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Grozījums Nr. 602
Jan Mulder, Niels Busk

Regulas priekšlikums
68. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Atbalsts saistībā ar 1. punkta a), b) un 
e) apakšpunktā minētajiem pasākumiem 
nepārsniedz 2,5 % no 41. pantā minētā 
valstij noteiktā maksimālā apjoma; 
dalībvalstis var noteikt katram 
pasākumam mazāku apjomu.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Following amendments on Article 68, paragraph 1. The amendment should fall in case these 
amendments are not adopted.

Grozījums Nr. 603
Katerina Batzeli

Regulas priekšlikums
68. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Atbalsts saistībā ar 1. punkta a), b) un 
e) apakšpunktā minētajiem pasākumiem 
nepārsniedz 2,5 % no 41. pantā minētā 
valstij noteiktā maksimālā apjoma; 
dalībvalstis var noteikt katram 
pasākumam mazāku apjomu.

svītrots

Or. el

Pamatojums

Αιτιολόγηση: Εφόσον δεν είναι υποχρεωτική η εφαρμογή του μέτρου αυτού όπως άλλωστε δεν 
είναι υποχρεωτικό ούτε το ποσοστό που θα αποφασίσει να εφαρμόσει το κάθε κράτος μέλος δεν 
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μπορεί εκ των προτέρων να οριστεί μέγιστο όριο για κάθε μέτρο. ¨Aλλωστε δεν υπάρχει 
κίνδυνος διατάραξης του ανταγωνισμού από μια διαφορετική χρηματοδότηση των επιμέρους 
μέτρων εφόσον οι πόροι παραμένουν εντός των εθνικών φακέλων.

Grozījums Nr. 604
Peter Baco

Regulas priekšlikums
68. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Atbalsts saistībā ar 1. punkta a), b) un 
e) apakšpunktā minētajiem pasākumiem 
nepārsniedz 2,5 % no 41. pantā minētā 
valstij noteiktā maksimālā apjoma;
dalībvalstis var noteikt katram pasākumam 
mazāku apjomu.

4. Dalībvalstis var noteikt katram 
pasākumam mazāku apjomu.

Or. sk

Pamatojums

Predložený návrh by znamenal neopodstatnené byrokratické obmedzenie možnosti 
jednotlivých členských štátov ovplyvňovať vlastnú poľnohospodársku produkciu.

Grozījums Nr. 605
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Regulas priekšlikums
68. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Atbalsts saistībā ar 1. punkta a), b) un 
e) apakšpunktā minētajiem pasākumiem 
nepārsniedz 2,5 % no 41. pantā minētā 
valstij noteiktā maksimālā apjoma; 
dalībvalstis var noteikt katram pasākumam 
mazāku apjomu.

4. Atbalsts saistībā ar 1. punkta a), b) un 
e) apakšpunktā minētajiem pasākumiem 
nepārsniedz 10 % no 41. pantā minētā 
valstij noteiktā maksimālā apjoma; 
dalībvalstis var noteikt katram pasākumam 
mazāku apjomu.

Or. es
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Pamatojums

Es preciso ofrecer mayor flrxibilidad en los límites presupuestarios.

Grozījums Nr. 606
Constantin Dumitriu

Regulas priekšlikums
68. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Atbalsts saistībā ar 1. punkta a), b) un 
e) apakšpunktā minētajiem pasākumiem 
nepārsniedz 2,5 % no 41. pantā minētā 
valstij noteiktā maksimālā apjoma; 
dalībvalstis var noteikt katram pasākumam 
mazāku apjomu.

4. Atbalsts saistībā ar 1. punkta a), b) un 
e) apakšpunktā minētajiem pasākumiem 
nepārsniedz 5 % no 41. pantā minētā valstij 
noteiktā maksimālā apjoma; dalībvalstis 
var noteikt katram pasākumam mazāku 
apjomu.

Or. ro

Pamatojums

Plafonul de 2,5% este insuficient. Trebuie acordat mai multă libertate statelor membre pentru 
a-şi stabili limitele în funcţie de necesităţile specifice.

Grozījums Nr. 607
Kyösti Virrankoski

Regulas priekšlikums
68. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Atbalsts saistībā ar 1. punkta a), b) un 
e) apakšpunktā minētajiem pasākumiem 
nepārsniedz 2,5 % no 41. pantā minētā 
valstij noteiktā maksimālā apjoma; 
dalībvalstis var noteikt katram pasākumam 
mazāku apjomu.

4. Atbalsts saistībā ar 1. punkta a) un
b) apakšpunktā minētajiem pasākumiem 
nepārsniedz procentu daļu atbilstīgi
Padomes 1994. gada 22. decembra 
Lēmumam 94/800/EK par to, kā Eiropas 
Kopienas vārdā attiecībā uz tās 
kompetencē esošām jomām slēdz 
daudzpusējo sarunu Urugvajas kārtas 
(19861994) nolīgumus1. Dalībvalstis var 
noteikt katram pasākumam mazāku 
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apjomu.
____________
1 OV L 336, 23.12.1994., 1. lpp.

Or. en

Pamatojums

The figure set by the Commission is totally artificial. The only certainty is that support must 
be consistent with the undertakings given by the European Community in the Uruguay Round 
multilateral trade negotiations, in particular as regards the blue box and the ‘de minimis’ 
clause.

Grozījums Nr. 608
Brian Simpson, Neil Parish, Lily Jacobs, Christel Schaldemose, Åsa Westlund

Regulas priekšlikums
68. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Atbalsts saistībā ar 1. punkta a), b) un 
e) apakšpunktā minētajiem pasākumiem 
nepārsniedz 2,5 % no 41. pantā minētā 
valstij noteiktā maksimālā apjoma; 
dalībvalstis var noteikt katram 
pasākumam mazāku apjomu.

4. Atbalstam saistībā ar 1. punktu ir 
pilnībā jāatbilst PTO „zaļās kastes” 
nosacījumiem.

Or. en

Pamatojums

It is important to ensure that support under these measures is in no way trade distorting and 
is therefore fully compatible with the conditions of the WTO Green box.  Using Article 68 to 
couple the aid which has just been decoupled is clearly a retrograde step and makes the CAP 
even harder to justify to EU citizens.
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Grozījums Nr. 609
Ioannis Gklavakis

Regulas priekšlikums
68. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Atbalsts saistībā ar 1. punkta a), b) un 
e) apakšpunktā minētajiem pasākumiem 
nepārsniedz 2,5 % no 41. pantā minētā 
valstij noteiktā maksimālā apjoma; 
dalībvalstis var noteikt katram pasākumam 
mazāku apjomu.

4. Atbalsts saistībā ar 1. punkta a), b) un 
e) apakšpunktā minētajiem pasākumiem 
nepārsniedz 2,5 % no 41. pantā minētā 
valstij noteiktā maksimālā apjoma; 
dalībvalstis var noteikt katram pasākumam 
mazāku apjomu. Tomēr šajā punktā 
minētais ierobežojums neattiecas uz 
dalībvalstīm, kuras piemēro Regulas (EK) 
Nr. 1782/2003 69. pantu.

Or. el

Pamatojums

Ορισμένα κράτη μέλη επέλεξαν κατά την εφαρμογή του ΕK 1782/2003 την πλήρη αποσύνδεση 
των ενισχύσεων διατηρώντας ένα πολύ μικρό ποσό παρακράτησης σύμφωνα με το άρθρο 69 
του σχετικού κανονισμού. Θα πρέπει συνεπώς να ληφθεί μέριμνα για τα κράτη μέλη που ήδη 
εφαρμόζουν το αρ. 69 του ΕK 1782/2003 και να τους δοθεί η δυνατότητα να ολοκληρώσουν την 
προσπάθεια που ξεκίνησαν το 2006 με ορίζοντα τουλάχιστον 7ετίας.

Grozījums Nr. 610
Giuseppe Castiglione

Regulas priekšlikums
68. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Atbalsts saistībā ar 1. punkta a), b) un 
e) apakšpunktā minētajiem pasākumiem 
nepārsniedz 2,5 % no 41. pantā minētā 
valstij noteiktā maksimālā apjoma; 
dalībvalstis var noteikt katram pasākumam 
mazāku apjomu.

4. Atbalsts saistībā ar 1. punkta a)un 
e) apakšpunktā minētajiem pasākumiem 
nepārsniedz 2,5 % no 41. pantā minētā 
valstij noteiktā maksimālā apjoma; 
dalībvalstis var noteikt katram pasākumam 
mazāku apjomu.

Or. it
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Pamatojums

Occorre garantire un sistema di sicurezza, anche in termini di risorse finanziarie(contributi a 
fondi di mutualizzazione),  per affrontare i momenti di crisi a carico degli agricoltori  causati 
da malattie degli animali e delle piante.

