noteiktajā datumā;

Or. ro

Pamatojums

Este util să rămână această opţiune la nivelul statelor membre care cunosc cel mai bine 
situaţia de pe teren şi când ar fi necesare aceste avansuri pentru a permite stimularea 
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activităţii fermierilor.

Grozījums Nr. 451
Constantin Dumitriu

Regulas priekšlikums
31. pants – 4. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) atļaut dalībvalstīm, ievērojot budžeta 
situāciju, izmaksāt avansa maksājumus līdz 
1. decembrim reģionos, kuros ārkārtas 
apstākļu dēļ lauksaimniekiem radušās 
nopietnas finansiālas grūtības:

b) atļaut dalībvalstīm, ievērojot budžeta 
situāciju, izmaksāt avansa maksājumus līdz 
1. decembrim (datumā, ko noteikusi katra 
dalībvalsts) reģionos, kuros ārkārtas 
apstākļu dēļ lauksaimniekiem radušās 
nopietnas finansiālas grūtības:

Or. ro

Pamatojums

Este util să rămână această opţiune la nivelul statelor membre care cunosc cel mai bine 
situaţia de pe teren şi când ar fi necesare aceste avansuri pentru a permite stimularea 
activităţii fermierilor. Această prevedere va stimula intensificarea activităţii agricultorilor 
dându-le acces la capital operativ la o dată anterioară sfârşitului anului financiar.

Grozījums Nr. 452
Constantin Dumitriu

Regulas priekšlikums
31. pants – 4. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) Neskarot 3. punkta noteikumus, 
avansa maksājumus var veikt pirms 
pārbaužu pabeigšanas, taču tikai tajos 
reģionos, kur pārbaude ir pabeigta.

Or. ro
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Pamatojums

Această prevedere va stimula intensificarea activităţii agricultorilor dându-le acces la capital 
operativ la o dată anterioară sfârşitului anului financiar.

Grozījums Nr. 453
Astrid Lulling

Regulas priekšlikums
31. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Atkāpjoties no 2. punkta noteikumiem, 
kā arī pamatojoties uz administratīvo
pārbaužu un uz vietas veikto pārbaužu 
rezultātiem, kompetentā iestāde var 
izmaksāt 60% avansu no maksājumiem 
saskaņā ar I pielikumā uzskaitītajām 
atbalsta shēmām.
Turklāt saskaņā ar 128. pantā paredzēto 
procedūru Komisija, ņemot vērā budžeta 
situāciju,  var atļaut dalībvalstīm izmaksāt 
avansu līdz 80% no maksājumiem 
saskaņā ar I pielikumā uzskaitītajām 
atbalsta shēmām.”

Or. en

Grozījums Nr. 454
Jan Mulder, Niels Busk

Regulas priekšlikums
33. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atbalsta shēmas, kas uzskaitītas 
I pielikumā, piemēro, neierobežojot 
iespēju tās jebkurā brīdī pārskatīt, ņemot 
vērā ekonomikas norises un budžeta 
situāciju.

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 455
Mairead McGuinness

Regulas priekšlikums
33. pants – 1.a daļa (jauna) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tomēr jāievēro kopējās lauksaimniecības 
politikas pamatprincipi, kas iekļauti 
Romas līgumā.

Or. enen

Grozījums Nr. 456
Neil Parish

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Tiesības atstāt zemi atmatā, kas 
noteiktas Regulas (EK) Nr. 1782/03 
53. pantā un 63. panta 2. punktā, šīs 
regulas nozīmē kļūst par parastām 
tiesībām.

Or. en

Pamatojums

Clarifies the legal uncertainty that exists with regard to the fate of set-aside entitlements and 
ensures that any ‘tag’ that might otherwise remain in such entitlements is removed.
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Grozījums Nr. 457
Alyn Smith

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Tiesības atstāt zemi atmatā, kas 
noteiktas Regulas (EK) Nr. 1782/03 
53. pantā un 63. panta 2. punktā, šīs 
regulas nozīmē kļūst par parastām 
tiesībām.

Or. en

Pamatojums

Clarifies the legal uncertainty that exists with regard to the fate of set-aside entitlements and 
ensures that any ‘tag’ that might otherwise remain in such entitlements is removed.

Grozījums Nr. 458
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Regulas priekšlikums
35. pants – 2. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) jebkura saimniecības lauksaimniecības 
zeme, tostarp zemes gabali, kuros iestādīts 
pamežs ar īsu augseku (KN kods 
ex 0602 90 41), ko izmanto 
lauksaimniecības darbībām, vai, ja zemes 
gabalus izmanto arī ar lauksaimniecību 
nesaistītām darbībām, ko pārsvarā izmanto 
lauksaimniecības darbībām. Komisija 
saskaņā ar šīs regulas 128. panta 2. punktā 
minēto procedūru paredz sīki izklāstītus 
noteikumus ar lauksaimniecību nesaistīto 
darbību izmantošanai, ko ļauj veikt uz 
hektāriem, par kuriem ir tiesības pretendēt 
uz atbalstu;

a) jebkura saimniecības lauksaimniecības 
zeme, tostarp zemes gabali, kuros iestādīts 
pamežs ar īsu augseku (KN kods 
ex 0602 90 41), ko izmanto 
lauksaimniecības darbībām vai ko pārsvarā 
izmanto lauksaimniecības darbībām. 
Komisija saskaņā ar šīs regulas 128. panta 
2. punktā minēto procedūru paredz sīki 
izklāstītus noteikumus ar lauksaimniecību 
nesaistīto darbību izmantošanai, ko ļauj 
veikt uz hektāriem, par kuriem ir tiesības 
pretendēt uz atbalstu;

Or. es
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Grozījums Nr. 459
Véronique Mathieu, Joseph Daul, Michl Ebner, Agnes Schierhuber

Regulas priekšlikums
35. pants – 2. punkts – 1. daļa – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) jebkura saimniecības zemes platība, 
kas tiek uzskatīta par agroekoloģisku 
elementu, kurš veicina bioloģisko 
daudzveidību. Katra dalībvalsts izstrādās 
šādu elementu saraksta veidošanas 
noteikumus;

Or. fr

Pamatojums

Il s'agit de valider le fait que d'autres hectares que des hectares de production peuvent 
bénéficier de DPU.

