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Grozījums Nr. 681
Véronique Mathieu, Joseph Daul, Pilar Ayuso

Regulas priekšlikums
71. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2009., 2010. un 2011. gadā atbalstu piešķir 
lauksaimniekiem, kas audzē rīsus, uz 
kuriem attiecas KN kods 1006 10, ievērojot 
šajā iedaļā paredzētos nosacījumus.

Atbalstu piešķir lauksaimniekiem, kas 
audzē rīsus, uz kuriem attiecas KN kods 
1006 10, ievērojot šajā iedaļā paredzētos 
nosacījumus.

Or. fr

Pamatojums

Le découplage total de l’aide versée aux producteurs de riz conduirait à une forte réduction 
de cette production dans certaines zones fragiles de l’Union européenne. Le maintien de cette 
culture est indispensable pour ces régions en raison de l’apport en eau douce qu’elle 
nécessite, permettant ainsi d’éviter une remontée de sel ayant des conséquences néfastes pour 
l’écosystème.

Grozījums Nr. 682
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez

Regulas priekšlikums
71. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2009., 2010. un 2011. gadā atbalstu piešķir 
lauksaimniekiem, kas audzē rīsus, uz 
kuriem attiecas KN kods 1006 10, ievērojot 
šajā iedaļā paredzētos nosacījumus.

2009. gadā un nākamajos gados atbalstu 
piešķir lauksaimniekiem, kas audzē rīsus, 
uz kuriem attiecas KN kods 1006 10, 
ievērojot šajā iedaļā paredzētos 
nosacījumus.

Or. es



PE412.069v01-00 4/50 AM\740091LV.doc

LV

Grozījums Nr. 683
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez

Regulas priekšlikums
72. pants – 2. punkts – tabula

Komisijas ierosinātais teksts
EUR/ha
2009 2010. un 2011.g.

Bulgārija 345,255 172,627

Grieķija 561,00 280,5

Spānija 476,25 238,125

Francija 411,75 205,875

Itālija 453,00 226,5

Ungārija 232,50 116,25

Portugāle 453,75 226,875

Rumānija 126,075 63,037

Grozījums
EUR/ha
2009.g. un nākamajos 
gados

Bulgārija 345,255
Grieķija 561,00
Spānija 476,25
Francija 411,75
Itālija 453,00
Ungārija 232,50
Portugāle 453,75
Rumānija 126,075

Or. es
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Grozījums Nr. 684
Maria Petre

Regulas priekšlikums
73. pants – 8. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Rumānija: 500 ha – Rumānija: 8 187 ha.

Or. ro

Pamatojums

Plafonul de orez pentru România nu reflecta dezvoltarea recenta a sectorului de orez. In mai 
2008 suprafata de orez identificata este de 8187 de hectare cu un randament la hectar de 
3700kg.

Grozījums Nr. 685
Constantin Dumitriu

Regulas priekšlikums
73. pants – 8. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Rumānija: 500 ha – Rumānija: 8 187 ha.

Or. ro

Pamatojums

Suprafata de 500 de hectare a fost stabilită prin Tratatul de Aderare şi ea nu mai reflectă 
realitatea din teren. În momentul de faţă în sistemul integrat de administrare şi control 
suprafaţa identificată este de 8187 ha.
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Grozījums Nr. 686
Bernadette Bourzai

Regulas priekšlikums
IV sadaļa – 1. nodaļa – 1.a iedaļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.A IEDAĻA
ATBALSTS PAR RIEKSTIEM

74.a pants
Piemērošanas joma

1. Kopienas atbalstu piešķir 
lauksaimniekiem, kuri ražo riekstus 
saskaņā ar šajā iedaļā paredzētajiem 
nosacījumiem.
Pie riekstiem pieskaita:
– mandeles, uz kurām attiecas KN kodi 
0802 11 un 0802 12,
– lazdu rieksti vai dižlazdu rieksti, uz 
kuriem attiecas KN kodi 0802 21 un 0802 
22,
– valrieksti, uz kuriem attiecas KN kodi 
0802 31 un 0802 32,
– pistācijas, uz kurām attiecas KN kods 
0802 50,
– ceratoniju augļi, uz kuriem attiecas KN 
kods 1212 10 10.
2. Dalībvalstis var piešķirt atšķirīgu 
atbalstu atkarībā no produktiem vai 
palielinot vai samazinot valsts garantētās 
platības, kas noteiktas 74.b panta 3. 
punktā. Katrā dalībvalstī konkrētā gadā 
piešķirtā atbalsta kopējā summa tomēr
nav lielāka par maksimāli pieļaujamo 
daudzumu, kas minēts 74.b panta 
1. punktā.

74.b pants
Platības

1. Dalībvalsts piešķir Kopienas atbalstu tā 
maksimāli pieļaujamā daudzuma robežās, 
ko aprēķina, reizinot attiecīgās valsts 
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garantētās platības hektāru skaitu, kā 
noteikts 3. punktā, ar vidējo summu EUR 
120,75.
2. Tādējādi nosaka maksimālo garantēto 
platību 829 229 ha apjomā.
3. Maksimālo garantēto platību, kas 
minēta 2. punktā, sadala šādās valsts 
garantētajās platībās:
Valsts garantētās platības (VGP)
Beļģija 100 ha
Bulgārija 11 984 ha
Vācija 1 500 ha
Grieķija 41 100 ha
Spānija 568 200 ha
Francija 17 300 ha
Itālija 130 100 ha
Kipra 5 100 ha
Luksemburga 100 ha
Ungārija 2 900 ha
Nīderlande 100 ha
Austrija 100 ha
Polija 4 200 ha
Portugāle 41 300 ha
Rumānija 1 645 ha
Slovēnija 300 ha
Slovākija 3 100 ha
Apvienotā Karaliste 100 ha

4. Dalībvalsts var savu valsts garantēto 
platību sīkāk sadalīt apakšplatībās 
atbilstīgi objektīviem kritērijiem, jo īpaši 
reģionu līmenī vai atkarībā no ražošanas.

74.c pants
Pamata apakšplatību limita pārsniegšana
Ja dalībvalsts savu valsts garantēto 
platību sīkāk sadala pamata apakšplatībās 
un ja viena vai vairākas pamata 
apakšplatības tiek pārsniegtas, tad katra 
lauksaimnieka platību, par kuru pieprasa 
Kopienas atbalstu, attiecīgajā gadā 
proporcionāli samazina lauksaimniekiem, 
kas atrodas tajās pamata apakšplatībās, 
kurās noteiktie ierobežojumi ir pārsniegti.
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Platību samazina tad, ja attiecīgajā 
dalībvalstī platības, kas atrodas pamata 
apakšplatībās, kurās ierobežojumi nav 
pārsniegti, ir atkārtoti pārdalītas pamata 
apakšplatībās, kurās noteiktie 
ierobežojumi ir pārsniegti.

74.d pants
Noteikumi, kas jāievēro, lai pretendētu uz 

atbalstu
1. Kopienas atbalsta maksājums ir jo īpaši 
atkarīgs no minimāla stādījuma blīvuma 
un zemes gabala izmēra.
2. Platības, uz kurām attiecas uzlabošanas 
plāns var saņemt atbalstu saskaņā ar šo 
shēmu no tā gada 1. janvāra, kurš seko 
uzlabošanas plāna termiņa beigām.
3. Dalībvalstis var kopienas atbalstu 
piešķirt lauksaimniekiem atkarībā no tā, 
vai viņi ir tādas ražotāju organizācijas 
biedri, kura atzīta saskaņā ar Regulas 
(EK) Nr. 1234/2007 125.b pantu.
4. Ja piemēro 3. punkta noteikumus, 
valstis var nolemt, ka 1. punktā minēto 
atbalsta maksājumu veic ražotāju 
organizācijai tās locekļu vārdā.
Atbalsta apjomu, ko saņem ražotāju 
organizācija, izmaksā tās locekļiem. 
Dalībvalstis tomēr var atļaut ražotāju 
organizācijai, kā kompensāciju par tās 
locekļiem sniegtajiem pakalpojumiem, 
samazināt Kopienas atbalsta summu 
maksimāli par 2 %.