Grozījums Nr. 611
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Regulas priekšlikums
68. pants – 5. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) 1. punkta a) un d) apakšpunktā, tiek 
sniegts gada papildu maksājumu veidā,

a) 1. punkta a), b) un d) apakšpunktā, tiek 
sniegts gada papildu maksājumu veidā,

Or. es

Grozījums Nr. 612
Jan Mulder, Niels Busk

Regulas priekšlikums
68. pants – 5. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) 1. punkta a) un d) apakšpunktā, tiek 
sniegts gada papildu maksājumu veidā,

a) 1. punkta d) apakšpunktā, tiek sniegts 
gada papildu maksājumu veidā,

Or. en

Pamatojums

Following amendments on Article 68, paragraph 1.
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Grozījums Nr. 613
Jan Mulder, Niels Busk

Regulas priekšlikums
68. pants – 5. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) 1. punkta b) apakšpunktā, tiek sniegts 
gada papildu maksājumu veidā, 
piemēram, maksājums par katru 
dzīvnieku vai piemaksa par zālaugu 
platībām,

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 614
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Regulas priekšlikums
68. pants – 5. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) 1. punkta b) apakšpunktā, tiek sniegts 
gada papildu maksājumu veidā, 
piemēram, maksājums par katru 
dzīvnieku vai piemaksa par zālaugu 
platībām,

svītrots

Or. es

Grozījums Nr. 615
Jan Mulder, Niels Busk

Regulas priekšlikums
68. pants – 5. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) 1. punkta c) apakšpunktā, tiek sniegts 
kā vienības vērtības palielinājums un/vai 
palielinot lauksaimnieka tiesību uz 
maksājumu skaitu,

svītrots
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Or. en

Grozījums Nr. 616
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Regulas priekšlikums
68 pants – 5. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) 1. punkta e) apakšpunktā, tiek sniegts 
kompensācijas maksājumu veidā, kā 
precizēts 70. pantā.

d) 1. punkta e) apakšpunktā, tiek sniegts 
kompensācijas maksājumu veidā, kā 
precizēts Padomes Regulas (EK) Nr. (...), 
ar ko groza Regulu (EK) Nr. 320/2006. 
(EK) Nr. 1234/2007 un (EK) Nr. 3/2008, 
lai pieņemtu kopējo lauksaimniecības 
politiku, 27.a pantā (jauns).

Or. es

Pamatojums

Por coherencia con las enmiendas presentadas, se corrige la referencia al artículo 70 que 
pasaría a formar parte del Rglamento COM 104.

Grozījums Nr. 617
Jan Mulder, Niels Busk

Regulas priekšlikums
68. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. To tiesību uz maksājumu nodošanu, 
kam ir palielināta vienības vērtība un 
5. punkta c) apakšpunktā minētās tiesības 
uz papildu maksājumu, var atļaut tikai 
tad, ja kopā ar nodotajām tiesībām nodod 
līdzvērtīgu hektāru skaitu.

svītrots

Or. en
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Pamatojums

Following amendments on Article 68, paragraph 1.

Grozījums Nr. 618
Donato Tommaso Veraldi, Francesco Ferrari, Vincenzo Aita

Regulas priekšlikums
68. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Atbalstam par 1. punktā minētajiem 
pasākumiem jābūt saskanīgam ar citiem 
Kopienas pasākumiem un politikas 
jomām. 

svītrots

Or. it

Pamatojums

Non é ben chiaro quando una misura potrebbe essere stata prevista ai sensi del medesimo 
articolo 68 o ai sensi delle norme sullo Sviluppo Rurale. Alla luce della semplificazione 
auspicata dalla Commissione, la sua eliminazione consentirebbe la definizione di una 
gerarchia nell’adozione delle decisioni; in primis, pertanto, si adotterebbero le misure ex 
articolo 68 e, successivamente, si attuerebbe il finanziamento delle misure dei programmi per 
lo Sviluppo Rurale in conformità con le prime. Solo in questo modo si garantirebbe il rispetto 
della coerenza nell’adozione delle varie misure comunitarie.

Grozījums Nr. 619
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Regulas priekšlikums
68. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Atbalstam par 1. punktā minētajiem 
pasākumiem jābūt saskanīgam ar citiem 
Kopienas pasākumiem un politikas jomām. 

7. Atbalstam par 1. punktā minētajiem 
pasākumiem jābūt saskanīgam ar citiem 
Kopienas pasākumiem un politikas jomām. 
Tādēļ tieši tāpat kā lauku un reģionālās 
attīstības politikā, piešķirot 20 % no šajā 
pantā paredzētajiem līdzekļiem, ņemt vērā 
reģionālo partnerību principu (LEADER 
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metode). 

Or. de

Pamatojums

Die LEADER-Methode hat sich als besonders erfolgreich erwiesen, um die Effizienz der 
vergebenen Mittel für die jeweilige Region sicher zu stellen. Daher soll LEADER auch bei der 
Vergabe der Mittel nach Artikel 68 eine wesentliche Rolle spielen.

Grozījums Nr. 620
Katerina Batzeli

Regulas priekšlikums
68. pants – 7.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a Dalībvalstis katru gadu informē 
Komisiju par paredzētajiem pasākumiem 
un publisko līdzekļu sadalījuma 
noteikumus un kritērijus, saņēmējus un 
tiem piešķirto līdzekļu apjomu.

Or. el

Grozījums Nr. 621
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Regulas priekšlikums
68. pants – 8. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Dalībvalstis piesaista papildu līdzekļus, 
kas vajadzīgi, lai segtu atbalstu, kas minēts

8. Dalībvalstis iegūst papildu līdzekļus, kas 
vajadzīgi, lai segtu atbalstu, kas minēts

Or. es
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Grozījums Nr. 622
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Regulas priekšlikums
68. pants – 8. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) 1. punkta a), b), c) un d) apakšpunktā, 
veicot lineāru lauksaimniekiem piešķirto 
tiesību samazinājumu un/vai veicot 
samazinājumu valsts rezervē,

(a) 1. punkta a), b), c) un d) apakšpunktā:

i) veicot lineāru lauksaimniekiem piešķirto 
tiesību samazinājumu,

ii) samazinot valstij noteikto maksimālo 
apjomu nozarēs ar saistītajiem 
maksājumiem,
iii) ar 9. panta 4. punktā paredzētajiem 
līdzekļiem,
iv) no valsts rezervēm;

Or. es

Grozījums Nr. 623
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Regulas priekšlikums
68. pants – 8. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) 1. punkta e) apakšpunktā, vajadzības 
gadījumā veicot viena vai vairāku 
attiecīgo maksājumu saņēmējiem 
izmaksājamu maksājumu lineāru 
samazinājumu saskaņā ar šo sadaļu un 1. 
un 3. punktā noteiktajā apjomā.

b) 1. punkta e) apakšpunktā, veicot šā 
punkta a) apakšpunkta i) un ii) punktā 
paredzēto pasākumu lineāru 
samazinājumu.

Or. es
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Grozījums Nr. 624
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Regulas priekšlikums
68. pants – 8. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) ja dalībvalsts ir veikusi Regulas (EK) 
Nr. 1728/2003 69. pantā minētos 
ieturējumus, tā var joprojām izmantot šos 
līdzekļus nozarēs, kurās tie piemēroti, 
atbilstīgi šā panta 1. punkta 
a) apakšpunktā noteiktajiem kritērijiem.

Or. es

Pamatojums

Es necesario dar continuidad a las decisiones tomadas por los EEMM en el marco de la 
reforma del año 2003 y no poner en peligro los programas que se establecieron en virtud del 
antiguo artículo 69, cambiando las reglas de juego tan sólo unos pocos años después.

Grozījums Nr. 625
Brian Simpson, Neil Parish, Lily Jacobs, Christel Schaldemose, Åsa Westlund

Regulas priekšlikums
68. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. Komisija saskaņā ar 128. panta 2. punktā 
minēto procedūru paredz nosacījumus šajā 
iedaļā minētā atbalsta piešķiršanai jo īpaši, 
lai nodrošinātu saskanību ar citiem 
Kopienas pasākumiem un politikas jomām 
un novērstu atbalsta uzkrāšanos.