Grozījums Nr. 460
Véronique Mathieu, Joseph Daul, Michl Ebner

Regulas priekšlikums
38. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai saglabātu bioloģisko daudzveidību 
visā teritorijā, katrā lauku saimniecībā 
vienai zemes platībai jābūt bioloģisko 
daudzveidību veicinošai. Šo platību 
noteiks proporcionāli saimniecības 
lauksaimniecības izmantojamai zemes 
platībai. Šīs attiecības minimālais lielums 
ir 2%, un katra dalībvalsts pēc savas 
izvēles var to palielināt. Hektāri, kas 
ieskaitīti kā šāda bioloģiskās 
daudzveidības platība, sastāv galvenokārt 
no agroekoloģiskiem elementiem, kurus 
definē katra dalībvalsts. Par šiem 
hektāriem ir tiesības saņemt vienoto 
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bioloģiskās daudzveidības maksājumu.

Or. fr

Grozījums Nr. 461
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katrai dalībvalstij visu tiesību uz 
maksājumu kopējais apjoms nav lielāks par 
valstij noteikto maksimālo apjomu, kas 
minēts VIII pielikumā.

1. Katrai dalībvalstij visu tiesību uz 
maksājumu kopējais apjoms nav lielāks par 
valstij noteikto maksimālo apjomu, kas 
minēts VIII pielikumā. Tomēr šo tiesību 
apjomam jābūt atkarīgam no objektīviem 
kritērijiem un tādam, kas nediskriminē 
nevienu dalībvalsti.

Or. pl

Pamatojums

Załącznik VIII wykracza poza obecną perspektywę finansową i stwarza nieuzasadnione 
podstawy do dalszej dyskryminacji nowych państw członkowskich szczególnie tych, które 
przystąpiły do Unii w 2004 r. Proponowane pułapy w przeliczenu na hektar ziemi rolniczej 
utrzymywałyby olbrzymią dysproporcję między państwami członowskimi nawet w 2016 r.  -
np.  na Łotwie wynoszą one 79 €/ha, w Portugalii 161 €/ha,  Polsce 190 €/ha,  a w Grecji 
681€/ha. Wieloletnie utrzymywanie dysproporcji zaprzecza zasadzie równego traktowania 
państw i rolników, powoduje zakłócenia na rynku i zniekształca konkurencję. Dlatego pułapy 
w załączniku VIII powinny być ponownie wyliczone.

Grozījums Nr. 462
Peter Baco

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katrai dalībvalstij visu tiesību uz 
maksājumu kopējais apjoms nav lielāks par 

1. Dalībvalstij, kas savu produkciju 
nepārdod, visu tiesību uz maksājumu 
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valstij noteikto maksimālo apjomu, kas 
minēts VIII pielikumā.

kopējais apjoms nav lielāks par valstij 
noteikto maksimālo apjomu, kas minēts 
VIII pielikumā.

Or. sk

Pamatojums

Takéto obmedzenie nie je opodstatnené pre producentov v tých štátoch, ktorí svoju produkciu 
dokážu realizovať na trhu.

Grozījums Nr. 463
Esther De Lange

Regulas priekšlikums
42. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis var izmantot valsts rezervi, 
lai atbilstīgi objektīviem kritērijiem un pēc 
prioritātes principa piešķirtu tiesības uz 
maksājumu lauksaimniekiem, kuri 
uzsākuši lauksaimniecības darbību, tādā 
veidā, lai nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi 
pret lauksaimniekiem un lai izvairītos no 
traucējumiem tirgū un konkurences 
traucējumiem.

2. Dalībvalstis var izmantot valsts rezervi, 
lai atbilstīgi objektīviem kritērijiem un pēc 
prioritātes principa piešķirtu tiesības uz 
maksājumu lauksaimniekiem, kuri 
uzsākuši lauksaimniecības darbību, tādā 
veidā, lai nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi 
pret lauksaimniekiem un lai izvairītos no 
traucējumiem tirgū un konkurences 
traucējumiem, vai tās piešķirtu 
lauksaimniekiem, kuri nav sasnieguši 
35 gadu vecumu.

Or. nl

Pamatojums

Naar aanleiding van eerder oproepen van het Europees Parlement, is het van belang dat de 
jonge Europese agrarisch ondernemer een extra steun in de rug ontvangt en zodat het werken 
in de landbouw aantrekkelijk blijft. Voorrang bij toeslagrechten uit de reserve is hierbij een 
belangrijke mogelijkheid.
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Grozījums Nr. 464
Bernadette Bourzai, Vincent Peillon, Roselyne Lefrançois

Regulas priekšlikums
42. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis, kuras nepiemēro 68. panta 
1. punkta c) apakšpunktu, var izmantot 
valsts rezervi, lai atbilstīgi objektīviem 
kritērijiem un tādā veidā, lai nodrošinātu 
vienlīdzīgu attieksmi pret lauksaimniekiem 
un lai izvairītos no tirgus un konkurences 
traucējumiem, tiesības uz maksājumu 
piešķirtu tiem lauksaimniekiem, kuri īsteno 
pārstrukturēšanas un/vai attīstības 
programmas saistībā ar vienu vai citu 
valsts intervences veidu, lai novērstu 
zemes pamešanu un/vai kompensētu īpašus 
šķēršļus lauksaimniekiem šādos apgabalos.