Or. fr

Pamatojums

Il apparaît indispensable de maintenir le régime communautaire spécifique de soutien aux 
fruits à coque tel que décidé en 2003 et mis en place par le règlement CE/1782/200 car cette 
production revêt une importance économique et sociale majeure dans de nombreuses régions 
européennes et traverse encore une situation délicate.
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Grozījums Nr. 687
Véronique Mathieu, Joseph Daul

Regulas priekšlikums
IV sadaļa – 1. nodaļa – 1.a iedaļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.A IEDAĻA
ATBALSTS PAR RIEKSTIEM

74.a pants
Piemērošanas joma

1. Kopienas atbalstu piešķir 
lauksaimniekiem, kuri ražo riekstus 
saskaņā ar šajā iedaļā paredzētajiem 
nosacījumiem.
Pie riekstiem pieskaita:
– mandeles, uz kurām attiecas KN kodi 
0802 11 un 0802 12,
– lazdu riekstus vai dižlazdu riekstus, uz 
kuriem attiecas KN kodi 0802 21 un 0802 
22,
– valriekstus, uz kuriem attiecas KN kodi 
0802 31 un 0802 32,
– pistācijas, uz kurām attiecas KN kods 
0802 50,
– ceratoniju augļus, uz kuriem attiecas 
KN kods 1212 10 10.
2. Dalībvalstis var piešķirt atšķirīgu 
atbalstu atkarībā no produktiem vai 
palielinot vai samazinot valsts garantētās 
platības, kas noteiktas 74.b panta 3. 
punktā. Katrā dalībvalstī konkrētā gadā 
piešķirtā atbalsta kopējā summa tomēr 
nav lielāka par maksimāli pieļaujamo 
daudzumu, kas minēts 74.b panta 
1. punktā.

74.b pants
Platības

1. Dalībvalsts piešķir Kopienas atbalstu tā 
maksimāli pieļaujamā daudzuma robežās, 
ko aprēķina, reizinot attiecīgās valsts 
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garantētās platības hektāru skaitu, kā 
noteikts 3. punktā, ar vidējo summu EUR 
120,75.
2. Tādējādi nosaka maksimālo garantēto 
platību 829 229 ha apjomā.
3. Maksimālo garantēto platību, kas 
minēta 2. punktā, sadala šādās valsts 
garantētajās platībās:
Valsts garantētās platības (VGP)
Beļģija 100 ha
Bulgārija 11 984 ha
Vācija 1 500 ha
Grieķija 41 100 ha
Spānija 568 200 ha
Francija 17 300 ha
Itālija 130 100 ha
Kipra 5 100 ha
Luksemburga 100 ha
Ungārija 2 900 ha
Nīderlande 100 ha
Austrija 100 ha
Polija 4 200 ha
Portugāle 41 300 ha
Rumānija 1 645 ha
Slovēnija 300 ha
Slovākija 3 100 ha
Apvienotā Karaliste 100 ha
4. Dalībvalsts var savu valstij garantēto 
platību sīkāk sadalīt apakšplatībās 
atbilstīgi objektīviem kritērijiem, jo īpaši 
reģionu līmenī vai atkarībā no ražošanas.

74.c pants
Pamata apakšplatību limita pārsniegšana
Ja dalībvalsts savu valsts garantēto 
platību sīkāk sadala pamata apakšplatībās 
un ja viena vai vairākas pamata 
apakšplatības tiek pārsniegtas, tad katra 
lauksaimnieka platību, par kuru pieprasa 
Kopienas atbalstu, attiecīgajā gadā 
proporcionāli samazina lauksaimniekiem, 
kas atrodas tajās pamata apakšplatībās, 
kurās noteiktie ierobežojumi ir pārsniegti.
Platību samazina tad, ja attiecīgajā 
dalībvalstī platības, kas atrodas pamata 
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apakšplatībās, kurās ierobežojumi nav 
pārsniegti, ir atkārtoti pārdalītas pamata 
apakšplatībās, kurās noteiktie 
ierobežojumi ir pārsniegti.

74.d pants
Noteikumi, kas jāievēro, lai pretendētu uz 

atbalstu
1. Kopienas atbalsta maksājums ir jo īpaši 
atkarīgs no minimāla stādījuma blīvuma 
un zemes gabala izmēra.
2. Platības, uz kurām attiecas uzlabošanas 
plāns var saņemt atbalstu saskaņā ar šo 
shēmu no tā gada 1. janvāra, kurš seko 
uzlabošanas plāna termiņa beigām.
3. Dalībvalstis var kopienas atbalstu 
piešķirt lauksaimniekiem atkarībā no tā, 
vai viņi ir tādas ražotāju organizācijas 
biedri, kura atzīta saskaņā ar Regulas 
(EK) Nr. 1234/2007 125.b pantu.
4. Ja piemēro 3. punkta noteikumus, 
valstis var nolemt, ka 1. punktā minēto 
atbalsta maksājumu veic ražotāju 
organizācijai tās locekļu vārdā.
Atbalsta apjomu, ko saņem ražotāju 
organizācija, izmaksā tās locekļiem. 
Dalībvalstis tomēr var atļaut ražotāju 
organizācijai, kā kompensāciju par tās 
locekļiem sniegtajiem pakalpojumiem, 
samazināt Kopienas atbalsta summu 
maksimāli par 2 %.

Or. fr

Pamatojums

En 2003, il a été décidé de soutenir la production européenne de Fruits à coque, au travers de 
la mise en place d’un dispositif de soutien reposant sur deux pilier : un soutien 
communautaire spécifique (accordé à tous les pays producteurs) et un soutien national 
complémentaire facultatif (qui n’a pas été mis en place partout).

La Commission européenne propose de supprimer le soutien communautaire spécifique, qui 
bénéficie pourtant à l’ensemble des pays producteurs, et qui a contribué à organiser les 
producteurs et à leur permettre de rester compétitifs sur le marché mondial. 



PE412.069v01-00 12/50 AM\740091LV.doc

LV

La production européenne de Fruits à coque, une production qui revêt une importance 
économique et sociale énorme dans de nombreuses régions européennes, demeure 
aujourd’hui dans une situation délicate, confrontée à une concurrence internationale 
extrêmement rude.

Afin de permettre à la production communautaire de continuer à exister, il est indispensable 
de maintenir les deux piliers existant, et donc de conserver le régime communautaire 
spécifique de soutien aux Fruits à coque (ce soutien n’a pas ailleurs pas d’effet de distorsion 
des échanges).

Le présent amendement vise dès lors à réintroduire le dispositif de soutien communautaire 
spécifique, tel qu’il a été mis en place dans le Règlement CE/1782/2003. 

Grozījums Nr. 688
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Regulas priekšlikums
IV sadaļa – 1. nodaļa – 1.a iedaļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.A IEDAĻA
PLATĪBMAKSĀJUMI RIEKSTIEM

74.a pants
Kopienas atbalsts

1. Kopienas atbalstu piešķir 
lauksaimniekiem, kuri ražo riekstus 
saskaņā ar šajā nodaļā paredzētajiem 
nosacījumiem.
Pie riekstiem pieskaita:
– mandeles, uz kurām attiecas KN kodi 
0802 11 un 0802 12,
– lazdu riekstus vai dižlazdu riekstus, uz 
kuriem attiecas KN kodi 0802 21 un 0802 
22,
– valriekstus, uz kuriem attiecas KN kodi 
0802 31 un 0802 32,
– pistācijas, uz kurām attiecas KN kods 
0802 50,
ceratoniju augļus, uz kuriem attiecas KN 
kods 1212 10 10.
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2. Dalībvalstis var piešķirt atšķirīgu 
atbalstu vai nu atkarībā no produktiem, 
vai palielinot vai samazinot valsts 
garantētās platības, kas noteiktas saskaņā 
ar 84. panta 1. punktu. Katrā dalībvalstī 
konkrētā gadā piešķirtā atbalsta kopējā 
summa tomēr nav lielāka par maksimāli 
pieļaujamo daudzumu, kas minēts 84. 
panta 1. punktā.

74.b pants
Platības

1. Dalībvalsts piešķir Kopienas atbalstu tā 
maksimāli pieļaujamā daudzuma robežās, 
ko aprēķina, reizinot attiecīgās valsts 
garantētās platības hektāru skaitu, kā 
noteikts 3. punktā, ar vidējo summu EUR 
120,75.
2. Tādējādi nosaka maksimālo garantēto 
platību 829,229 ha apjomā.
3. Maksimālās garantētās platības, kas 
minētas 2. punktā, sadala šādās valsts 
garantētajās platībās:
Beļģija 100 ha
Bulgārija 11 984 ha
Vācija 1 500 ha
Francija 17 300 ha
Grieķija 41 100 ha
Itālija 130 100 ha
Kipra 5 100 ha
Luksemburga 100 ha
Ungārija 2 900 ha
Nīderlande 100 ha
Austrija 100 ha
Polija 4 200 ha
Portugāle 41 300 ha
Rumānija 1 645 ha
Slovēnija 300 ha
Slovākija 3 100 ha
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Spānija 568 200 ha
Apvienotā Karaliste 100 ha
4. Dalībvalsts var savu valsts garantēto 
platību sīkāk sadalīt apakšplatībās, jo 
īpaši reģionu līmenī vai atkarībā no 
ražošanas atbilstīgi objektīviem 
kritērijiem. 