9. Komisija saskaņā ar 128. panta 2. punktā 
minēto procedūru paredz detalizētus 
nosacījumus atbalsta piešķiršanai un šajā 
iedaļā minētā atbalsta oficiālai 
apstiprināšanai no Komisijas puses, 
tostarp kritērijiem, kas jāizmanto zonu un 
1. b) punktā minētā samazināmā un 
pagaidu atbalsta noteikšanā. Komisija 
nekādā gadījumā nevar apstiprināt 
atbalstu, kas neatbilst tirgus kopējās 
organizācijas noteikumiem vai kas 
kopējai organizācijai traucē pienācīgi 
darboties. Komisija šos pasākumus 
apstiprinās vienīgi tad, ja to labvēlīgā 
ietekme uz nozares attīstību skaidri 
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atsvērs iespējamos konkurences 
traucējumus. Viss šajā pantā piešķirtais 
atbalsts tiek pārtraukts 2013. gada 
1. janvārī.

Or. en

Pamatojums

It is important to put in place a rigorous approval process so that the Commission can ensure 
that Member States' schemes are only minimally distorting. Given that the amounts Member 
States can grant under the rules vary hugely it is important to restrict the use of Article 68 to 
ensure that it is not used to create competitive distortions leading to a more uneven playing 
field for EU producers.

Grozījums Nr. 626
Alyn Smith

Regulas priekšlikums
68. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. Komisija saskaņā ar 128. panta 2. punktā 
minēto procedūru paredz nosacījumus 
šajā iedaļā minētā atbalsta piešķiršanai jo 
īpaši, lai nodrošinātu saskanību ar citiem 
Kopienas pasākumiem un politikas jomām 
un novērstu atbalsta uzkrāšanos.

9. Komisija saskaņā ar 128. panta 2. punktā 
minēto procedūru paredz nosacījumus 
šajā iedaļā minētā atbalsta piešķiršanai jo 
īpaši, lai nodrošinātu saskanību ar citiem 
Kopienas pasākumiem un politikas jomām 
un novērstu konkurences traucējumus 
dalībvalstu starpā un atbalsta uzkrāšanos. 
Viss šajā pantā piešķirtais atbalsts tiek 
pātraukts 2013. gada 1. janvārī.

Or. en

Pamatojums

It is important that aid granted under this article does not become permanent in view of the 
next financial perspectives that have yet to be decided and also that approval of any aid 
should be done so as to avoid competitive distortions between member states.
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Grozījums Nr. 627
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Regulas priekšlikums
68.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

68.a pants
Kopienas mēroga pārapdrošināšanas 

sistēma
Eiropas Komisija izskata iespēju izveidot 
tirgus cenu pārapdrošināšanas sistēmu, 
ievērojot KLP izdevumu pieļaujamo 
apjomu. Komisija līdz 2009. gada 
decembrim iesniedz ziņojumu par šo 
jautājumu.

Or. es

Pamatojums

Algunas compañías europeas de seguros consideran posible el establecimiento de un régimen 
de reaseguros de los precios agrícolas a escala europea. Ello permitiría mantener una red de 
seguridad en los mercados europeos garantizando una renta adecuada a los productores tras 
el desmantelamiento de los instrumentos de intervención. El informe de la Comisión debería 
evaluar, entre otros elementos, la disposición de las compañías aseguradoras a participar en 
dicho régimen  así como su compatibilidad con el límite de ayudas de la caja "ambar" 
establecido en la Organización Mundial del Comercio.

Grozījums Nr. 628
Esther De Lange

Regulas priekšlikums
69. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ražas apdrošināšana Atbalsts apdrošināšanas prēmijām

Or. nl
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Grozījums Nr. 629
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Regulas priekšlikums
69. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ražas apdrošināšana Lauksaimniecības apdrošināšana

Or. es

Pamatojums

Este artículo debería extenderse también a los seguros relativos a la actividad ganadera.
Asimismo debería abarcar la posible cobertura de otro tipo de fenómenos climáticos. En este 
sentido, el título del propio artículo debería cambiarse por el de seguros agrícolas puesto que 
las soluciones que se vienen aportando desde el sector asegurador privado, especialmente a 
través de pólizas multirriesgo han demostrado ser las soluciones más efectivas. Por otra 
parte, deberían fomentarse las pólizas multirriesgo que prevén la cobertura de distintos 
riesgos frente a las pólizas que cubren los  fenómenos climáticos de forma individual y 
específica.

Grozījums Nr. 630
José Manuel García-Margallo y Marfil

Regulas priekšlikums
69. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ražas apdrošināšana Lauksaimniecības apdrošināšana

Or. es

Pamatojums

Este artículo debería extenderse también a los seguros relativos a la actividad ganadera.
Asimismo debería abarcar la posible cobertura de otro tipo de fenómenos climáticos. En este 
sentido, el título del propio artículo debería cambiarse por el de Seguros agrícolas puesto 
que las soluciones que se vienen aportando desde el sector asegurador privado, 
especialmente a través de pólizas multirriesgo han demostrado ser las soluciones más 
efectivas. Por otra parte, deberían fomentarse las pólizas multiriesgo que prevén la cobertura 
de distintos riesgos frente a las pólizas que cubren los  fenómenos climáticos de forma 
individual y específica.
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Grozījums Nr. 631
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis var veikt finansiālus 
ieguldījumus iemaksās par ražas
apdrošināšanu pret zaudējumiem, ko 
radījuši nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi.

1. Dalībvalstis var veikt finansiālus 
ieguldījumus iemaksās par apdrošināšanu 
pret:

a) zaudējumiem, ko radījuši nelabvēlīgi 
klimatiskie apstākļi, kas pielīdzināmi 
dabas katastrofām,

b) citiem zaudējumiem, ko radījuši 
klimatiskie apstākļi,
c) ekonomiskiem zaudējumiem, ko 
radījušas dzīvnieku vai augu slimības vai 
kaitēkļu invāzijas.

Or. es

Grozījums Nr. 632
José Manuel García-Margallo y Marfil

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis var veikt finansiālus 
ieguldījumus iemaksās par ražas 
apdrošināšanu pret zaudējumiem, ko 
radījuši nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi.

1. Dalībvalstis var veikt finansiālus 
ieguldījumus iemaksās par apdrošināšanu 
pret:

a) zaudējumiem, ko radījuši nelabvēlīgi 
klimatiskie apstākļi, kas pielīdzināmi 
dabas katastrofām,

b) citiem zaudējumiem, ko radījuši 
klimatiskie apstākļi,
c) ekonomiskiem zaudējumiem, ko 
radījušas dzīvnieku vai augu slimības vai 
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kaitēkļu invāzijas.

Or. es

Grozījums Nr. 633
Esther De Lange

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis var veikt finansiālus 
ieguldījumus iemaksās par ražas 
apdrošināšanu pret zaudējumiem, ko 
radījuši nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi.

1. Dalībvalstis var veikt finansiālus 
ieguldījumus iemaksās par ražas 
apdrošināšanu pret zaudējumiem, ko 
radījuši nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi, vai 
apdrošināšanu pret ekonomiskiem 
zaudējumiem sakarā ar 70. panta 
2. punkta b) apakšpunktā minēto 
dzīvnieku vai augu slimību 
uzliesmojumiem.

Or. nl

Grozījums Nr. 634
Katerina Batzeli

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis var veikt finansiālus 
ieguldījumus iemaksās par ražas 
apdrošināšanu pret zaudējumiem, ko 
radījuši nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi.

1. Dalībvalstis var veikt finansiālus 
ieguldījumus iemaksās par ražas 
apdrošināšanu pret zaudējumiem, ko 
radījuši nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi, šie 
ieguldījumi papildina lauksaimnieku 
sociālās apdrošināšanas shēmas 
dalībvalstīs.

Or. el
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Grozījums Nr. 635
Jan Mulder, Niels Busk

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis var veikt finansiālus 
ieguldījumus iemaksās par ražas 
apdrošināšanu pret zaudējumiem, ko 
radījuši nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi.

1. Dalībvalstis var veikt finansiālus 
ieguldījumus iemaksās par ražas 
apdrošināšanu pret zaudējumiem, ko 
radījuši nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi vai 
nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi ar 
zināmiem zaudējumiem.

Or. en

Pamatojums

As ´adverse climatic events´ means weather conditions which can assimilated to a natural 
disaster and destroy more than 30% of the average of annual production of a given farmer in 
the preceding three-year period or a three-year average based on the preceding fiveyear 
period, Member States should be given the option to grant financial contributions to crop 
insurance against those ´adverse climatic events´.

Grozījums Nr. 636
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis var veikt finansiālus ieguldījumus 
iemaksās par ražas apdrošināšanu pret 
zaudējumiem, ko radījuši nelabvēlīgi klimatiskie 
apstākļi.

1. Dalībvalstis var veikt finansiālus 
ieguldījumus iemaksās par ražas 
apdrošināšanu pret zaudējumiem, ko 
radījuši nelabvēlīgi klimatiskie 
apstākļi, ja veikti attiecīgi 
profilaktiski pasākumi zināma riska 
novēršanai.