3. Dalībvalstis, sākot no šīs regulas spēkā 
stāšanās dienas, t. i., no 2009. gada, valsts 
rezervi, kā arī atbalsta pasākumus var 
izmantot, lai atbilstīgi objektīviem 
kritērijiem un tādā veidā, lai nodrošinātu 
vienlīdzīgu attieksmi pret lauksaimniekiem 
un lai izvairītos no tirgus un konkurences 
traucējumiem, tiesības uz maksājumu 
piešķirtu tiem lauksaimniekiem, kuri īsteno 
pārstrukturēšanas un/vai attīstības 
programmas saistībā ar vienu vai citu 
valsts intervences veidu, kā arī grūtībās 
nonākušām nozarēm, kas koncentrējušās 
visnelabvēlīgos apgabalos, piemēram, 
aitkopībai un kazkopībai, lai novērstu 
zemes pamešanu un ražošanas izbeigšanu
un/vai kompensētu īpašus šķēršļus 
lauksaimniekiem šādos apgabalos.

Or. fr

Pamatojums

Certaines filières, notamment les filières ovine et caprine, traversent de grandes difficultés 
alors qu'elles sont essentielles dans la mise en valeur économique et durable des zones les 
plus défavorisées et dans l’aménagement du territoire. Les agriculteurs de ces filières ont 
besoin d'une action immédiate, dès 2009. Il semble donc nécessaire de permettre aux Etats 
membres de mobiliser la réserve nationale de façon urgente pour financer des mesures de 
soutien spécifique à ces filières en difficulté.
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Grozījums Nr. 465
Giuseppe Castiglione

Regulas priekšlikums
42. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Dalībvalstis var izmantot valsts 
rezervi, lai tiesības uz maksājumu 
piešķirtu lauksaimniekiem, kuri ir 
noslēguši īpašus līgumus, ko reglamentē 
dalībvalstu noteikumi.

Or. it

Pamatojums

Gli Stati membri devono avere la possibilità di concedere diritti all’aiuto attraverso la 
riserva nazionale, a particolari fattispecie di contratti presenti negli Stati membri (soccida, 
ecc.). La maggiore flessibilità nell’utilizzo della riserva nazionale permette l’ utilizzo delle 
risorse che per la prima volta sono confluite in riserva nazionale nel 2008,  dopo il non 
utilizzo dei diritti per 3 anni consecutivi  che  ,in seguito alla proposta della Commissione,  
diventeranno 2.

Grozījums Nr. 466
Sergio Berlato

Regulas priekšlikums
42. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Dalībvalstis var izmantot valsts 
rezervi, lai tiesības piešķirtu 
lauksaimniekiem, kuri ir noslēguši īpašus 
līgumus, ko reglamentē dalībvalstu 
noteikumi. 

Or. it

Pamatojums

Gli Stati membri devono avere la possibilità di concedere titoli attraverso la riserva 
nazionale, a particolari fattispecie di contratti presenti negli Stati membri (soccida, ecc.). La 
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maggiore flessibilità nell’utilizzo della riserva nazionale permette l’ utilizzo delle risorse che 
per la prima volta sono confluite in riserva nazionale nel 2008,  dopo il non utilizzo dei titoli 
per 3 anni consecutivi  che  ,in seguito alla proposta della Commissione,  diventeranno 2.

Grozījums Nr. 467
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Regulas priekšlikums
43. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Visas tiesības uz maksājumu, kuras vēl nav 
izmantotas 2 gadu laikā, piešķir valsts 
rezervei, izņemot force majeure gadījumus 
un ārkārtas apstākļus 36. panta 1. punkta 
nozīmē.

Visas tiesības uz maksājumu, kuras vēl nav 
izmantotas 3 gadu laikā, piešķir valsts 
rezervei, izņemot force majeure gadījumus 
un ārkārtas apstākļus 36. panta 1. punkta 
nozīmē. Šie fondi vispirms ir jāizmanto, 
lai jaunatnei atvieglotu iespējas 
nodarboties ar lauksaimniecību, tādējādi 
nodrošinot paaudžu maiņu.

Or. es

Pamatojums

La Política Agrícola Común no dispone apenas de medios para promover el relevo 
generacional necesario para garantizar la perdurabilidad de la agricultura.

Grozījums Nr. 468
Elisabeth Jeggle

Regulas priekšlikums
44. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Tiesības uz maksājumu var nodot, tās 
pārdodot vai veicot citu galīgu nodošanu 
kopā ar zemi vai bez tās. Turpretim nomu 
vai līdzīgus darījumu veidus atļauj tikai 
tad, ja līdz ar nodotajām tiesībām uz 
maksājumu ir nodots arī līdzvērtīgs skaits 
hektāru, par kuriem ir tiesības pretendēt 
uz atbalstu.

svītrots
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Or. de

Grozījums Nr. 469
Astrid Lulling

Regulas priekšlikums
44. pants – 2. punkts – 1. daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalsts var nolemt, ka tiesības uz 
maksājumu var nodot tikai, tās pārdodot 
vai veicot citu galīgu nodošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 470
Elisabeth Jeggle

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šādos gadījumos dalībvalstis var arī 
nolemt, ka noma vai jebkāds līdzīgs 
nodošanas veids ir atļauts, ja līdz ar
nodotajām tiesībām uz maksājumu ir 
nodots arī līdzvērtīgs skaits hektāru, par 
kuriem ir tiesības pretendēt uz atbalstu.