74.c pants
Pamata apakšplatību limita pārsniegšana
Ja dalībvalsts savu valsts garantēto 
platību sīkāk sadala pamata apakšplatībās 
un ja viena vai vairākas pamata 
apakšplatības tiek pārsniegtas, tad katra 
lauksaimnieka platību, par kuru pieprasa 
Kopienas atbalstu, attiecīgajā gadā 
proporcionāli samazina lauksaimniekiem, 
kas atrodas tajās pamata apakšplatībās, 
kurās noteiktie ierobežojumi ir pārsniegti. 
Platību samazina tad, ja attiecīgajā 
dalībvalstī platības, kas atrodas pamata 
apakšplatībās, kurās ierobežojumi nav 
pārsniegti, ir atkārtoti pārdalītas pamata 
apakšplatībās, kurās noteiktie 
ierobežojumi ir pārsniegti.

74.d pants
Noteikumi, kas jāievēro, lai pretendētu uz 

atbalstu
1. Kopienas atbalsta maksājums ir jo īpaši 
atkarīgs no minimāla stādījuma blīvuma 
un zemes gabala izmēra.
2. Platības, uz kurām attiecas uzlabošanas 
plāns Padomes 1972. gada 18. maija 
Regulas (EEK) Nr. 1035/72 par augļu un 
dārzeņu tirgus kopīgo organizāciju 
14. panta nozīmē var saņemt atbalstu 
saskaņā ar šo shēmu no tā gada 
1. janvāra, kurš seko uzlabošanas plāna 
termiņa beigām.
3. Dalībvalstis var kopienas atbalstu 
piešķirt lauksaimniekiem atkarībā no tā, 
vai viņi ir tādas ražotāju organizācijas 
biedri, kura atzīta saskaņā ar Regulas 
(EK) Nr. 1234/2007 125.b vai 125.e pantu.
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4. Ja piemēro 3. punkta noteikumus, 
dalībvalstis var nolemt, ka 1. punktā 
minēto atbalsta maksājumu veic ražotāju 
organizācijai tās locekļu vārdā. Atbalsta 
apjomu, ko saņem ražotāju organizācija, 
izmaksā tās locekļiem. Dalībvalstis tomēr 
var atļaut ražotāju organizācijai, kā 
kompensāciju par tās locekļiem 
sniegtajiem pakalpojumiem, samazināt 
Kopienas atbalsta summu maksimāli par 
2 %.

74.e pants
Valsts atbalsts

1. Dalībvalstis var papildus Kopienas 
atbalstam piešķirt valsts atbalstu, kas 
nepārsniedz EUR 120,75 par hektāru 
gadā.
2. Valsts atbalstu var izmaksāt tikai par 
tām platībām, par kurām saņem Kopienas 
atbalstu.
3. Dalībvalstis var valsts atbalstu piešķirt 
lauksaimniekiem atkarībā no tā, vai viņi 
ir tādas ražotāju organizācijas biedri, 
kura atzīta saskaņā ar Regulas (EK) 
Nr. 1234/2007 125.b vai 125.e pantu.
___________
1 OV L 118, 20.5.1972., 1. lpp.

Or. es

Grozījums Nr. 689
Constantin Dumitriu

Regulas priekšlikums
IV sadaļa – 1. nodaļa – 1.a iedaļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

74.a pants
Atbalsta piešķiršanas nosacījumi un 

apmērs
1. Atbalstu EUR 45 par hektāru gadā 
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piešķir platībām, kuras ir apsētas ar 
enerģijas kultūrām saskaņā ar šajā 
nodaļā paredzētajiem nosacījumiem.
„Enerģijas kultūras” ir kultūras, kas 
galvenokārt paredzētas, lai ražotu 
galvenokārt šādus produktus ar augstu 
enerģētisko vērtību:
– produkti, kurus uzskata par 
biodegvielām un kuri ir uzskaitīti Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2003. gada 
8. maija Direktīvas 2003/30/EK par 
biodegvielu un citu atjaunojamo veidu 
degvielu izmantošanas veicināšanu 
transportā 2. panta 2. punktā (31);
– elektroenerģija un siltumenerģija, ko 
ražo no biomasas.
2. Atbalstu piešķir tikai tām 
saimniecībām, uz kurām attiecas starp 
lauksaimnieku un pārstrādes uzņēmumu 
noslēgts līgums, izņemot to saimniecību 
gadījumā, kurās lauksaimnieks pārstrādi 
veic savā saimniecībā.

74.b pants
Platības

(1) Tādējādi nosaka maksimālo garantēto 
platību 1 500 000 ha, par kuru var piešķirt 
atbalstu.
(2) Ja platība, par ko pieprasa atbalstu, 
pārsniedz maksimālo garantēto platību, 
tad katra lauksaimnieka platību, par kuru 
pieprasīts atbalsts, attiecīgajā gadā 
proporcionāli samazina saskaņā ar 
128. panta 2. punktā noteikto kārtību.

74.c pants
Enerģijas kultūru saraksta pārskatīšana

74.a pantā minētajā sarakstā var iekļaut 
produktus vai tos svītrot, ievērojot 
128. panta 2. punkta procedūru.

Or. ro
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Pamatojums

Consideram pozitiv principiul Comisiei de intarire a securitatii alimentare, dar propunerea 
va conduce la diminuarea materiei prime necesare industriei de procesare care reprezinta o 
alternativa economica si sociala viabila de dezvoltare pentru spatiul rural; dezvoltarile 
curente din productia vegetala si industria de resort creeaza, de asemenea, un ansamblu 
sustenabil pentru protectia mediului, nu trebuie sa uitam de protocolul de la Kyoto si de 
angajamentele asumate de catre UE in urma cu 2 ani. Din statisticile EUROSTAT in anul 
2007 din potentialul UUA al Uniunii de 182,1 milioane hectare, cele 2,7 milioane ce au fost 
integrate in schema de plata pentru culturi energetice reprezinta decat 1,48 %; mai mult 
pentru fermierii din noile state membre care aplică phasing-in acest ajutor reprezintă 50% 
din sprijinul lor direct.

Grozījums Nr. 690
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Regulas priekšlikums
IV sadaļa – 1. nodaļa – 1.a iedaļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.A IEDAĻA
ĪPAŠA KVALITĀTES PIEMAKSA PAR 

CIETAJIEM KVIEŠIEM
74.a pants

Piemērošanas joma
Atbalstu piešķir lauksaimniekiem, kas 
ražo cietos kviešus, kuru KN kods ir 
1001 10 00, ievērojot šajā nodaļā 
paredzētos nosacījumus.

74.b pants
Atbalsta apjoms un tiesības pretendēt uz 

atbalstu
1. Atbalsta apjoms ir EUR 40 par hektāru.
2. Atbalsta piešķiršana ir atkarīga no 
noteikta daudzuma sertificētu atzītu 
šķirņu sēklu ar augstāku kvalitāti 
izmantošanas daudzuma audzēšanas zonā 
putraimu un makaronu ražošanai.

74.c pants
Platības
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1. Atbalstu piešķir valsts pamata platībām 
parastajās audzēšanas zonās.
Pamatplatības ir šādas:
Bulgārija 21 800 ha
Grieķija 17 000 ha
Spānija 594 000 ha
Francija 208 000 ha
Itālija 1 646 000 ha
Kipra 6 183 ha
Ungārija 2 500 ha
Austrija 7 000 ha
Portugāle 118 000 ha
2. Dalībvalsts savu pamatplatību var sīkāk 
sadalīt pamata apakšplatībās atbilstīgi 
objektīviem kritērijiem.

74.d pants
Platības limita pārsniegšana

1. Ja platība, par kuru pieprasa atbalstu 
pārsniedz pamatplatību, tad katra 
lauksaimnieka platību, par kuru 
pieprasīts atbalsts, attiecīgajā gadā 
proporcionāli samazina
2. Ja dalībvalsts savu pamatplatību vai 
pamatplatības sīkāk sadala 
pamata apakšplatībās, 1. punktā 
paredzēto samazinājumu piemēro tikai 
tiem lauksaimniekiem, kas atrodas 
pamata apakšplatībās, kurās noteiktie 
ierobežojumi ir pārsniegti. Platību 
samazina tad, ja attiecīgajā dalībvalstī 
platības, kas atrodas pamata 
apakšplatībās, kurās ierobežojumi nav 
pārsniegti, ir atkārtoti pārdalītas pamata 
apakšplatībās, kurās noteiktie 
ierobežojumi ir pārsniegti.

Or. es
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Pamatojums

La enmienda restablece la ayuda al trigo duro en vigor.