Or. de
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Pamatojums

Um einen sorgsamen Umgang mit Steuergeldern sicherzustellen sowie 
Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden, muss sichergestellt sein, dass Betriebe  nur dann 
unterstützt werden, wenn sie standortamgepasst wirtschaften und nicht beispielsweise stark 
wasserzehrende Pflanzen in Gebieten mit bekanntem, hohem Risiko für Sommertrockenheiten 
anbauen.

Grozījums Nr. 637
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajā pantā „nelabvēlīgi klimatiskie 
apstākļi” nozīmē laika apstākļus, kas 
pielīdzināmi dabas katastrofām, piemēram, 
sals, krusa, ledus, lietus vai sausums, kas 
vienā reizē iznīcina vairāk nekā 30 % no 
attiecīgā lauksaimnieka vidējās gada 
produkcijas iepriekšējo trīs gadu laikā vai 
no trīs gadu vidējās produkcijas, 
pamatojoties uz iepriekšējo piecu gadu 
periodu un izslēdzot augstāko un zemāko 
rādītāju.

Šajā pantā „nelabvēlīgi klimatiskie 
apstākļi” nozīmē laika apstākļus, kas 
pielīdzināmi dabas katastrofām, piemēram, 
sals, krusa, ledus, lietus vai sausums, kas 
vienā reizē iznīcina vairāk nekā 30 % no 
attiecīgā lauksaimnieka vidējās gada 
produkcijas iepriekšējo trīs gadu laikā vai 
no trīs gadu vidējās produkcijas, 
pamatojoties uz iepriekšējo piecu gadu 
periodu un izslēdzot augstāko un zemāko 
rādītāju.

Šajā pantā „attiecīgi profilaktiski 
pasākumi” nozīmē, piemēram, attiecīgai 
zonai piemērotu kultūraugu audzēšanu.

Or. de

Grozījums Nr. 638
José Manuel García-Margallo y Marfil

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajā pantā „nelabvēlīgi klimatiskie 
apstākļi” nozīmē laika apstākļus, kas 
pielīdzināmi dabas katastrofām, piemēram, 
sals, krusa, ledus, lietus vai sausums, kas 

Šajā pantā:
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vienā reizē iznīcina vairāk nekā 30 % no 
attiecīgā lauksaimnieka vidējās gada 
produkcijas iepriekšējo trīs gadu laikā vai 
no trīs gadu vidējās produkcijas, 
pamatojoties uz iepriekšējo piecu gadu 
periodu un izslēdzot augstāko un zemāko 
rādītāju.

a) „nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi” 
nozīmē laika apstākļus, kas pielīdzināmi 
dabas katastrofām, piemēram, sals, krusa, 
ledus, lietus vai sausums, kas vienā reizē 
iznīcina vairāk nekā 30 % no attiecīgā 
lauksaimnieka vidējās gada produkcijas 
iepriekšējo trīs ražošanas ciklu laikā vai 
no trīs gadu vidējās produkcijas, 
pamatojoties uz iepriekšējo piecu gadu 
periodu un izslēdzot augstāko un zemāko 
rādītāju.

b) „ekonomiskie zaudējumi” nozīmē 
jebkuras papildu izmaksas, kas radušās 
lauksaimniekam, veicot ārkārtas 
pasākumus, lai samazinātu attiecīgā 
tirgus apgādi, vai jebkurus būtiskus 
produkcijas zaudējumus. Izmaksas, par 
kurām var piešķirt kompensāciju saskaņā 
ar citiem Kopienas noteikumiem, un 
izmaksas, ko radījusi citu 
veterinārsanitāro, veterināro vai 
fitosanitāro pasākumu izmantošana, 
neuzskata par ekonomiskiem 
zaudējumiem.

Or. es

Pamatojums

Las definiciones contenidas en este artículo relativas a los fenómenos climáticos irían en 
línea con los conceptos utilizados en las disposiciones comunitarias siguientes:

- La Comunicación de la Comisión sobre gestión de riesgos y crisis en la agricultura -COM 
(2005) 74,

- Las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales al sector agrario y forestal 2007-2013 
(DO C   319 de 27.12.2006)

- El Reglamento (CE) nº 1857/2006 de la Comisión, de 15 de diciembre de 2006
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Grozījums Nr. 639
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajā pantā „nelabvēlīgi klimatiskie 
apstākļi” nozīmē laika apstākļus, kas 
pielīdzināmi dabas katastrofām, piemēram, 
sals, krusa, ledus, lietus vai sausums, kas 
vienā reizē iznīcina vairāk nekā 30 % no 
attiecīgā lauksaimnieka vidējās gada 
produkcijas iepriekšējo trīs gadu laikā vai 
no trīs gadu vidējās produkcijas, 
pamatojoties uz iepriekšējo piecu gadu 
periodu un izslēdzot augstāko un zemāko 
rādītāju.

Šajā pantā:

a) „nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi” 
nozīmē laika apstākļus, kas pielīdzināmi 
dabas katastrofām, piemēram, sals, krusa, 
ledus, lietus vai sausums, kas vienā reizē 
iznīcina vairāk nekā 30 % no attiecīgā 
lauksaimnieka vidējās gada produkcijas 
iepriekšējo trīs ražošanas ciklu laikā vai 
no trīs gadu vidējās produkcijas, 
pamatojoties uz iepriekšējo piecu gadu 
periodu un izslēdzot augstāko un zemāko 
rādītāju.

b) „ekonomiskie zaudējumi” nozīmē 
jebkuras papildu izmaksas, kas radušās 
lauksaimniekam, veicot ārkārtas 
pasākumus, lai samazinātu attiecīgā 
tirgus apgādi, vai jebkurus būtiskus 
produkcijas zaudējumus. Izmaksas, par 
kurām var piešķirt kompensāciju saskaņā 
ar citiem Kopienas noteikumiem, un 
izmaksas, ko radījusi citu 
veterinārsanitāro, veterināro vai 
fitosanitāro pasākumu izmantošana, 
neuzskata par ekonomiskiem 
zaudējumiem.

Or. es
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Grozījums Nr. 640
Constantin Dumitriu

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajā pantā „nelabvēlīgi klimatiskie 
apstākļi” nozīmē laika apstākļus, kas 
pielīdzināmi dabas katastrofām, piemēram, 
sals, krusa, ledus, lietus vai sausums, kas 
vienā reizē iznīcina vairāk nekā 30 % no 
attiecīgā lauksaimnieka vidējās gada 
produkcijas iepriekšējo trīs gadu laikā vai 
no trīs gadu vidējās produkcijas, 
pamatojoties uz iepriekšējo piecu gadu 
periodu un izslēdzot augstāko un zemāko 
rādītāju.

Šajā pantā „nelabvēlīgi klimatiskie 
apstākļi” nozīmē laika apstākļus, kas 
pielīdzināmi dabas katastrofām, piemēram, 
sals, krusa, ledus, lietus vai sausums, kas 
vienā reizē iznīcina vairāk nekā 30 % no 
attiecīgā lauksaimnieka vidējās gada 
produkcijas. Dalībvalstis, pamatojoties uz 
saviem tiesību aktiem un veiktajām 
pārbaudēm, paredz nosacījumus par 
finansiālo ieguldījumu piešķiršanu 
apdrošināšanai pret zaudējumiem, ko 
radījuši nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi.

Or. ro

Pamatojums

În forma actuală articolul este prea restrictiv întrucât fenomenele meteorologice nefavorabile 
se pot întinde pe perioade mai mari de 3 ani. România deja a avut 3 ani de condiţii 
meteorologice nefavorabile care au afectat cantitativ şi calitativ producţia. Amendamentul 
introduce o mai amre flexibilitate.

Grozījums Nr. 641
Katerina Batzeli

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajā pantā „nelabvēlīgi klimatiskie 
apstākļi” nozīmē laika apstākļus, kas 
pielīdzināmi dabas katastrofām, piemēram, 
sals, krusa, ledus, lietus vai sausums, kas 
vienā reizē iznīcina vairāk nekā 30 % no 
attiecīgā lauksaimnieka vidējās gada 

Šajā pantā „nelabvēlīgi klimatiskie 
apstākļi” nozīmē laika apstākļus, kas 
pielīdzināmi dabas katastrofām, piemēram, 
sals, krusa, ledus, lietus, sausums, 
ugunsgrēki vai plūdi, kas vienā reizē 
iznīcina vairāk nekā 30 % no attiecīgā 
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produkcijas iepriekšējo trīs gadu laikā vai 
no trīs gadu vidējās produkcijas, 
pamatojoties uz iepriekšējo piecu gadu 
periodu un izslēdzot augstāko un zemāko 
rādītāju.

lauksaimnieka vidējās gada produkcijas vai 
10 % no skartā ražošanas apgabala 
iepriekšējo trīs gadu laikā vai no attiecīgā 
lauksaimnieka vai skartā apgabala trīs 
gadu vidējās produkcijas, pamatojoties uz 
iepriekšējo piecu gadu periodu un izslēdzot 
augstāko un zemāko rādītāju.