Or. de

Grozījums Nr. 471
Constantin Dumitriu

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Atkāpjoties no 35. panta 1. punkta, 
lauksaimniekam, kam piešķirtas īpašas 

2. Atkāpjoties no 35. panta 1. punkta, 
lauksaimniekam, kam piešķirtas īpašas 
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tiesības, dalībvalsts atļauj atkāpties no 
prasības aktivizēt tiesības, izmantojot 
līdzvērtīgu skaitu hektāru, par kuriem ir 
tiesības pretendēt uz atbalstu, ar 
nosacījumu, ka lauksaimnieks saglabā 
vismaz 50 % no lauksaimnieciskās 
darbības, ko tas veica 2000., 2001. un 
2002. kalendārajā gadā un ko izsaka 
ganāmpulka vienībās (LU). 

tiesības, dalībvalsts atļauj atkāpties no 
prasības aktivizēt tiesības, izmantojot 
līdzvērtīgu skaitu hektāru, par kuriem ir 
tiesības pretendēt uz atbalstu, ar 
nosacījumu, ka lauksaimnieks saglabā 
vismaz 50 % no lauksaimnieciskās 
darbības, ko tas veica 2000., 2001. un 
2002. kalendārajā gadā un ko izsaka 
ganāmpulka vienībās (LU). Rumānijai un 
Bulgārijai attiecīgie kalendārie gadi ir 
2006., 2007. un 2008. gads.

Or. ro

Pamatojums

Având în vedere condiţiile speciale ale fermelor pentru creşterea animalelor aplicarea 
acestor prevederi şi statelor care nu aplică SPU încă  este un exerciţiu util.

Grozījums Nr. 472
Constantin Dumitriu

Regulas priekšlikums
45. pants – 2. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Turpretim to var piemērot dalībvalstīs, kas 
vēl nav ieviesušas vienreizējo maksājumu 
shēmu (VMS), taču plāno to darīt.

Or. ro

Grozījums Nr. 473
Ioannis Gklavakis

Regulas priekšlikums
45. pants – 3. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Nododot īpašas tiesības, tiesību devējs
negūst labumu no 2. punktā minētās 
atkāpšanās, izņemot mantošanas vai 

3. Ja tiek nodotas īpašās tiesības, tiesību 
pārņēmējs gūst labumu no 2. punktā 
minētās atkāpes, ja vien ir nodotas visas 
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pirmstermiņa mantošanas gadījumus. no šīs atkāpes izrietošās tiesības, kā arī
izņemot mantošanas vai pirmstermiņa 
mantošanas gadījumus

Or. el

Pamatojums

Τα οφέλη από την παρέκκλιση του Άρθρου 45 παράγραφος 2, θα πρέπει να διατηρούνται σε 
κάθε περίπτωση μεταβίβασης ειδικών δικαιωμάτων και όχι μόνο σε περιπτώσεις κληρονομιάς.
Tα ειδικά δικαιώματα σήμερα αποτελούν κίνητρο για την διατήρηση της ζωικής παραγωγής, 
ιδίως στα κράτη μέλη όπου οι κτηνοτρόφοι δεν διαθέτουν ιδιωτικούς βοσκοτόπους αλλά τους 
νοικιάζουν.

Grozījums Nr. 474
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Regulas priekšlikums
45. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Nododot īpašas tiesības, tiesību devējs 
negūst labumu no 2. punktā minētās 
atkāpšanās, izņemot mantošanas vai 
pirmstermiņa mantošanas gadījumus.

3. Ja tiek nodotas īpašās tiesības, tiesību 
pārņēmējs negūst labumu no 2. punktā 
minētās atkāpes, izņemot mantošanas vai 
pirmstermiņa mantošanas gadījumus vai 
tad, ja viņam nav nepieciešamās platības 
šo tiesību aktivizēšanai.

Or. es

Grozījums Nr. 475
María Isabel Salinas García

Regulas priekšlikums
46. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pienācīgi pamatotos gadījumos 
dalībvalstis var nolemt vēlākais līdz 
2009. gada 1. augustam un, rīkojoties 
saskaņā ar Kopienas tiesību aktu 
vispārīgiem principiem, no 2010. gada 

svītrots
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pāriet uz tādu tiesību uz maksājumu 
vērtības tuvināšanu, kuras izveidotas 
saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1782/2003 
III sadaļas I līdz IV nodaļu. Tādēļ tiesības 
uz maksājumu var pakāpeniski pielāgot 
atbilstīgi vismaz trīs iepriekš noteiktām 
ikgadējām pakāpēm un objektīviem un 
nediskriminējošiem kritērijiem.
Nevienā no minētajām ikgadējām 
pakāpēm tiesību uz maksājumu vērtības 
samazinājums nav lielāks par 50 % no 
starpības starp to sākotnējo vērtību un 
vērtību, ko piemēro, īstenojot galīgo 
ikgadējo pakāpi.
Dalībvalstis var nolemt piemērot 
iepriekšējās daļas noteikumus atbilstošā 
ģeogrāfiskajā līmenī, ko nosaka saskaņā 
ar objektīviem un nediskriminējošiem 
kritērijiem, piemēram, atbilstīgi to 
institucionālajai vai administratīvajai 
struktūrai un/vai reģionālās 
lauksamniecības potenciālam.

Or. es

Pamatojums

Dado el esfuerzo que ha supuesto para el sector la adaptación al nuevo régimen de ayudas no 
se considera aceptable su modificación. Además la concesión de derechos diferenciada según 
la casuística de cada sector refleja las peculiaridades y condiciones específicas de cada uno 
de estos sectores por lo que no es conveniente su homogenización, pues se producirían graves 
desajustes.