Grozījums Nr. 691
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Regulas priekšlikums
IV sadaļa – 1. nodaļa – 1.b iedaļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.B IEDAĻA
PIEMAKSA PAR PROTEĪNAUGIEM

74.e pants
Piemērošanas joma

Atbalstu piešķir lauksaimniekiem, kuri 
ražo proteīnaugus saskaņā ar šajā nodaļā 
paredzētajiem nosacījumiem.
Pie proteīnaugiem pieskaita:
– zirņus, uz kuriem attiecas KN kods 
0713 10,
– sīksēklu un vidējrupjsēklu pupas, uz 
kurām attiecas KN kods 0713 50,
– saldā lupīna, uz kuru attiecas KN kods 
ex 1209 29 50.

74.f pants
Atbalsta apjoms un tiesības pretendēt uz 

atbalstu
Atbalsts ir EUR 55,57 par hektāru 
proteīnaugu, kuru raža novākta pēc 
piengatavības.
Par kultūraugiem, ko audzē pilnībā 
apsētās platībās un ko kultivē saskaņā ar 
vietējiem standartiem, bet kas nesasniedz 
piengatavības stadiju tādu ārkārtas laika 
apstākļu dēļ, ko atzinusi attiecīgā 
dalībvalsts, tomēr var pretendēt uz 
atbalstu, ja konkrētās platības neizmanto 
nevienam citam nolūkam līdz minētajam 
attīstības posmam.
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74.g pants
Platība

1. Tādējādi nosaka maksimālo garantēto 
platību 1 600 000 ha, par kuru var piešķirt 
atbalstu.
2. Ja platība, par ko pieprasa atbalstu, 
pārsniedz maksimālo garantēto platību, 
tad katra lauksaimnieka platību, par kuru 
pieprasīts atbalsts, attiecīgajā gadā 
proporcionāli samazina saskaņā ar tiešo 
maksājumu pārvaldības komitejas 
procedūru.

Or. es

Pamatojums

La enmienda restablece la ayuda a las proteaginosas en vigor.

Grozījums Nr. 692
Kyösti Virrankoski

Regulas priekšlikums
75. pants – a) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EUR 66,32 par 2009./2010. un
2010./2011. tirdzniecības gadu;

a) EUR 66,32 par 2009./2010.,
2010./2011., 2011./2012. un 2012./2013. 
tirdzniecības gadu;

Or. en

Pamatojums

The disappearance of this form of production may have serious implications for employment 
in a number of regions. It would be more appropriate, therefore, to retain the current system.
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Grozījums Nr. 693
Kyösti Virrankoski

Regulas priekšlikums
75. pants – b) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) EUR 33,16 par 2011./2012. un 
2012./2013. tirdzniecības gadu.

svītrots

Or. en

Pamatojums

The disappearance of this form of production may have serious implications for employment 
in a number of regions. It would be more appropriate, therefore, to retain the current system.

Grozījums Nr. 694
María Isabel Salinas García

Regulas priekšlikums
77. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atbalstu piešķir lauksaimniekiem, kas 
audzē kokvilnu, kuras KN kods ir 5201 00, 
ievērojot šajā iedaļā paredzētos 
nosacījumus.

Atbalstu piešķir lauksaimniekiem, kas ražo 
kokvilnu, kuras KN kods ir 5201 10, 
ievērojot Regulā (EK) Nr. 637/2008 
paredzētos nosacījumus.

Or. es

Grozījums Nr. 695
María Isabel Salinas García

Regulas priekšlikums
78. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

78. pants svītrots
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Conditions
1. Atbalstu piešķir par hektāru, kas apsēts 
ar kokvilnu un par kuru var pretendēt uz 
atbalstu. Lai varētu pretendēt uz atbalstu, 
platībai ir jāatrodas uz lauksaimniecības 
zemes, ko dalībvalsts ir atļāvusi izmantot 
kokvilnas audzēšanai, tai jābūt apsētai ar 
atļautajām šķirnēm un faktiski novāktai 
normālos audzēšanas apstākļos.
Atbalstu, kas minēts 77. pantā, piešķir par 
pienācīgi labu un tirdzniecības prasībām 
atbilstošas kvalitātes kokvilnu.
2. Dalībvalstis atļauj izmantot 1. punktā 
minēto zemi un šķirnes saskaņā ar sīki 
izstrādātiem noteikumiem un 
nosacījumiem, kas pieņemti atbilstīgi 
128. panta 2. punktā minētajai 
procedūrai.

Or. es

Pamatojums

La ayuda debe ajustarse a lo establecido en la última reforma

Grozījums Nr. 696
María Isabel Salinas García

Regulas priekšlikums
79. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

79. pants svītrots
Pamatplatības un summas
1. Ar šo ir noteikta pamatplatība šādām 
valstīm:
– Bulgārija: 10 237 ha,
– Grieķija: 370 000 ha,
– Spānija: 70 000 ha,
– Portugāle: 360 ha.
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2. Atbalsta summa par katru hektāru, kas 
atbilst atbalsta saņemšanas kritērijiem, ir:
– Bulgārija: EUR 263,
– Grieķija: EUR 594 par 300 000 
hektāriem un EUR 342,85 par 
atlikušajiem 70 000 hektāriem,
– Spānija: EUR 1 039,
– Portugāle: EUR 556.
3. Ja attiecīgajā dalībvalstī un attiecīgajā 
gadā platība, kas atbilst atbalsta 
piešķiršanas kritērijiem un kurā audzē 
kokvilnu, pārsniedz 1. punktā noteikto 
pamatplatību, 2. punktā paredzēto 
atbalstu šai dalībvalstij samazina 
proporcionāli pārsniegtajai pamatplatībai.
Tomēr Grieķijai proporcionālo 
samazinājumu piemēro attiecībā uz 
atbalsta summu, kas noteikta valstij 
noteiktās pamatplatības daļai un kas ir 
70 000 hektāri, lai ņemtu vērā kopējo 
summu, kas ir 202,2 miljoni euro.
4. Saskaņā ar 128. panta 2. punktā minēto 
procedūru nosaka sīki izstrādātus 
noteikumus šā panta īstenošanai.

Or. es

Grozījums Nr. 697
María Isabel Salinas García

Regulas priekšlikums
80. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

80. pants svītrots
Apstiprinātās starpnozaru organizācijas

1. Šajā iedaļā „apstiprināta starpnozaru 
organizācija” ir juridiska persona, ko 
veido kokvilnas audzētāji un vismaz viens 
kokvilnas attīrītājs, un kas veic šādas 
darbības: 
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– palīdz labāk koordinēt veidu, kādā 
kokvilna nonāk tirgū, jo īpaši, veicot 
pētījumus un tirgus izpēti,
– izstrādā standarta līgumu veidlapas 
atbilstoši Kopienas noteikumiem,
– orientē ražošanu uz tādiem produktiem, 
kas ir labāk piemēroti tirgus vajadzībām 
un patērētāju prasībām, jo īpaši attiecībā 
uz kvalitāti un patērētāju aizsardzību,
– atjaunina ražošanas metodes un 
līdzekļus, lai uzlabotu produkta kvalitāti,
– izstrādā tirgus stratēģijas, lai veicinātu 
kokvilnas noietu, izmantojot kvalitātes 
sertifikācijas shēmas.
2. Dalībvalsts, kuras teritorijā ir reģistrēti 
kokvilnas attīrītāji, apstiprina starpnozaru 
organizācijas, kas atbilst kritērijiem, kuri 
jāpieņem saskaņā ar 128. panta 2. punktā 
minēto procedūru.

Or. es

Grozījums Nr. 698
María Isabel Salinas García

Regulas priekšlikums
81. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

81. pants svītrots
Atbalsta maksājums

1. Lauksaimniekiem saskaņā ar 79. pantu 
atbalstu piešķir par hektāru, par kuru ir 
tiesības pretendēt uz atbalstu.
2. Lauksaimniekiem, kas ir apstiprinātas 
starpnozaru organizācijas dalībnieki, 
atbalstu, kura summa palielināta par 
EUR 3, piešķir par hektāru, par kuru ir 
tiesības pretendēt uz atbalstu, ņemot vērā 
79. panta 1. punktā noteikto 
pamatplatību.
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Or. es

Grozījums Nr. 699
Giuseppe Castiglione

Regulas priekšlikums
82. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Atbalstu piešķir ne ilgāk par pieciem 
secīgiem gadiem, sākot ar to tirdzniecības 
gadu, kurā ir sasniegta 1. punktā minētā 
50 % robežvērtība, bet ne ilgāk kā līdz 
2013/2014. tirdzniecības gadam ieskaitot.