Or. el

Grozījums Nr. 642
Maria Petre

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajā pantā „nelabvēlīgi klimatiskie 
apstākļi” nozīmē laika apstākļus, kas 
pielīdzināmi dabas katastrofām, piemēram, 
sals, krusa, ledus, lietus vai sausums, kas 
vienā reizē iznīcina vairāk nekā 30 % no 
attiecīgā lauksaimnieka vidējās gada 
produkcijas iepriekšējo trīs gadu laikā vai 
no trīs gadu vidējās produkcijas, 
pamatojoties uz iepriekšējo piecu gadu 
periodu un izslēdzot augstāko un zemāko 
rādītāju.

Šajā pantā „nelabvēlīgi klimatiskie 
apstākļi” nozīmē laika apstākļus, kas 
pielīdzināmi dabas katastrofām, piemēram, 
sals, krusa, ledus, lietus vai sausums, kas 
vienā reizē iznīcina vairāk nekā 20 % no 
attiecīgā lauksaimnieka vidējās gada 
produkcijas iepriekšējo trīs gadu laikā vai 
no trīs gadu vidējās produkcijas, 
pamatojoties uz iepriekšējo piecu gadu 
periodu un izslēdzot augstāko un zemāko 
rādītāju.

Or. ro

Pamatojums

Distrugerea a mai mult de 20% din productia medie anuală a unui agricultor reprezinta în
sine un obstacol greu de depasit.
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Grozījums Nr. 643
Katerina Batzeli

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Katra dalībvalsts vai reģions veic 
īpašus pētījumus, lai iegūtu statistiskus/ 
salīdzināmus datus par galveno 
kultūraugu audzēšanu, kā arī mazāk 
izplatītiem kultūraugiem, lai noteiktu 
apdrošināšanas prēmiju objektīvu 
apjomu.

Or. el

Grozījums Nr. 644
Katerina Batzeli

Regulas priekšlikums
69. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Ikvienu ražotāju var iekļaut 
kultūraugu apdrošināšanas shēmā, kura 
ne tikai paredzētu pamatpakalpojumus, 
bet arī varētu segt papildu riskus, 
pamatojoties uz lauksaimnieka iemaksas 
apjomu un apdrošināšanas 
pakalpojumiem. Pamatpakalpojumi 
varētu ietvert:
– produkcijas papildu apdrošināšanu 
augstāk par noteikto minimumu;
– kolektīvo apdrošināšanu, kuru 
aprēķina, pamatojoties uz attiecīgā 
apgabala vai reģiona vidējo produkciju,
– garantēto lauksaimniecības ieņēmumu 
apdrošināšanas pakalpojumi, ja ir noteikti 
riski, kas samazina produkciju, 
paaugstina izejvielu cenu un samazina 
saimniecību konkurētspēju un 
ekonomisko dzīvotspēju. 
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Or. el

Grozījums Nr. 645
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Katram lauksaimniekam piešķirtais 
finansiālais ieguldījums ir noteikts 60 %
apmērā no apdrošināšanas prēmijas. 
Dalībvalstis var nolemt palielināt 
finansiālo ieguldījumu līdz 70 %, ņemot 
vērā klimatiskos apstākļus vai stāvokli 
attiecīgajā nozarē.

2. Katram lauksaimniekam piešķirtais 
finansiālais ieguldījums ir noteikts 80 % 
vai 50 % apmērā no apdrošināšanas 
prēmijas, vadoties pēc kritērijiem, kas 
izklāstīti Regulas (EK) Nr. 1857/2006 
12. panta 2. punktā.

Or. es

Pamatojums

El nivel máximo de contribución a la primas de seguro que cubren únicamente fenómenos 
climáticos adversos debe incrementarse al 80% que es, por otra parte, el actual nivel medio 
de contribución en la cobertura de eventos naturales de forma aislada. Debe además 
introducirse un límite también para el nivel de contribución del Estado en relación con las 
pólizas multirriesgo. Este límite debe fijarse en el 50% si bien debería ser un límite 
intermedio entre 50% y 80%, dependiendo del peso que tenga en la prima la cobertura 
relativa al riesgo catastrófico y la relativa a la cobertura de otros riesgos causados por 
daños cercanos a los catastróficos.

Grozījums Nr. 646
José Manuel García-Margallo y Marfil

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Katram lauksaimniekam piešķirtais 
finansiālais ieguldījums ir noteikts 60 %
apmērā no apdrošināšanas prēmijas. 
Dalībvalstis var nolemt palielināt 
finansiālo ieguldījumu līdz 70 %, ņemot 

2. Katram lauksaimniekam piešķirtais 
finansiālais ieguldījums ir noteikts 80 % 
vai 50 % apmērā no apdrošināšanas 
prēmijas, vadoties pēc kritērijiem, kas 
izklāstīti Regulas (EK) Nr. 1857/2006 
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vērā klimatiskos apstākļus vai stāvokli 
attiecīgajā nozarē.

12. panta 2. punktā.

Or. es

Pamatojums

El nivel máximo de contribución a la primas de seguro que cubren únicamente fenómenos 
climáticos adversos debe incrementarse al 80% que es, por otra parte, el actual nivel medio 
de contribución en la cobertura de eventos naturales de forma aislada. Debe además 
introducirse un límite también para el nivel de contribución del Estado en relación con las 
pólizas multirriesgo. Este límite debe fijarse en el 50% si bien debería ser un límite 
intermedio entre 50% y 80%, dependiendo del peso que tenga en la prima la cobertura 
relativa al riesgo catastrófico y la relativa a la cobertura de otros riesgos causados por 
daños cercanos a los catastróficos.

Grozījums Nr. 647
Katerina Batzeli

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Katram lauksaimniekam piešķirtais 
finansiālais ieguldījums ir noteikts 60 %
apmērā no apdrošināšanas prēmijas. 
Dalībvalstis var nolemt palielināt 
finansiālo ieguldījumu līdz 70 %, ņemot 
vērā klimatiskos apstākļus vai stāvokli 
attiecīgajā nozarē.

2. Katram lauksaimniekam piešķirtais 
finansiālais ieguldījums ir noteikts 75 %
apmērā no apdrošināšanas prēmijas. 
Dalībvalstis var nolemt palielināt 
finansiālo ieguldījumu līdz 85 %, ņemot 
vērā klimatiskos apstākļus vai stāvokli 
attiecīgajā nozarē.

Dalībvalstis var noteikt tās prēmijas 
lielumu, par kuru ir tiesības saņemt 
piemaksu, nosakot attiecīgu maksimālo 
apjomu.

Dalībvalstis var noteikt tās prēmijas 
lielumu, par kuru ir tiesības saņemt 
piemaksu, nosakot attiecīgu maksimālo 
apjomu.

Or. el
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Grozījums Nr. 648
Esther De Lange

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Katram lauksaimniekam piešķirtais 
finansiālais ieguldījums ir noteikts 60 % 
apmērā no apdrošināšanas prēmijas. 
Dalībvalstis var nolemt palielināt 
finansiālo ieguldījumu līdz 70 %, ņemot 
vērā klimatiskos apstākļus vai stāvokli 
attiecīgajā nozarē. Dalībvalstis var noteikt 
tās prēmijas lielumu, par kuru ir tiesības 
saņemt piemaksu, nosakot attiecīgu 
maksimālo apjomu.

2. Katram lauksaimniekam piešķirtais 
finansiālais ieguldījums nevar pārsniegt
60 % no apdrošināšanas prēmijas. 
Dalībvalstis var nolemt palielināt 
finansiālo ieguldījumu līdz 70 %, ņemot 
vērā klimatiskos apstākļus, slimības 
uzliesmojuma raksturu un intensitāti vai 
stāvokli attiecīgajā nozarē. Dalībvalstis var 
noteikt tās prēmijas lielumu, par kuru ir 
tiesības saņemt piemaksu, nosakot attiecīgu 
maksimālo apjomu.

Or. nl

Grozījums Nr. 649
Véronique Mathieu, Joseph Daul

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Katram lauksaimniekam piešķirtais 
finansiālais ieguldījums ir noteikts 60 % 
apmērā no apdrošināšanas prēmijas.
Dalībvalstis var nolemt palielināt 
finansiālo ieguldījumu līdz 70 %, ņemot 
vērā klimatiskos apstākļus vai stāvokli 
attiecīgajā nozarē.