Grozījums Nr. 476
Bernadette Bourzai, Vincent Peillon, Roselyne Lefrançois

Regulas priekšlikums
46. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pienācīgi pamatotos gadījumos dalībvalstis 
var nolemt vēlākais līdz 2009. gada 
1. augustam un, rīkojoties saskaņā ar 
Kopienas tiesību aktu vispārīgiem 

Pienācīgi pamatotos gadījumos dalībvalstis 
nolemj vēlākais līdz 2009. gada 
1. augustam, apspriežoties ar 
reģionālajām iestādēm, pamatojoties uz 
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principiem, no 2010. gada pāriet uz tādu 
tiesību uz maksājumu vērtības tuvināšanu, 
kuras izveidotas saskaņā ar Regulas (EK) 
Nr. 1782/2003 III sadaļas I līdz IV nodaļu. 
Tādēļ tiesības uz maksājumu var 
pakāpeniski pielāgot atbilstīgi vismaz trīs 
iepriekš noteiktām ikgadējām pakāpēm un 
objektīviem un nediskriminējošiem 
kritērijiem.

ietekmes novērtējumu un rīkojoties 
saskaņā ar Kopienas tiesību aktu 
vispārīgiem principiem, no 2010. gada 
pāriet uz tādu tiesību uz maksājumu 
vērtības tuvināšanu, kuras izveidotas 
saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1782/2003 
III sadaļas I līdz IV nodaļu. Tādēļ tiesības 
uz maksājumu var pakāpeniski pielāgot 
atbilstīgi vismaz trīs iepriekš noteiktām 
ikgadējām pakāpēm un objektīviem un 
nediskriminējošiem kritērijiem.

Or. fr

Pamatojums

Le modèle historique selon lequel les droits au paiement sont calculés sur la base de 
références historiques devient de moins en moins pertinent. Il convient donc de demander aux 
Etats membres en consultation avec les autorités régionales et sur la base d'une étude 
d'impact de s'éloigner du modèle historique et de tendre à uniformiser progressivement la 
valeur des droits au paiement.

Grozījums Nr. 477
Giuseppe Castiglione

Regulas priekšlikums
46. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pienācīgi pamatotos gadījumos dalībvalstis 
var nolemt vēlākais līdz 2009. gada 
1. augustam un, rīkojoties saskaņā ar 
Kopienas tiesību aktu vispārīgiem 
principiem, no 2010. gada pāriet uz tādu 
tiesību uz maksājumu vērtības tuvināšanu, 
kuras izveidotas saskaņā ar Regulas (EK) 
Nr. 1782/2003 III sadaļas I līdz IV nodaļu. 
Tādēļ tiesības uz maksājumu var 
pakāpeniski pielāgot atbilstīgi vismaz trīs 
iepriekš noteiktām ikgadējām pakāpēm un 
objektīviem un nediskriminējošiem 
kritērijiem.

Pienācīgi pamatotos gadījumos dalībvalstis 
var nolemt, rīkojoties saskaņā ar Kopienas 
tiesību aktu vispārīgiem principiem, no 
2010. gada pāriet uz tādu tiesību uz 
maksājumu vērtības tuvināšanu, kuras 
izveidotas saskaņā ar Regulas (EK) 
Nr. 1782/2003 III sadaļas I līdz IV nodaļu. 
Tādēļ tiesības uz maksājumu var 
pakāpeniski pielāgot atbilstīgi vismaz trīs 
iepriekš noteiktām ikgadējām pakāpēm un 
objektīviem un nediskriminējošiem 
kritērijiem.

Or. it
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Pamatojums

Gli Stati membri devono avere la possibilità di decidere in qualsiasi momento di applicare il 
sistema di ravvicinamento del valore dei diritti all’aiuto, anche dopo il 1° agosto 2009. 
Occorre inoltre porre rimedio a particolari situazioni createsi a seguito dell’utilizzo di 
particolari contratti regolamentati dagli Stati membri che hanno prodotto un numero elevato 
di diritti all’aiuto ma di esiguo valore.

Grozījums Nr. 478
Donato Tommaso Veraldi, Vincenzo Lavarra, Francesco Ferrari, Vincenzo Aita

Regulas priekšlikums
46. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pienācīgi pamatotos gadījumos dalībvalstis 
var nolemt vēlākais līdz 2009. gada 
1. augustam un, rīkojoties saskaņā ar 
Kopienas tiesību aktu vispārīgiem 
principiem, no 2010. gada pāriet uz tādu 
tiesību uz maksājumu vērtības tuvināšanu, 
kuras izveidotas saskaņā ar Regulas (EK) 
Nr. 1782/2003 III sadaļas I līdz IV nodaļu. 
Tādēļ tiesības uz maksājumu var 
pakāpeniski pielāgot atbilstīgi vismaz trīs 
iepriekš noteiktām ikgadējām pakāpēm un 
objektīviem un nediskriminējošiem 
kritērijiem.

Pienācīgi pamatotos gadījumos un 
rīkojoties saskaņā ar Kopienas tiesību 
aktu vispārīgiem principiem, dalībvalstis 
var nolemt no 2010. gada pāriet uz tādu 
tiesību uz maksājumu vērtības tuvināšanu, 
kuras izveidotas saskaņā ar Regulas (EK) 
Nr. 1782/2003 III sadaļas I līdz IV nodaļu. 
Tādēļ tiesības uz maksājumu var 
pakāpeniski pielāgot atbilstīgi vismaz trīs 
iepriekš noteiktām ikgadējām pakāpēm un 
objektīviem un nediskriminējošiem 
kritērijiem.

Or. it

Pamatojums

Gli Stati Membri devono avere la possibilità di decidere in qualsiasi momento, di applicare il 
sistema di riavvicinamento del valore dei diritti all'aiuto, anche dopo il 1° agosto 2009.
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Grozījums Nr. 479
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Regulas priekšlikums
46. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Nevienā no minētajām ikgadējām 
pakāpēm tiesību uz maksājumu vērtības 
samazinājums nav lielāks par 50 % no 
starpības starp to sākotnējo vērtību un 
vērtību, ko piemēro, īstenojot galīgo 
ikgadējo pakāpi.

svītrots

Or. pl

Pamatojums

Zapis ten uniemożliwiałby redukcje uprawnień dla nielicznych, ale największych 
beneficjentów pomocy bezpośredniej. Byłoby to sprzeczne ze zrównoważonym rozwojem 
unijnego rolnictwa, zasadami Unii Europejskiej i celami WPR.