2. Atbalstu piešķir līdz
2013/2014. tirdzniecības gadam ieskaitot.

Or. it

Pamatojums

E’ necessario prolungare sino al 2013/14 l’attuale regime di aiuto comunitario ai produttori 
di barbabietola da zucchero e canna da zucchero, per gli Stati membri che hanno concesso 
l'aiuto alla ristrutturazione di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 320/2006 per il 50% 
almeno della quota di zucchero fissata il 20 febbraio 2006 nell'allegato III del regolamento 
(CE) n. 318/2006, senza il limite di periodo massimo di cinque anni, per fare fronte alle 
necessità di adeguamento  conseguenti alla ristrutturazione.

Grozījums Nr. 700
Sergio Berlato

Regulas priekšlikums
82. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Atbalstu piešķir ne ilgāk par pieciem 
secīgiem gadiem, sākot ar to tirdzniecības 
gadu, kurā ir sasniegta 1. punktā minētā 
50 % robežvērtība, bet ne ilgāk kā līdz 
2013/2014. tirdzniecības gadam ieskaitot.

2. Atbalstu piešķir līdz
2013/2014. tirdzniecības gadam ieskaitot.

Or. it
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Pamatojums

È necessario prolungare sino al 2013/14 l’attuale regime di aiuto comunitario ai produttori 
di barbabietola da zucchero e canna da zucchero, per gli Stati membri che hanno concesso 
l'aiuto alla ristrutturazione di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 320/2006 per il 50% 
almeno della quota di zucchero fissata il 20 febbraio 2006 nell'allegato III del regolamento 
(CE) n. 318/2006, senza il limite di periodo massimo di cinque anni, per fare fronte alle 
necessità di adeguamento conseguenti allaristrutturazione.  

Grozījums Nr. 701
Donato Tommaso Veraldi, Francesco Ferrari, Vincenzo Aita, Vincenzo Lavarra

Regulas priekšlikums
82. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Atbalstu piešķir ne ilgāk par pieciem 
secīgiem gadiem, sākot ar to tirdzniecības 
gadu, kurā ir sasniegta 1. punktā minētā 
50 % robežvērtība, bet ne ilgāk kā līdz 
2013/2014. tirdzniecības gadam ieskaitot.

2. Atbalstu piešķir līdz
2013/2014. tirdzniecības gadam ieskaitot.

Or. it

Pamatojums

E' necessario prolungare sino al 2013/14 l'attuale regime di aiuto comunitario ai produttori 
di barbabietola da zucchero e canna da zucchero, per gli Stati membri che hanno concesso 
l'aiuto alla ristrutturazione di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 320/2006 per il 50% 
almeno della quota di zucchero fissata il 20 febbraio 2006 nell'allegato III del regolamento 
(CE) n. (CE) n. 318/2006, senza il limite di periodo massimo di cinque anni, per fare fronte 
alle necessità di adeguamento  conseguenti alla ristrutturazione.

Grozījums Nr. 702
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Regulas priekšlikums
IV sadaļa – 1. nodaļa – 4.a iedaļa (jauna) – 84.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.A IEDAĻA
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PIEMAKSA PAR PROTEĪNAUGIEM
84.a pants

Piemērošanas joma
Atbalstu piešķir lauksaimniekiem, kuri 
ražo proteīnaugus saskaņā ar šajā pantā 
paredzētajiem nosacījumiem. Pie 
proteīnaugiem pieskaita:
– zirņus, uz kuriem attiecas KN kods 
0713 10,
– sīksēklu un vidējrupjsēklu pupas, uz 
kurām attiecas KN kods 0713 50,
– saldo lupīnu, uz kuru attiecas KN kods 
ex 1209 29 50.
– lucernu un lucernas un zāles 
maisījumus;
– āboliņš un lopbarības āboliņš.

Or. de

Pamatojums

Aus Gründen der Ernährungssicherung und des Umwelt- und Klimaschutzes sollte die 
Tierproduktion in Europa ihre Abhängigkeit von importierten Eiweißfuttermitteln verringern. 
Dies kann durch den Anbau betriebseigener Eiweißpflanzen erfolgen. Aufgrund günstiger 
Importmöglichkeiten wurden Züchtung und Innovation bei den Anbauverfahren von 
Eiweißpflanzen jedoch jahrelang vernachlässigt. Um nun die Entwicklung neuer Sorten und 
verbesserter Anbauverfahren anzuregen, soll die Prämie für Eiweißpflanzen um drei Jahre 
verlängert, der Anwendungsbereich erweitert  und der Prämienbetrag erhöht werden.

Grozījums Nr. 703
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Regulas priekšlikums
IV sadaļa – 1. nodaļa – 4.a iedaļa (jauna) – 84.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

84.b pants
Atbalsta apjoms un tiesības pretendēt uz 

atbalstu
Atbalsta apjoms ir EUR 80 par hektāru 
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sīksēklu un vidējrupjsēklu pupām, 
saldajai lupīnai un zirņiem, kuri novākti 
pēc piengatavības stadijas. Par 
kultūraugiem, ko audzē pilnībā apsētās 
platībās un ko kultivē saskaņā ar 
vietējiem standartiem, bet kas nesasniedz 
piengatavības stadiju tādu ārkārtas laika 
apstākļu dēļ, ko atzinusi attiecīgā 
dalībvalsts, tomēr var pretendēt uz 
atbalstu, ja konkrētās platības neizmanto 
nevienam citam nolūkam līdz minētajam 
attīstības posmam.
Āboliņa un lucernas sējumiem atbalsts ir 
EUR 80 par vismaz divreiz gadā 
nopļautām platībām, ja pļāvumu izmanto 
lopbarībai.

Or. de

Grozījums Nr. 704
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Regulas priekšlikums
IV sadaļa – 1. nodaļa – 4.a iedaļa (jauna) – 84.c pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

84.c pants
Platība

(1) Tādējādi nosaka maksimālo garantēto 
platību 2 000 000 ha, par kuru var piešķirt 
atbalstu.
(2) Ja platība, par ko pieprasa atbalstu, 
pārsniedz maksimālo garantēto platību, 
tad katra lauksaimnieka platību, par kuru 
pieprasīts atbalsts, attiecīgajā gadā 
proporcionāli samazina saskaņā ar 
144. panta 2. punktā noteikto kārtību.

Or. de
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Grozījums Nr. 705
Giuseppe Castiglione

Regulas priekšlikums
85. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja piemēro 56. panta 1. punktu vai 
117. panta 1. punktu laikposmā, kas 
paredzēts šajos noteikumos, saskaņā ar 
šajā iedaļā paredzētajiem nosacījumiem 
platībatkarīgo pārejas atbalstu var piešķirt 
lauksaimniekiem, kas audzē tomātus, 
kurus piegādā pārstrādei.

svītrots

2. Ja piemēro 56. panta 2. punktu vai 
117. panta 2. punktu laikposmā, kas 
paredzēts šajos noteikumos, saskaņā ar 
šajā iedaļā paredzētajiem nosacījumiem 
platībatkarīgo pārejas atbalstu var piešķirt 
lauksaimniekiem, kas ražo vienu vai 
vairākus augļu un dārzeņu produktus, 
kuri uzskaitīti 56. panta 2. punkta 
trešajā daļā, kuri piegādāti pārstrādei, kā 
dalībvalstis noteikušas.

Or. it

Grozījums Nr. 706
Sergio Berlato

Regulas priekšlikums
85. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja piemēro 56. panta 1. punktu vai 
117. panta 1. punktu laikposmā, kas 
paredzēts šajos noteikumos, saskaņā ar 
šajā iedaļā paredzētajiem nosacījumiem 
platībatkarīgo pārejas atbalstu var piešķirt 
lauksaimniekiem, kas audzē tomātus, 
kurus piegādā pārstrādei.

svītrots

2. Ja piemēro 56. panta 2. punktu vai 
117. panta 2. punktu laikposmā, kas 
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paredzēts šajos noteikumos, saskaņā ar 
šajā iedaļā paredzētajiem nosacījumiem 
platībatkarīgo pārejas atbalstu var piešķirt 
lauksaimniekiem, kas ražo vienu vai 
vairākus augļu un dārzeņu produktus, 
kuri uzskaitīti 56. panta 2. punkta 
trešajā daļā, kuri piegādāti pārstrādei, kā 
dalībvalstis noteikušas.