2. Katram lauksaimniekam piešķirtais 
maksimālais finansiālais ieguldījums ir 
noteikts 60 % apmērā no apdrošināšanas
prēmijas. Dalībvalstis var nolemt palielināt 
finansiālo ieguldījumu līdz 70 %, ņemot 
vērā klimatiskos apstākļus vai stāvokli 
attiecīgajā nozarē.

Or. fr

Pamatojums

Il convient d’introduire de la flexibilité concernant le niveau d’aide publique au financement 
des primes d’assurance, permettant de tenir compte de la pénétration différente de 
l’assurance dans les différents secteurs, et d’exprimer la participation de la Communauté par 
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rapport à ce niveau d’aide publique.

Grozījums Nr. 650
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Regulas priekšlikums
69. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Izmaksu segums par ražas 
apdrošināšanu ir pieejams tikai tad, ja 
nelabvēlīgus klimatiskos apstākļus oficiāli 
atzinusi attiecīgās dalībvalsts kompetentā 
iestāde.

svītrots

Or. es

Pamatojums

Este requisito, choca directamente con la regulación mercantil y la práctica de los seguros 
privados, al menos en Europa, y su mantenimiento haría prácticamente inviable la existencia 
de los seguros, privados o públicos, como instrumento de gestión de crisis.

Grozījums Nr. 651
José Manuel García-Margallo y Marfil

Regulas priekšlikums
69. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Izmaksu segums par ražas 
apdrošināšanu ir pieejams tikai tad, ja 
nelabvēlīgus klimatiskos apstākļus oficiāli 
atzinusi attiecīgās dalībvalsts kompetentā 
iestāde.

svītrots

Or. es

Pamatojums

Este requisito, choca directamente con la regulación mercantil y la práctica de los seguros 
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privados, al menos en Europa, y su mantenimiento haría prácticamente inviable la existencia 
de los seguros, privados o públicos, como instrumento de gestión de crisis.

Grozījums Nr. 652
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Regulas priekšlikums
69. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Izmaksu segums par ražas 
apdrošināšanu ir pieejams tikai tad, ja 
nelabvēlīgus klimatiskos apstākļus oficiāli 
atzinusi attiecīgās dalībvalsts kompetentā 
iestāde. 

(3) Izmaksu segums par ražas 
apdrošināšanu ir pieejams tikai tad, ja 
nelabvēlīgus klimatiskos apstākļus oficiāli 
atzinusi attiecīgās dalībvalsts kompetentā 
iestāde un ja vajadzīgie profilakses 
pasākumi patiešām ir tikuši īstenoti. 

Or. de

Pamatojums

Siehe Begründung Abschnitt 1.

Grozījums Nr. 653
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Regulas priekšlikums
69. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Apdrošināšanas maksājumi kompensē ne 
vairāk kā kopējās šādu 1. punktā minēto 
zaudējumu aizstāšanas izmaksas un 
neietver prasību precizēt vai norādīt 
nākamās produkcijas veidu vai daudzumu.

4. Apdrošināšanas maksājumi kompensē ne 
vairāk kā šādu 1. punktā minēto zaudējumu 
aizstāšanas izmaksas un neietver prasību 
precizēt vai norādīt nākamās produkcijas 
veidu vai daudzumu.

Or. es

Pamatojums

Se propone la supresión de la palabra total porque en los seguros de daños, en general y en 
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los seguros agrarios, en particular, es habitual el establecimiento de franquicias o 
deducibles, que si bien rebajan el importe de la indemnización a percibir por el asegurado, 
contribuyen a rebajar, asimismo, el importe de la prima del seguro (y lógicamente la 
contribución financiera del Estado al coste del seguro, ya de por sí elevada, dado el alto 
valor de los bienes asegurados).

Grozījums Nr. 654
José Manuel García-Margallo y Marfil

Regulas priekšlikums
69. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Apdrošināšanas maksājumi kompensē ne 
vairāk kā kopējās šādu 1. punktā minēto 
zaudējumu aizstāšanas izmaksas un 
neietver prasību precizēt vai norādīt 
nākamās produkcijas veidu vai daudzumu.

4. Apdrošināšanas maksājumi kompensē ne 
vairāk kā šādu 1. punktā minēto zaudējumu 
aizstāšanas izmaksas un neietver prasību 
precizēt vai norādīt nākamās produkcijas 
veidu vai daudzumu.

Or. es

Pamatojums

Se propone la supresión de la palabra total porque en los seguros de daños, en general y en 
los seguros agrarios, en particular, es habitual el establecimiento de franquicias o 
deducibles, que si bien rebajan el importe de la indemnización a percibir por el asegurado, 
contribuyen a rebajar, asimismo, el importe de la prima del seguro (y lógicamente la 
contribución financiera del Estado al coste del seguro, ya de por sí elevada, dado el alto 
valor de los bienes asegurados).

Grozījums Nr. 655
José Manuel García-Margallo y Marfil

Regulas priekšlikums
69. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Visas finanšu iemaksas tieši iemaksā 
attiecīgajam lauksaimniekam.

svītrots

Or. es
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Pamatojums

Debe tenerse en cuenta que, en cualquier caso, el pago de la contribución del Estado a la 
prima del seguro a través de las entidades aseguradoras se imputa siempre a los agricultores 
(y no a las entidades aseguradoras), es decir, la subvención le corresponderá siempre al 
agricultor. Esta práctica, utilizada en varios Estados miembros ha demostrado ser mucho 
más eficaz que el pago directo a lo agricultores, pago que, por regla general, impone 
importantes cargas administrativas para el agricultor.

Grozījums Nr. 656
Katerina Batzeli

Regulas priekšlikums
69. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Visas finanšu iemaksas tieši iemaksā 
attiecīgajam lauksaimniekam.

5. Visas finanšu iemaksas tieši iemaksā 
attiecīgajam lauksaimniekam. Ja 
kultūraugu apdrošināšanas shēmu 
pārvalda lauksaimnieku grupa vai 
organizācija, kompensācijas 
lauksaimniekiem pārskaita ar šīs grupas 
vai organizācijas starpniecību, kura var 
noslēgt kolektīvās apdrošināšanas 
līgumus.

Or. el

Grozījums Nr. 657
Véronique Mathieu, Joseph Daul

Regulas priekšlikums
69. pants – 6. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Dalībvalstu izmaksas par finansējuma 
piešķiršanu līdzfinansē no 68. panta 
1. punktā minētajiem Kopienas fondiem 
40 % apmērā no šā panta 2. punktā 
noteiktajām apdrošināšanas iemaksu 
attaisnotajām summām.

6. Dalībvalstu izmaksas par finansējuma 
piešķiršanu līdzfinansē no 68. panta 
1. punktā minētajiem Kopienas fondiem 
80 % apmērā no šā panta 2. punktā 
noteiktā finansiālā ieguldījuma.
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Or. fr

Pamatojums

Il convient d’introduire de la flexibilité concernant le niveau d’aide publique au financement 
des primes d’assurance, permettant de tenir compte de la pénétration différente de 
l’assurance dans les différents secteurs, et d’exprimer la participation de la Communauté par 
rapport à ce niveau d’aide publique.

Grozījums Nr. 658
Katerina Batzeli

Regulas priekšlikums
69. pants – 6. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Dalībvalstu izmaksas par finansējuma 
piešķiršanu līdzfinansē no 68. panta 
1. punktā minētajiem Kopienas fondiem 
40 % apmērā no šā panta 2. punktā 
noteiktajām apdrošināšanas iemaksu 
attaisnotajām summām. 

6. Dalībvalstu izmaksas par finansējuma 
piešķiršanu līdzfinansē no 68. panta 
1. punktā minētajiem Kopienas fondiem 
50 % apmērā no šā panta 2. punktā 
noteiktajām apdrošināšanas iemaksu 
attaisnotajām summām. 

Or. el

Grozījums Nr. 659
José Manuel García-Margallo y Marfil

Regulas priekšlikums
70. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dzīvnieku un augu slimību gadījumā 
paredzētie kopfondi

Kopfondi

Or. es

Pamatojums

La versión española induce claramente a confusión y no se ajusta a la segunda opción 
contemplada en la Comunicación de la Comisión sobre gestión de riesgos y crisis en la 
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agricultura -COM (2005) 74, que distingue entre los seguros (primera opción) y los Fondos 
Mutuales (segunda opción). Además, las Mutuas son entidades aseguradoras y, como tales, 
los seguros que ofrezcan deberán estar sometidos a los requisitos del Artículo 69 precedente.
En este sentido, es más acertado hablar en este caso de fondos mutuales.