Grozījums Nr. 480
Bernadette Bourzai, Vincent Peillon, Roselyne Lefrançois

Regulas priekšlikums
49. pants – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis var nolemt piemērot 
iepriekšējās daļas noteikumus atbilstošā 
ģeogrāfiskajā līmenī, ko nosaka saskaņā ar 
objektīviem un nediskriminējošiem 
kritērijiem, piemēram, atbilstīgi to 
institucionālajai vai administratīvajai 
struktūrai un/vai reģionālās 
lauksamniecības potenciālam.

Dalībvalstis pieņem lēmumu piemērot 
iepriekšējās daļas noteikumus atbilstošā 
ģeogrāfiskajā līmenī, ko nosaka saskaņā ar 
objektīviem un nediskriminējošiem 
kritērijiem, piemēram, atbilstīgi to 
institucionālajai vai administratīvajai 
struktūrai un/vai reģionālās 
lauksamniecības potenciālam.

Or. fr
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Grozījums Nr. 481
Guiseppe Castiglione

Regulas priekšlikums
46. pants – 3.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Apgabalos, kur spēkā ir kolektīvās 
lietošanas tiesības vai citi līgumi par 
zemes kolektīvu apsaimniekošanu, 
tiesībām uz maksājumu var noteikt citu 
vērtību atkarībā no saimniecības platības, 
ja vien ir ievērotas prasības par maksimāli 
pieļaujamo kaitējumu videi.

Or. it

Grozījums Nr. 482
Donato Tommaso Veraldi, Francesco Ferrari, Vincenzo Aita, Vincenzo Lavarra

Regulas priekšlikums
46. pants – 3.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Apgabalos, kur spēkā ir kolektīvās 
lietošanas tiesības vai citi līgumi par 
zemes kolektīvu apsaimniekošanu, 
tiesībām uz maksājumu var noteikt citu 
vērtību atkarībā no saimniecības platības, 
ja vien ir ievērotas prasības par maksimāli 
pieļaujamo kaitējumu videi.

Or. it

Pamatojums

Occorre porre rinedio a particolari situazioni createsi a seguito dell'utilizzo di particolari 
contratti regolamentati dagli Stati membri che hanno prodotto un numero elevato di diritti 
all'aiuto ma di esiguo valore.
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Grozījums Nr. 483
Esther De Lange

Regulas priekšlikums
47. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalsts, kas ieviesusi vienotā 
maksājuma shēmu saskaņā ar Regulas (EK) 
Nr. 1782/2003 III sadaļas 1. līdz 4. nodaļu, 
vēlākais līdz 2009. gada 1. augustam var 
nolemt piemērot vienotā maksājuma shēmu 
no 2010. gada reģionālā mērogā saskaņā ar 
šīs iedaļas noteikumiem.

1. Dalībvalsts, kas ieviesusi vienotā 
maksājuma shēmu saskaņā ar Regulas (EK) 
Nr. 1782/2003 III sadaļas 1. līdz 4. nodaļu, 
vēlākais ik gadu līdz 1. augustam var nolemt 
piemērot vienotā maksājuma shēmu no 
nākamā gada reģionālā mērogā saskaņā ar 
šīs iedaļas noteikumiem.

Or. nl

Pamatojums

De keuze om een omslag te maken naar een regionaal model is op deze manier zeer inflexibel 
en laat weinig ruimte voor discussie en onderzoek naar de mogelijkheden en noodzaak. 
Daarom het voorstel om jaarlijks te kunnen besluiten over de omslag naar een regionaal 
model.

Grozījums Nr. 484
Giuseppe Castiglione

Regulas priekšlikums
47. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalsts, kas ieviesusi vienotā 
maksājuma shēmu saskaņā ar Regulas 
(EK) Nr. 1782/2003 III sadaļas 1. līdz 
4. nodaļu, vēlākais līdz 2009. gada 
1. augustam var nolemt piemērot vienotā 
maksājuma shēmu no 2010. gada reģionālā 
mērogā saskaņā ar šīs iedaļas 
noteikumiem.

1. Dalībvalsts, kas ieviesusi vienotā 
maksājuma shēmu saskaņā ar Regulas 
(EK) Nr. 1782/2003 III sadaļas 1. līdz 
4. nodaļu, var nolemt piemērot vienotā 
maksājuma shēmu no 2010. gada reģionālā 
mērogā saskaņā ar šīs iedaļas 
noteikumiem.

Or. it
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Pamatojums

Gli Stati membri devono avere la possibilità di decidere in qualsiasi momento, di applicare il 
regime di pagamento unico a livello regionale, anche dopo il 1° agosto 2009.

Grozījums Nr. 485
Bernadette Bourzai, Vincent Peillon, Roselyne Lefrançois

Regulas priekšlikums
47. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībvalstis apspriežas ar 
reģionālajām iestādēm un veic pētījumu, 
lai novērtētu ietekmi, kāda būtu, vienotā 
maksājuma shēmai izvēloties reģionālo 
principu.

Or. fr

Pamatojums

Compte tenu de l'implication de certaines régions européennes dans la gestion de la PAC, il 
apparaît nécessaire qu'elles soient consultées avant le choix d'une base régionale pour le 
régime de paiement unique. Une étude d'impact doit aussi prendre en compte cette nouvelle 
dimension territoriale.