Or. it

Pamatojums

Soppressione dell'articolo 56

Grozījums Nr. 707
Giuseppe Castiglione

Regulas priekšlikums
86. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis, pamatojoties uz 
objektīviem un nediskriminējošiem 
kritērijiem, nosaka atbalsta apmērus par 
katru hektāru, kur audzē tomātus un 
56. panta 2. punkta trešajā daļā 
uzskaitītos augļus un dārzeņus.

svītrots

2. Maksājumu kopsumma nekādā 
gadījumā nepārsniedz maksimāli 
pieļaujamo lielumu, kas noteikts saskaņā 
ar 53. panta 2. punktu vai 117. pantu.
3. Atbalstu piešķir vienīgi par platībām, 
kuru ražu ar līgumu paredz pārstrādei 
vienā no tiem produktiem, kas uzskaitīti 
Regulas (EK) Nr. 1234/2007 1. panta 
1. punkta j) apakšpunktā.
4. Dalībvalstis var attiecināt uz Kopienas 
atbalsta piešķiršanu papildu objektīvus un 
nediskriminējošus kritērijus, tostarp 
paredzēt, ka to piešķir tikai 
lauksaimniekiem, kas ir atzītas ražotāju 
organizācijas vai ražotāju grupas biedri 



AM\740091LV.doc 31/50 PE412.069v01-00

LV

Regulas (EK) Nr. 1234/2007 125.b vai 
125.d panta nozīmē.

Or. it

Grozījums Nr. 708
Sergio Berlato

Regulas priekšlikums
86. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis, pamatojoties uz 
objektīviem un nediskriminējošiem 
kritērijiem, nosaka atbalsta apmērus par 
katru hektāru, kur audzē tomātus un 
56. panta 2. punkta trešajā daļā 
uzskaitītos augļus un dārzeņus.

svītrots

2. Maksājumu kopsumma nekādā 
gadījumā nepārsniedz maksimāli 
pieļaujamo lielumu, kas noteikts saskaņā 
ar 53. panta 2. punktu vai 117. pantu.
3. Atbalstu piešķir vienīgi par platībām, 
kuru ražu ar līgumu paredz pārstrādei 
vienā no tiem produktiem, kas uzskaitīti 
Regulas (EK) Nr. 1234/2007 1. panta 
1. punkta j) apakšpunktā.
4. Dalībvalstis var attiecināt uz Kopienas 
atbalsta piešķiršanu papildu objektīvus un 
nediskriminējošus kritērijus, tostarp 
paredzēt, ka to piešķir tikai 
lauksaimniekiem, kas ir atzītas ražotāju 
organizācijas vai ražotāju grupas biedri 
Regulas (EK) Nr. 1234/2007 125.b vai 
125.d panta nozīmē.

Or. it

Pamatojums

Soppressione de ll'articolo 56
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Grozījums Nr. 709
Bogdan Golik

Regulas priekšlikums
87. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Platībatkarīgo pārejas atbalstu piešķir 
laikposmā, kas beidzas 2012. gada 
31. decembrī, par zemenēm ar KN kodu 
0810 10 00 un par avenēm ar KN kodu 
0810 20 10, kuras piegādā pārstrādei. 

(1) Platībatkarīgo pārejas atbalstu piešķir 
laikposmā, kas beidzas 2012. gada 
31. decembrī, par zemenēm ar KN kodu 
0810 10 00 un par avenēm ar KN kodu 
0810 20 10, kuras piegādā pārstrādei. 
Piešķirto pārejas atbalstu var pagarināt 
līdz 2015. gadam.

Or. pl

Pamatojums

Celem płatności przejściowej było ułatwienie dostosowań sektora do nowych warunków 
rynkowych związanych m.in. z rosnącą konkurencją ze strony państw trzecich. Biorąc pod 
uwagę obecne i przewidywane uwarunkowania tego sektora (np.: rosnące koszty zbioru, ceny 
energii, ale także aspekty społeczne i regionalne - koncentracja produkcji w kilku regionach o 
wysokiej skali bezrobocia), a w szczególności uwzględniając cały kontekst przeglądu systemu 
płatności, zasadne wydaje się rozważenie możliwości nadania temu wsparciu bardziej 
długoterminowego charakteru. 

Grozījums Nr. 710
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Īpašs atbalsts riekstiem
Īpašie maksājumi riekstiem ir spēkā līdz 
2013. gadam saskaņā ar Regulas 
Nr. 1782/2003 83., 84., 85. un 86. pantu.

Or. es
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Grozījums Nr. 711
Neil Parish

Regulas priekšlikums
7. iedaļa – 88. pants līdz 96. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. iedaļa svītrots
PIEMAKSA PAR AITĀM UN KAZĀM
(visa iedaļa)

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.

Grozījums Nr. 712
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Regulas priekšlikums
7. iedaļa – 88. pants līdz 96. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. iedaļa svītrots
PIEMAKSA PAR AITĀM UN KAZĀM
(visa iedaļa)

Or. en

Pamatojums

Decoupling brings benefits to all sectors in terms reduced administrative burdens and greater 
market orientation and freedom for farmers to farm based on market signals. Permitting the 
retention of coupled payments in the livestock also creates competitive distortions for those 
member states that have fully decoupled support payments.
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Grozījums Nr. 713
Mairead McGuinness

Regulas priekšlikums
90. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Ir nepieciešami īpaši pasākumi aitu 
nozarei ES, jo tajā notiek būtiska 
lejupslīde. Ir jāīsteno Parlamenta 
2008. gada 19. jūnija rezolūcijas par 
aitkopības un kazkopības nozares nākotni 
Eiropā ieteikumi.
_______

P6_TA(2008)0310.

Or. en

Grozījums Nr. 714
Liam Aylward

Regulas priekšlikums
90. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Eiropas Savienībā ievieš obligātas 
marķēšanas sistēmu aitas gaļas 
produktiem ar Kopienas logo.

Or. en

Pamatojums

An EU labelling system for sheep-meat products would  allow consumers to distinguish 
between EU products and those from third countries and would ensure that consumers are 
fully aware as to the place of origin of the product.
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Grozījums Nr. 715
Neil Parish

Regulas priekšlikums
8. iedaļa – 97. pants līdz 108. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. iedaļa svītrots
MAKSĀJUMI PAR LIELLOPU UN 
TEĻA GAĻU
(visa iedaļa)

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.

Grozījums Nr. 716
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Regulas priekšlikums
8. iedaļa – 97. pants līdz 108. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. iedaļa svītrots
MAKSĀJUMI PAR LIELLOPU UN 
TEĻA GAĻU
(visa iedaļa)

Or. en

Pamatojums

Decoupling brings benefits to all sectors in terms reduced administrative burdens and greater 
market orientation and freedom for farmers to farm based on market signals. Permitting the 
retention of coupled payments in the livestock also creates competitive distortions for those 
member states that have fully decoupled support payments.



PE412.069v01-00 36/50 AM\740091LV.doc

LV

Grozījums Nr. 717
Ioannis Gklavakis

Regulas priekšlikums
IV sadaļa – 1. nodaļa – 8.a iedaļa (jauna) – 108.a pants līdz 108.d pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.A IEDAĻA
ATBALSTS TABAKAI

108.a pants
Darbības joma

Atbalstu par ražas novākšanu 2010., 
2011. un 2012. gadā saskaņā ar šajā 
nodaļā izklāstītajiem nosacījumiem var 
piešķirt lauksaimniekiem, kuri ražo 
neapstrādātu tabaku, kas atbilst KN 
kodam 2401.”

108.b pants
Tiesības pretendēt uz atbalstu

Atbalstu piešķir lauksaimniekiem, kuri 
saskaņā ar Regulu (EEK) Nr. 2075/92 
saņēma piemaksu par tabaku 2000., 2001. 
un 2002. kalendārajā gadā, un 
lauksaimniekiem, kam laikposmā no 
2001. gada 1. janvāra līdz 2005. gada 
31. decembrim bija piešķirtas tabakas 
ražošanas kvotas. Atbalsta maksājumu 
veic ar šādiem nosacījumiem:
a) tabaka nāk no ražošanas zonas, kas 
minēta Komisijas Regulas (EK) 
Nr. 2848/98 II pielikumā; 
b) ir izpildītas Regulā (EK) Nr. 2848/98 
noteiktās kvalitātes prasības;
c) lapu tabaku ražotājs ir piegādājis 
pirmapstrādes uzņēmumam, pamatojoties 
uz audzēšanas līgumu;
d) maksājumu veic, lai garantētu 
vienlīdzīgu attieksmi pret 
lauksaimniekiem un/vai pēc objektīviem 
kritērijiem, piemēram, tabakas ražotāju 
atrašanās I mērķa reģionā vai noteiktas 
kvalitātes šķirņu audzēšana.
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108.c pants
Summas

Kopējā atbalsta maksimālās summas, 
ieskaitot summas, kas saskaņā ar 
111.d pantu jāieskaita Kopienas tabakas 
fondā, ir šādas:

(miljonos EUR)

2010 - 2012
Vācija 21,287
Spānija 70,599
Francija 48,217
Itālija (bez 
Apūlijas)

189,366

Portugāle 8,468
2009 - 2012

Ungārija pm
Bulgārija pm
Rumānija pm
Polija pm

108.d pants
Pārskaitījums Kopienas tabakas fondā

No atbalsta, kas saskaņā ar šo nodaļu 
piešķirts 2010.–2012. kalendārajā gadā, 
5 % izmanto, lai finansētu Kopienas 
tabakas fonda veiktos informatīvos 
pasākumus, kā noteikts Regulas (EEK) 
Nr. 2075/92 13. pantā.