Grozījums Nr. 660
Astrid Lulling

Regulas priekšlikums
70. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dzīvnieku un augu slimību gadījumā 
paredzētie kopfondi

Dzīvnieku un augu slimību gadījumā 
paredzētie kopfondi un apdrošināšana

Or. en

Grozījums Nr. 661
Katerina Batzeli

Regulas priekšlikums
70. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis, veicot iemaksas kopfondos, 
var paredzēt finansiālu kompensāciju, kas 
izmaksājama lauksaimniekiem par 
ekonomiskajiem zaudējumiem, ko radījis 
dzīvnieku vai augu slimību uzliesmojums. 

1. Dalībvalstis, veicot iemaksas kopfondos, 
var paredzēt finansiālu kompensāciju, kas 
izmaksājama lauksaimniekiem par 
ekonomiskajiem zaudējumiem, ko radījis 
dzīvnieku vai augu slimību uzliesmojums 
vai acīmredzama pastāvīga krīze, kas 
ietekmē ražošanas izejvielas un tirgu 
Kopienas, valsts un/vai reģiona līmenī. 

Or. el
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Grozījums Nr. 662
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Regulas priekšlikums
70. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis, veicot iemaksas kopfondos, 
var paredzēt finansiālu kompensāciju, kas 
izmaksājama lauksaimniekiem par 
ekonomiskajiem zaudējumiem, ko radījis 
dzīvnieku vai augu slimību uzliesmojums. 

1. Dalībvalstis, veicot iemaksas kopfondos, 
var paredzēt finansiālu kompensāciju, kas 
izmaksājama lauksaimniekiem par 
ekonomiskajiem zaudējumiem, ko radījis 
dzīvnieku vai augu slimību uzliesmojums, 
ja veikti attiecīgi profilaktiski pasākumi. 

Or. de

Grozījums Nr. 663
Astrid Lulling

Regulas priekšlikums
70. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis, veicot iemaksas kopfondos, 
var paredzēt finansiālu kompensāciju, kas 
izmaksājama lauksaimniekiem par 
ekonomiskajiem zaudējumiem, ko radījis 
dzīvnieku vai augu slimību uzliesmojums.

1. Dalībvalstis, veicot iemaksas kopfondos 
un apdrošināšanā pret dzīvnieku 
slimībām, var paredzēt finansiālu 
kompensāciju, kas izmaksājama 
lauksaimniekiem par ekonomiskajiem 
zaudējumiem, ko radījis dzīvnieku vai 
augu slimību uzliesmojums.

Or. en

Grozījums Nr. 664
Katerina Batzeli

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Fonds papildina lauksaimnieku 
sociālās apdrošināšanas shēmas 
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dalībvalstīs.

Or. el

Grozījums Nr. 665
Jan Mulder, Niels Busk

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) „kopfonds” nozīmē dalībvalsts saskaņā 
ar valsts tiesību aktiem apstiprinātu 
sistēmu, lai iesaistītie lauksaimnieki varētu 
apdrošināties, piešķirot šādiem 
lauksaimniekiem kompensācijas 
maksājumus, ja tos skāruši ekonomiski 
zaudējumi, ko radījis dzīvnieku vai augu 
slimību uzliesmojums;

a) „kopfonds” nozīmē dalībvalsts saskaņā 
ar valsts tiesību aktiem un Eiropas 
Savienības tiesību aktiem (kas vēl 
jāpieņem) apstiprinātu sistēmu, lai 
iesaistītie lauksaimnieki saskaņā ar 
2.a punktā minētajiem nosacījumiem 
varētu apdrošināties, piešķirot šādiem 
lauksaimniekiem kompensācijas 
maksājumus, ja tos skāruši ekonomiski 
zaudējumi, ko radījis lipīgas dzīvnieku vai 
augu slimības uzliesmojums, vai arī viņi 
varētu apdrošināties pret tiešiem 
zaudējumiem, ko radījis lipīgas dzīvnieku 
vai augu slimības uzliesmojums, attiecīgā 
gadījumā saņemot kompensācijas 
maksājumus.

Or. en

Grozījums Nr. 666
Esther De Lange

Regulas priekšlikums
70. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) „ekonomiskie zaudējumi” nozīmē 
jebkuras papildu izmaksas, kas radušās 
lauksaimniekam, veicot ārkārtas 
pasākumus, lai samazinātu attiecīgā tirgus 
apgādi, vai jebkurus būtiskus produkcijas 

b) „ekonomiskie zaudējumi” nozīmē 
jebkuras papildu izmaksas, kas radušās 
lauksaimniekam, veicot ārkārtas 
pasākumus, lai samazinātu attiecīgā tirgus 
apgādi, izmaksas, kas radušās, veicot 
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zaudējumus. Izmaksas, par kurām var 
piešķirt kompensāciju saskaņā ar citiem 
Kopienas noteikumiem, un izmaksas, ko 
radījusi citu veterinārsanitāro, veterināro 
vai fitosanitāro pasākumu izmantošana, 
neuzskata par ekonomiskiem 
zaudējumiem.

ārkārtas vakcināciju, vai jebkurus būtiskus 
produkcijas zaudējumus. Izmaksas, par 
kurām var piešķirt kompensāciju saskaņā 
ar citiem Kopienas noteikumiem, un 
izmaksas, ko radījusi citu veterinārsanitāro, 
veterināro vai fitosanitāro pasākumu 
izmantošana, neuzskata par ekonomiskiem 
zaudējumiem, izņemot zaudējumus, ko 
lauksaimniekiem radījuši dzīvnieku 
tirdzniecības ierobežojumi sakarā ar 
ārkārtas vakcinācijas atsākšanu atbilstīgi 
Lēmuma 90/424/EEK 11. panta 
4. punktam.

Or. nl

Grozījums Nr. 667
Jan Mulder, Niels Busk

Regulas priekšlikums
70. pants – 2. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) „tieši zaudējumi” nozīmē jebkuras 
papildu izmaksas, kas radušās 
lauksaimniekam, piemērojot Eiropas 
Savienības tiesību aktus veterinārajā vai 
fitosanitārajā jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 668
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Regulas priekšlikums
70. pants – 2. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) „attiecīgi profilaktiski pasākumi” 
nozīmē pasākumus, kas uzlabo dzīvnieku 
un augu veselību ar piemērotiem 
audzēšanas veidiem un barību, kā arī 
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attiecīgajam apgabalam piemērotu 
kultūraugu audzēšanu un stādīšanu.

Or. de

Pamatojums

Um einen sorgsamen Umgang mit Steuergeldern sicherzustellen sowie 
Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden, muss sichergestellt sein, dass Betriebe  nur dann 
unterstützt werden, wenn sie standortangepasste Tierrassen und Pflanzensorten verwenden 
sowie in der Tierzüchtung die Merkmale Robustheit und Gesundheit besonders 
berücksichtigen.

Grozījums Nr. 669
Jan Mulder, Niels Busk

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Dalībvalstis, ievērojot kopīgu sistēmu, 
kas vēl jānosaka jaunajos Eiropas 
Savienības tiesību aktos, paredz saviem 
lauksaimniekiem obligātas izdevumu 
dalīšanas sistēmas, lai kompensētu 
izdevumus, kas radušies no lipīgas 
dzīvnieku slimības uzliesmojuma. Šie 
jaunie tiesību akti ir paredzēti, lai 
nepieļautu, ka nākamās slimību 
epidēmijas finansētu, samazinot 
ienākumu atbalstu, un lai likvidētu 
dalībvalstu lauksaimnieku konkurences 
traucējumus, kurus radījuši atšķirīgais 
valsts atbalsta apjoms, kurus katra 
dalībvalsts piešķir sakarā ar lipīgas 
dzīvnieku slimības uzliesmojumu. Tāpat 
tie paredz rosināt lauksaimniekus pēc 
iespējas samazināt inficēšanās risku ar 
lipīgām dzīvnieku slimībām un to 
izplatību. Tām dalībvalstīm, kurās jau ir 
obligātas lauksaimnieku izdevumu 
dalīšanas sistēmas, tās ir jāgroza, lai tās 
atbilstu kopīgiem noteikumiem.
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Or. en

Grozījums Nr. 670
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Kopfonds finansiālo kompensāciju 
izmaksā tieši iesaistītajiem 
lauksaimniekiem, kurus skāruši 
ekonomiskie zaudējumi.

(3) Kopfonds finansiālo kompensāciju 
izmaksā tieši iesaistītajiem 
lauksaimniekiem, kurus skāruši 
ekonomiskie zaudējumi, ja veikti attiecīgi 
profilaktiski pasākumi.

Or. de

Grozījums Nr. 671
Jan Mulder, Niels Busk

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Kopfonds finansiālo kompensāciju 
izmaksā tieši iesaistītajiem 
lauksaimniekiem, kurus skāruši 
ekonomiskie zaudējumi.