Grozījums Nr. 486
Alyn Smith, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis izraugās reģionus saskaņā ar 
objektīviem un nediskriminējošiem 
kritērijiem, piemēram, atbilstīgi to 
institucionālajai vai administratīvajai 
struktūrai un/vai reģionālās 
lauksamniecības potenciālam.

2. Dalībvalstis izraugās reģionus saskaņā ar 
objektīviem un nediskriminējošiem 
kritērijiem, piemēram, atbilstīgi to 
institucionālajai vai administratīvajai 
struktūrai, reģionālās lauksaimniecības
potenciālam vai strukturālām nepilnībām, 
kas ietekmē mazāk labvēlīgos reģionus.

Adlib Express Watermark



AM\739857LV.doc 53/58 PE412.053v01-00

LV

Or. en

Pamatojums

Ensures a closer focus on peripheral and permanently  disadvantaged regions.

Grozījums Nr. 487
Lily Jacobs

Regulas priekšlikums
47. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Dalībvalstis rīkojas, kā norādīts 1., 2. 
un 3. punktā, apspriežoties vietējās 
administrācijas līmenī.

Or. en

Grozījums Nr. 488
Katerina Batzeli

Regulas priekšlikums
48. pants – 1. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pienācīgi pamatotos gadījumos 
dalībvalstis var nolemt sadalīt ne vairāk kā 
50 % no reģionālā maksimālā apjoma, kas 
noteikts ar 47. pantu, starp visiem 
lauksaimniekiem, kuru saimniecības 
atrodas attiecīgajā reģionā, tostarp tiem, 
kuriem nepieder tiesības uz maksājumu.

1. Pienācīgi pamatotos gadījumos 
dalībvalstis var nolemt sadalīt ne vairāk kā 
30 % no reģionālā maksimālā apjoma, kas 
noteikts ar 47. pantu, starp visiem 
lauksaimniekiem, kuru saimniecības 
atrodas attiecīgajā reģionā, tostarp tiem, 
kuriem nepieder tiesības uz maksājumu.

Or. el
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Grozījums Nr. 489
Giuseppe Castiglione

Regulas priekšlikums
48. pants – 1. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pienācīgi pamatotos gadījumos 
dalībvalstis var nolemt sadalīt ne vairāk kā 
50 % no reģionālā maksimālā apjoma, kas 
noteikts ar 47. pantu, starp visiem 
lauksaimniekiem, kuru saimniecības 
atrodas attiecīgajā reģionā, tostarp tiem, 
kuriem nepieder tiesības uz maksājumu.

1. Pienācīgi pamatotos gadījumos 
dalībvalstis var nolemt sadalīt ne vairāk kā 
50 % no reģionālā maksimālā apjoma, kas 
noteikts ar 47. pantu, starp visiem 
lauksaimniekiem, kuru saimniecības 
atrodas attiecīgajā reģionā, tostarp tiem, 
kuriem nepieder tiesības uz maksājumu. 
Izmantojamās platības ir tās, ko 
lauksaimnieks deklarējis līdz 2008. gada 
15. maijam.

Or. it

Pamatojums

Occorre definire un momento temporale che eviti speculazioni fondate sulla rendita 
fondiaria.

Grozījums Nr. 490
Katerina Batzeli

Regulas priekšlikums
48. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Ja dalībvalsts ir nolēmusi daļu no 
savu tiesību vērtības pārskaitīt uz KLP
otro pīlāru, reģionalizāciju nepiemēro šīs 
valsts tiesībām saņemt vienreizējo atdalīto 
maksājumu, kuras izriet no piemaksas par 
tabaku. 

Or. el

Adlib Express Watermark



AM\739857LV.doc 55/58 PE412.053v01-00

LV

Grozījums Nr. 491
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Regulas priekšlikums
48. pants – 2. punkts  – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Taču dalībvalstis var noteikt citus precīzi 
definētus kritērijus, piemēram, ražotāja 
kvalitāte vai nodarbinātība 
lauksaimniecības nozarē un/vai laukos, 
lai nodrošinātu teritoriālo kohēziju, 
daudzveidību un dinamismu lauku 
rajonos, kā arī to tradicionālo ražošanas 
veidu saglabāšanu, kuri nav saistīti ar 
zemi.

Or. es

Grozījums Nr. 492
Salinas García, María Isabel

Regulas priekšlikums
49. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

49. pants svītrots
Tiesību uz maksājumu pārskatīšana

1. Pienācīgi pamatotos gadījumos 
dalībvalstis, kuras piemēro šīs regulas 
48. pantu, vēlākais līdz 2009. gada 
1. augustam un, rīkojoties saskaņā ar 
Kopienas tiesību aktu vispārīgiem 
principiem, var nolemt no 2011. gada pāriet
uz tādu tiesību uz maksājumu vērtības 
tuvināšanu, kuras izveidotas saskaņā ar 
šo iedaļu vai Regulas (EK) Nr. 1782/2003 
III sadaļas I līdz V nodaļas 1. iedaļu. Tādēļ 
šādas tiesības uz maksājumu var 
pakāpeniski pielāgot saskaņā ar vismaz 
divām iepriekš noteiktām ikgadējām 
pakāpēm un objektīviem un 
nediskriminējošiem kritērijiem.
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2. Pienācīgi pamatotos gadījumos 
dalībvalstis, kuras ieviesušas vienotā 
maksājuma shēmu saskaņā ar Regulas (EK) 
Nr. 1782/2003 III sadaļas 5. nodaļas 
1. iedaļu, vēlākais līdz 2009. gada 
1. augustam un, rīkojoties saskaņā ar 
Kopienas tiesību aktu vispārīgiem 
principiem, var nolemt no 2010. gada pāriet 
uz tādu tiesību uz maksājumu vērtības 
tuvināšanu, kuras izveidotas saskaņā ar 
šo iedaļu, šādās tiesībās uz maksājumu 
nosakot veikt pakāpeniskas izmaiņas 
saskaņā ar vismaz trim iepriekš noteiktām 
ikgadējām pakāpēm un objektīviem un 
nediskriminējošiem kritērijiem.
3. Pirmo daļu piemēro, neskarot dalībvalstu 
pieņemtos lēmumus, piemērojot Regulas 
(EK) Nr. 1782/2003 63. panta 3. punktu.
3. Nevienā no 1. un 2. punktā minētajām 
ikgadējām pakāpēm jebkuru tiesību uz 
maksājumu vērtības samazinājums nav 
lielāks par 50 % no starpības starp to 
sākotnējo vērtību un vērtību, ko piemēro, 
īstenojot galīgo ikgadējo pakāpi.
4. Dalībvalstis var nolemt piemērot 1., 2. un 
3. punktu atbilstošā ģeogrāfiskajā līmenī, ko 
nosaka saskaņā ar objektīviem un 
nediskriminējošiem kritērijiem, piemēram, 
atbilstīgi to institucionālajai un/vai 
administratīvajai struktūrai un/vai 
reģionālās lauksamniecības potenciālam.