Or. el

Pamatojums

Tο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε στην εκθέση Berlatto για το Κοινοτικό Ταμείο Kαπνού, 
την διατήρηση του υφιστάμενου καθεστώτος ενίσχυσης του καπνού μέχρι το 2003.  Συνεπώς 
κρίνεται αναγκαίο να συμπεριληφθεί στα καθεστώτα ενίσχυσης της παρούσας πρότασης, νέο 
τμήμα όπου θα προβλέπονται αναλυτικά οι διατάξεις για το καθεστώς ενίσχυσης του καπνού 
μέχρι το 2013, όπως άλλωστε συμβαίνει για τα υπόλοιπα καθεστώτα ενίσχησης της παρούσας 
πρότασης.
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Grozījums Nr. 718
Bogdan Golik

Regulas priekšlikums
111. pants - 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Katrai jaunajai dalībvalstij vienotais 
platībmaksājums ir pieejams līdz 
2013. gada 31. decembrim. Par savu 
nodomu pārtraukt vienotā 
platībmaksājuma shēmas piemērošanu 
jaunās dalībvalstis paziņo Komisijai līdz 
pēdējā piemērošanas gada 1. augustam.

(3) Katrai jaunajai dalībvalstij vienotais 
platībmaksājums ir pieejams līdz 
2013. gada 31. decembrim. Turklāt kā 
viena no iespējām laika posmam pēc 
2013. gada ir iespēja jaunajās dalībvalstīs 
saglabāt vienotā platībmaksājuma shēmu 
pēc nepieciešamo grozījumu izdarīšanas.
Par savu nodomu pārtraukt vienotā 
platībmaksājuma shēmas piemērošanu 
jaunās dalībvalstis paziņo Komisijai līdz 
pēdējā piemērošanas gada 1. augustam.

Or. pl

Pamatojums

Dotychczasowe ustalenia, w tym ustalenia techniczne ze służbami Komisji Europejskiej, 
wskazują na zgodność systemu jednolitej płatności obszarowej z kryteriami WTO (Green 
Box). System jednolitej płatności obszarowej sprawdził się w nowych państwach 
członkowskich. Z uwagi na fakt, iż roztrzygnięcia dotyczące kształtu i wysokości płatności 
bezpośrednich po 2013 jeszcze nie zapadły, zasadnym jest uwzględnienie systemu jednolitej 
płatności obszarowej jako jednej z opcji do zastosowania po 2013 roku. 

Grozījums Nr. 719
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Regulas priekšlikums
111. pants - 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Kad beidzies vienotā platībmaksājuma 
shēmas piemērošanas periods, tiešos 
maksājumus piemēro saskaņā ar 
attiecīgajiem Kopienas noteikumiem un 
pamatojoties uz kvantitatīvajiem 
rādītājiem, piemēram, pamatplatību, 

4. Kad beidzies vienotā platībmaksājuma 
shēmas piemērošanas periods, piemēro 
pārējās dalībvalstīs piemērojamo vienotā 
platībmaksājuma shēmu.
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piemaksu maksimālo pieļaujamo apmēru 
un maksimālo garantēto daudzumu 
(MGD), kas katram tiešajam 
maksājumam precizēts Pievienošanās 
aktā un turpmākajos Kopienas tiesību 
aktos. Pēc tam piemēro procentu likmi, 
kas šīs regulas 110. pantā noteikta 
attiecīgajiem gadiem.

Or. pl

Pamatojums

Wprowadzenie jednolitej podstawowej stawki płatności bezpośrednich we wszystkich 
państwach członkowskich  byłoby rzeczywistym uproszczeniem prawodawstwa i w większym 
stopniu odpowiadałoby zadaniom Wspólnoty i celom WPR niż ma to miejsce obecnie.

Grozījums Nr. 720
Evgeni Kirilov

Regulas priekšlikums
112.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

112.a pants
Valsts rezerve

1. Dalībvalstis, kuras piemēro vienotā 
platībmaksājuma shēmu izveido valsts 
rezervi, kura ietver starpību starp VIIIa 
pielikumā noteiktajām maksimālajām 
vērtībām un patiešām izmaksāto tiešo 
maksājumu kopējo vērtību attiecīgajā 
gadā.  
2. Tās var, ievērojot objektīvus kritērijus 
un garantējot vienlīdzīgu attieksmi pret 
visiem lauksaimniekiem, kā arī novēršot 
tirgus principu pārkāpumus un jebkādus 
konkurences kropļojumus, izmantot šo 
valsts rezervi, lai veiktu maksājumus ar 
mērķi īstenot 68. pantā noteiktos 
pasākumus.

Or. en
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Pamatojums

Having in mind that the new Member States applying the SAPS do not have a national reserve 
a solution could be found in using the unutilized funds from the national direct payments 
envelope. These funds can form a reserve which might be used for measures under the revised 
art. 69 of Regulation 1782/2003. 

Grozījums Nr. 721
Hynek Fajmon

Regulas priekšlikums
113. pants - 4. punkts– 2. daļa – b) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) prasības, kas minētas II pielikuma B un 
C punktā, piemēro no 2011. gada 
1. janvāra.

b) prasības, kas minētas II pielikuma B 
punktā, piemēro no 2011. gada 1. janvāra;

Or. en

Grozījums Nr. 722
Bogdan Golik  

Regulas priekšlikums
113. pants - 4. punkts– 2. daļa – b) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

prasības, kas minētas II pielikuma B un 
C punktā, piemēro no 2011. gada 
1. janvāra.

b) prasības, kas minētas II pielikuma B 
punktā, piemēro no 2011. gada 1. janvāra.

Or. pl

Pamatojums

Pełne wdrożenie zasady wzajemniej zgodności w obszarze C w nowych państwach 
członkowskich powinno zostać zsynchronizowane z procesem dochodzenia do pełnych 
płatnośc. Spełnienie wymogów związanych z dobrostanem zwierząt wymaga poniesienia przez 
gospodarstwa rolne w tych krajach istotnych wydatków inwestycyjnych. Wydatki te powinny 
zostać rozłożone w czasie. Dodatkowo sektor produkcji zwierzęcej w nowych państwach 
członkowskich przechodzi przemiany restrukturyzacyjne polegające na szybkim spadku liczby 
gospodarstw prowadzących chów zwierząt.
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Grozījums Nr. 723
Czesław Adam Siekierski, Maria Petre, Béla Glattfelder

Regulas priekšlikums
113. pants - 4. punkts– 2. daļa – b) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) prasības, kas minētas II pielikuma 
B un C punktā, piemēro no 2011. gada 
1. janvāra.

b) prasības, kas minētas II pielikuma 
B punktā, piemēro no 2011. gada 
1. janvāra;

Or. en

Pamatojums

This amendment takes over the provision included in Parliament's resolution of 11 December 
2007, which was adopted by a very wide majority.

Grozījums Nr. 724
Czesław Adam Siekierski, Maria Petre, Béla Glattfelder

Regulas priekšlikums
113. pants - 4. punkts– 2. daļa – ba) apakšpunkts(jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b a) prasības, kas minētas II pielikuma C 
punktā, piemēro no 2016. gada 1. janvāra.

Or. en

Grozījums Nr. 725
Bogdan Golik

Regulas priekšlikums
113. pants - 4. punkts– 2. daļa – ba) apakšpunkts(jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b a) prasības, kas minētas II pielikuma C 
punktā, piemēro no 2013. gada 1. janvāra.
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Or. pl

Grozījums Nr. 726
Hynek Fajmon

Regulas priekšlikums
113. pants - 4. punkts– 2. daļa – ba) apakšpunkts(jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b a) prasības, kas minētas II pielikuma C 
punktā, piemēro no 2013. gada 1. janvāra.

Or. en

Pamatojums

The on-going restructuring of the animal production sector in NMS must be taken into 
account, and the fact that NMS will not reach the full level of direct payment earlier than 
2013.

Grozījums Nr. 727
Bogdan Golik

Regulas priekšlikums
113. pants - 4. punkts– 3. daļa – b) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) prasības, kas minētas II pielikuma B un 
C punktā, piemēro no 2014. gada 
1. janvāra.

b) prasības, kas minētas II pielikuma B 
punktā, piemēro no 2014. gada 1. janvāra.