3. Kopfonds finansiālo kompensāciju 
izmaksā tieši iesaistītajiem 
lauksaimniekiem, kurus skāruši 
ekonomiskie vai tiešie zaudējumi.

Or. en

Grozījums Nr. 672
José Manuel García-Margallo y Marfil

Regulas priekšlikums
70. pants – 4. punkts – ievaddaļa un a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Finansiālie ieguldījumi, kas minēti 4. Finansiālie ieguldījumi, kas minēti 1. 
punktā, var attiekties uz administratīvajām 
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1. punktā, var attiekties uz: izmaksām kopfonda izveidošanai, kas 
sadalītas maksimāli trim gadiem,

a) administratīvajām izmaksām kopfonda 
izveidošanai, kas sadalītas maksimāli trim 
gadiem,

Or. es

Grozījums Nr. 673
José Manuel García-Margallo y Marfil

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) kapitāla un procentu atmaksai par 
aizņēmumiem, ko kopfonds izdarījis 
saskaņā ar komercnoteikumiem, lai 
izmaksātu lauksaimniekiem finansiālo 
kompensāciju,

svītrots

Or. es

Grozījums Nr. 674
José Manuel García-Margallo y Marfil

Regulas priekšlikums
70. pants – 4. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) summām, ko kopfonds 
lauksaimniekiem kā finansiālu 
kompensāciju izmaksājis no 
pamatkapitāla.

svītrots

Or. es
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Grozījums Nr. 675
Astrid Lulling

Regulas priekšlikums
70. pants – 4. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) apdrošināšanas prēmiju izmaksām: to 
komercaizņēmumu minimālo un 
maksimālo ilgumu, par kuriem ir tiesības 
pretendēt uz finansiālu atbalstu, nosaka 
Komisija saskaņā ar 127. panta 2. punktā 
minēto procedūru.
Ja finansiālā kompensācija izmaksāta no 
fonda saskaņā ar pirmās daļas c) punktu, 
publiskajam finansiālajam ieguldījumam 
ir jānotiek atbilstīgi grafikam, kāds 
paredzēts minimālā ilguma 
komerciālajam aizņēmumam.

Or. en

Grozījums Nr. 676
Jan Mulder, Niels Busk

Regulas priekšlikums
70. pants – 6. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pirmā daļa neierobežo dalībvalstu tiesības 
pilnībā vai daļēji segt savu finansējuma 
daļu, attiecīgajās nozarēs izmantojot 
kolektīvās atbildības obligātās sistēmas.

Pirmā daļa neierobežo dalībvalstu tiesības 
pilnībā vai daļēji segt savu finansējuma 
daļu, attiecīgajās nozarēs izmantojot 
kolektīvās atbildības obligātās sistēmas, 
kamēr vēl nav pieņemti jauni Eiropas 
Savienības tiesību akti, kas paredz 
sistēmu, saskaņā ar kuru dalībvalstīs 
obligāti jāizveido izdevumu dalīšanas 
sistēmas gadījumos, ja izceļas lipīgas 
dzīvnieku slimības epidēmija.

Or. en
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Grozījums Nr. 677
Jan Mulder, Niels Busk

Regulas priekšlikums
70. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Dalībvalstis nosaka noteikumus 
kopfonda izveidošanai un pārvaldībai, jo 
īpaši attiecībā uz kompensācijas 
maksājumu piešķiršanu lauksaimniekiem 
krīzes gadījumā vai šo noteikumu 
pārvaldībai un kontrolei.

7. Dalībvalstis nosaka noteikumus 
kopfonda izveidošanai un pārvaldībai, jo 
īpaši attiecībā uz kompensācijas 
maksājumu piešķiršanu lauksaimniekiem 
krīzes gadījumā vai šo noteikumu 
pārvaldībai un kontrolei. Šajos noteikumos 
ir jāievēro jaunā kopīgā sistēma, kura 
jāiekļauj jaunajos Eiropas Savienības 
tiesību aktos, kā norādīts 2.a punktā.

Or. en

Grozījums Nr. 678
Constantin Dumitriu

Regulas priekšlikums
70. pants – 8.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.a Finanšu ieguldījumus, kurus piešķir, 
pamatojoties uz šo pantu, nevar piešķirt 
reizē ar līdzekļiem, kuri lopkopjiem 
pieejami ar DG SANCO starpniecību.

Or. ro

Pamatojums

Este necesară o clarificare în ceea ce priveşte măsurile propuse prin această reglementare şi 
fondurile comunitare administrate de DG SANCO în cazul bolilor la animale.
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Grozījums Nr. 679
Markus Pieper, Elisabeth Jeggle

Regulas priekšlikums
III sadaļa – 5. nodaļa – 70.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

70.a pants
Īpašs atbalsts piena ražotājiem

1. Ja finanšu gada laikā izdevumu 
aplēses, kas veiktas atbilstīgi Regulā (EK) 
Nr. 1290/2005 minētajai brīdināšanas 
sistēmai, liecina, ka finanšu shēmas 
2. kategorijā pāri paliek vismaz 600 
miljoni eiro, minētos līdzekļus, kas 
nepārsniedz šo starpību, atvēl īpašam 
atbalstam piena ražotājiem.
2. Komisija reizē ar provizorisko budžeta 
projektu Eiropas Parlamentam un 
Padomei iesniedz piena ražotājiem 
paredzētā īpašā atbalsta provizorisko 
aprēķinu.
3. Piena ražotājiem paredzēto īpašo 
atbalstu var piešķirt šādiem pasākumiem:
a) īpašiem atbalsta pasākumiem šīs 
regulas 68. panta 1. punkta 
b) apakšpunkta nozīmē;
b) pasākumiem Regulas (EK) Nr. 
1698/2005 20. panta un 36. panta 
a) apakšpunkta nozīmē, ja tie paredz tieši 
atbalstīt lauku saimniecības.
4. Dalībvalstis līdz attiecīgā gada 
15. oktobrim, pamatojoties uz 2. pantā 
paredzēto provizorisko budžeta projektu, 
informē Komisiju par pasākumiem, kurus 
tās piemēros saskaņā ar 3. punktu.
5. Piena ražotājiem paredzēto īpašo 
atbalstu piešķirs dalībvalstīm, 
pamatojoties uz katras dalībvalsts 
references daudzumiem Regulas (EK) 
Nr. 1788/2003 I pielikuma nozīmē.
6. Piena nozares uzņēmumi var gūt 
papildu ienākumus, veicot lauku ainavas 
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saglabāšanas pasākumus. Komisija reizē 
ar finanšu plānu laika posmam pēc 
2013. gada Eiropas Parlamentam un 
Padomei iesniedz priekšlikumu par 
struktūrfondu un lauku attīstības 
programmu izmantošanu šim mērķim.

Or. de

Grozījums Nr. 680
Elisabeth Jeggle, Markus Pieper

Regulas priekšlikums
III sadaļa – 5. nodaļa – 70.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

70.a pants
Īpašs atbalsts piensaimniekiem

1. Ja finanšu gada laikā izdevumu 
aplēses, kas veiktas atbilstīgi Regulā (EK) 
Nr. 1290/2005 minētajai brīdināšanas 
sistēmai, liecina, ka finanšu shēmas 
2. kategorijā pāri paliek vismaz 600 
miljoni eiro, minētos līdzekļus, kas 
nepārsniedz šo starpību, atvēl īpašam 
atbalstam piena ražotājiem.
2. Komisija reizē ar provizorisko budžeta 
projektu Eiropas Parlamentam un 
Padomei iesniedz piena ražotājiem 
paredzētā īpašā atbalsta provizorisko 
aprēķinu.
3. Piena ražotājiem paredzēto īpašo 
atbalstu var piešķirt šādiem pasākumiem:
a) īpašiem atbalsta pasākumiem šīs 
regulas 68. panta 1. punkta 
b) apakšpunkta nozīmē;
b) pasākumiem Regulas (EK) Nr. 
1698/2005 20. panta un 36. panta 
a) apakšpunkta nozīmē, ja tie paredz tieši 
atbalstīt lauku saimniecības.
4. Dalībvalstis līdz attiecīgā gada 
15. oktobrim, pamatojoties uz 2. pantā 
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paredzeto provizorisko budžeta projektu, 
informē Komisiju par pasākumiem, kurus 
tās piemēros saskaņā ar 3. punktu.
5. Piena ražotājiem paredzēto īpašo 
atbalstu piešķirs dalībvalstīm, 
pamatojoties uz katras dalībvalsts 
references daudzumiem Regulas (EK) 
Nr. 1788/2003 I pielikuma nozīmē.

Or. de
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