Or. es

Pamatojums

Dado el esfuerzo que ha supuesto para el sector la adaptación al nuevo régimen de ayudas no 
se considera aceptable su modificación. Además la concesión de derechos diferenciada según 
la casuística de cada sector refleja las peculiaridades y condiciones específicas de cada uno 
de estos sectores por lo que no es conveniente su homogenización, pues se producirían graves 
desajustes.
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Grozījums Nr. 493
Katerina Batzeli

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja dalībvalsts ir nolēmusi daļu no savu 
tiesību vērtības pārskaitīt uz KLP otro 
pīlāru, šīs valsts tiesības saņemt 
vienreizējo atdalīto maksājumu, kuras 
izriet no piemaksas par tabaku, saistībā ar 
reģionalizāciju netiek mainītas. 

Or. el

Grozījums Nr. 494
Giuseppe Castiglione

Regulas priekšlikums
49. pants – 1. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pienācīgi pamatotos gadījumos 
dalībvalstis, kuras piemēro šīs regulas 
48. pantu, vēlākais līdz 2009. gada 
1. augustam un, rīkojoties saskaņā ar 
Kopienas tiesību aktu vispārīgiem 
principiem, var nolemt no 2011. gada 
pāriet uz tādu tiesību uz maksājumu 
vērtības tuvināšanu, kuras izveidotas 
saskaņā ar šo iedaļu vai Regulas (EK) 
Nr. 1782/2003 III sadaļas I līdz V nodaļas 
1. iedaļu. Tādēļ šādas tiesības uz 
maksājumu var pakāpeniski pielāgot 
saskaņā ar vismaz divām iepriekš 
noteiktām ikgadējām pakāpēm un 
objektīviem un nediskriminējošiem 
kritērijiem.

1. Pienācīgi pamatotos gadījumos 
dalībvalstis, kuras piemēro šīs regulas 
48. pantu, rīkojoties saskaņā ar Kopienas 
tiesību aktu vispārīgiem principiem, var 
nolemt no 2011. gada pāriet uz tādu tiesību 
uz maksājumu vērtības tuvināšanu, kuras 
izveidotas saskaņā ar šo iedaļu vai Regulas 
(EK) Nr. 1782/2003 III sadaļas V nodaļas 
1. iedaļu. Tādēļ šādas tiesības uz 
maksājumu var pakāpeniski pielāgot 
saskaņā ar vismaz divām iepriekš 
noteiktām ikgadējām pakāpēm un 
objektīviem un nediskriminējošiem 
kritērijiem.

Or. it
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Pamatojums

Gli Stati membri devono avere la possibilità di decidere in qualsiasi momento,  di procedere 
al ravvicinamento del valore dei diritti all'aiuto stabiliti in conformità alle disposizioni della 
presente sezione o del titolo III, capitolo 5, sezione 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003,  
anche dopo il 1° agosto 2009.

Grozījums Nr. 495
Donato Tommaso Veraldi, Francesco Ferrari, Vincenzo Aita, Vincenzo Lavarra

Regulas priekšlikums
49. pants – 1. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pienācīgi pamatotos gadījumos 
dalībvalstis, kuras piemēro šīs regulas 
48. pantu, vēlākais līdz 2009. gada 
1. augustam un, rīkojoties saskaņā ar 
Kopienas tiesību aktu vispārīgiem 
principiem, var nolemt no 2011. gada 
pāriet uz tādu tiesību uz maksājumu 
vērtības tuvināšanu, kuras izveidotas 
saskaņā ar šo iedaļu vai Regulas (EK) 
Nr. 1782/2003 III sadaļas I līdz V nodaļas 
1. iedaļu. Tādēļ šādas tiesības uz 
maksājumu var pakāpeniski pielāgot 
saskaņā ar vismaz divām iepriekš 
noteiktām ikgadējām pakāpēm un 
objektīviem un nediskriminējošiem 
kritērijiem.

1. Pienācīgi pamatotos gadījumos 
dalībvalstis, kuras piemēro šīs regulas 
48. pantu, rīkojoties saskaņā ar Kopienas 
tiesību aktu vispārīgiem principiem, var 
nolemt no 2011. gada pāriet uz tādu tiesību 
uz maksājumu vērtības tuvināšanu, kuras 
izveidotas saskaņā ar šo iedaļu vai Regulas 
(EK) Nr. 1782/2003 III sadaļas V nodaļas 
1. iedaļu. Tādēļ šādas tiesības uz 
maksājumu var pakāpeniski pielāgot 
saskaņā ar vismaz divām iepriekš 
noteiktām ikgadējām pakāpēm un 
objektīviem un nediskriminējošiem 
kritērijiem.

Or. it
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