Or. pl



AM\740091LV.doc 43/50 PE412.069v01-00

LV

Grozījums Nr. 728
Constantin Dumitriu

Regulas priekšlikums
113. pants - 4. punkts– 3. daļa – b) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) prasības, kas minētas II pielikuma B un 
C punktā, piemēro no 2014. gada 
1. janvāra.

b) prasības, kas minētas II pielikuma B 
punktā, piemēro no 2014. gada 1. janvāra, 

bet C punktā minētās prasības piemēro no 
2016. gada attiecībā uz Rumāniju un 
Bulgāriju.

Or. ro

Pamatojums

România şi Bulgaria vor atinge plafonul de 100%plăţi directe la 1.01.2016 şi este echitabil 
ca atunci să fie şi termenul pentru aplicarea completă a pachetului de eco-condiţionalitate.

Grozījums Nr. 729
Czesław Adam Siekierski, Maria Petre, Béla Glattfelder

Regulas priekšlikums
113. pants - 4. punkts– 3. daļa – b) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

prasības, kas minētas II pielikuma B un 
C punktā, piemēro no 2014. gada 
1. janvāra.

b) prasības, kas minētas II pielikuma B 
punktā, piemēro no 2014. gada 1. janvāra;

Or. en
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Grozījums Nr. 730
Bogdan Golik

Regulas priekšlikums
113. pants - 4. punkts– 3. daļa – ba) apakšpunkts(jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b a) prasības, kas minētas II pielikuma C 
punktā, piemēro no 2016. gada 1. janvāra.

Or. pl

Grozījums Nr. 731
Czesław Adam Siekierski, Maria Petre, Béla Glattfelder

Regulas priekšlikums
113. pants - 4. punkts– 3. daļa – ba) apakšpunkts(jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b a) prasības, kas minētas II pielikuma C 
punktā, piemēro no 2016. gada 1. janvāra.

Or. en

Grozījums Nr. 732
Alyn Smith

Regulas priekšlikums
123. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstīm, kurās tabakas audzētāji 
2000., 2001. un 2002. gadā saņēma 
atbalstu saskaņā ar Padomes Regulu (EK) 
Nr. 2075/92, no 2011. budžeta gada 
summa EUR 484 miljonu apmērā ir 
pieejama papildu Kopienas atbalsta veidā 
par pasākumiem tabakas audzēšanas 
reģionos saskaņā ar lauku attīstības 
programmām, kuras finansē ELFLA.

svītrots
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Or. en

Pamatojums

The European taxpayer should not be subsidising tobacco production..

Grozījums Nr. 733
Ioannis Gklavakis

Regulas priekšlikums
123. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstīm, kurās tabakas audzētāji 
2000., 2001. un 2002. gadā saņēma 
atbalstu saskaņā ar Padomes Regulu (EK)
Nr. 2075/92, no 2011. budžeta gada 
summa EUR 484 miljonu apmērā ir 
pieejama papildu Kopienas atbalsta veidā 
par pasākumiem tabakas audzēšanas 
reģionos saskaņā ar lauku attīstības 
programmām, kuras finansē ELFLA.

svītrots

Or. el

Pamatojums

Το παρόν άρθρο διαγράφεται ώστε να υπάρχει συμβατότητα με το νέο Τμήμα 9 του παρόντος 
Kανονισμού  όπου προβλέπει αναλυτικές διατάξεις για το καθεστώς ενίσχυσης καπνού.

Grozījums Nr. 734
Katerina Batzeli

Regulas priekšlikums
123. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstīm, kurās tabakas audzētāji 
2000., 2001. un 2002. gadā saņēma 
atbalstu saskaņā ar Padomes Regulu (EK) 
Nr. 2075/92, no 2011. budžeta gada 

No 2011. budžeta gada summa, kuras 
apmēru pilnībā nosaka dalībvalstis, 
nepārsniedzot EUR 484 miljonus, ir 
pieejama papildu Kopienas atbalsta veidā 
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summa EUR 484 miljonu apmērā ir 
pieejama papildu Kopienas atbalsta veidā 
par pasākumiem tabakas audzēšanas 
reģionos saskaņā ar lauku attīstības 
programmām, kuras finansē ELFLA.

par pasākumiem tabakas audzēšanas 
attiecīgo dalībvalstu reģionos saskaņā ar 
lauku attīstības programmām, kuras finansē 
ELFLA. Ja ir izdarīta šāda izvēle, šo 
pārcelšanu var veikt tikai tās dalībvalstis, 
kurās tabakas audzētāji 2000., 2001. un 
2002. gadā saņēma atbalstu saskaņā ar 
Padomes Regulu (EK) Nr. 2075/92.

Or. el

Pamatojums

Αιτιολόγηση: Λαμβάνοντας υπόψη τη μείωση της παραγωγής του καπνού που αναμένεται να 
συνεχιστεί στις καπνοπαραγωγές περιφέρειες, δεν δικαιολογείται η χρηματοδοτική μεταφορά 
του 50% των άμεσων πληρωμών του τομέα στον δεύτερο πυλώνα (II) της Αγροτικής Ανάπτυξης 
μετά το 2010. προτείνεται  κατά συνέπεια το κάθε κράτος μέλος να έχει την δυνατότητα 
επιλογής του μέτρου αλλά και του τρόπου εφαρμογής του, προκειμένου οι καπνοπαραγωγοί και 
οι άλλοι Ευρωπαίοι παραγωγοί να αντιμετωπιστούν σε ισότιμη βάση•

Grozījums Nr. 735
Brian Simpson, Neil Parish

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
123. pants – 1. punkts – b) apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 378/2007
1. pants  5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. XXX/2008 
(šī regula) 7. pantu lauksaimniekam 
piemērojamās modulācijas likmes, kas 
samazinātas par 5 procentu punktiem, 
atskaita no brīvprātīgas modulācijas 
likmes, ko dalībvalstis izmanto, piemērojot 
šā panta 4. punktu. Gan atskaitītajiem 
procentiem, gan galīgajai brīvprātīgas 
modulācijas likmei jābūt vienādai vai 
lielākai par 0.

5. Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. XXX/2008 
(šī regula) 7. pantu lauksaimniekam 
piemērojamās modulācijas likmes, kas 
samazinātas par 5 procentu punktiem, 
atskaita no brīvprātīgas modulācijas 
likmes, ko dalībvalstis izmanto, piemērojot 
šā panta 4. punktu. Gan atskaitītajiem 
procentiem, gan galīgajai brīvprātīgas 
modulācijas likmei jābūt vienādai vai 
lielākai par 0. Tomēr neviens no šiem 
pielāgojumiem nedrīkst izraisīt vispārēju 
lauku attīstības programmām jau 
piešķirto ELFLA līdzekļu samazinājumu, 
kā tas norādīts oficiālajā Komisijas 
lēmumā, kura tos apstiprina. 
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Or. en

Pamatojums

It would be perverse if the proposed changes to modulation led to a funding cut in the rural 
development programmes of one or more Member States, when the overriding objective was 
to increase the amount of available funds to address the new environmental challenges. This 
safeguard is therefore necessary given the complex set of parameters which determine the 
overall modulation yield.

Grozījums Nr. 736
Alyn Smith

Proposition de règlement – normatīvs grozījumu akts
123. pants – 1. punkts – b) apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 378/2007
1. pants  5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. XXX/2008 
(šī regula) 7. pantu lauksaimniekam 
piemērojamās modulācijas likmes, kas 
samazinātas par 5 procentu punktiem, 
atskaita no brīvprātīgas modulācijas 
likmes, ko dalībvalstis izmanto, piemērojot 
šā panta 4. punktu. Gan atskaitītajiem 
procentiem, gan galīgajai brīvprātīgas 
modulācijas likmei jābūt vienādai vai 
lielākai par 0.

5. Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. XXX/2008 
(šī regula) 7. pantu lauksaimniekam 
piemērojamās modulācijas likmes, kas 
samazinātas par 5 procentu punktiem, 
atskaita no brīvprātīgas modulācijas 
likmes, ko dalībvalstis izmanto, piemērojot 
šā panta 4. punktu. Gan atskaitītajiem 
procentiem, gan galīgajai brīvprātīgas 
modulācijas likmei jābūt vienādai vai 
lielākai par 0. Tomēr neviens no šiem 
pielāgojumiem nedrīkst izraisīt vispārēju 
lauku attīstības programmām jau 
piešķirto ELFLA līdzekļu samazinājumu, 
kā tas norādīts oficiālajā Komisijas 
lēmumā, kura tos apstiprina. 

Or. en

Pamatojums

It would be perverse if the proposed changes to modulation led to a funding cut in the rural 
development programmes of one or more Member States, when the overriding objective was 
to increase the amount of available funds to address the new environmental challenges. This 
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safeguard is therefore necessary given the complex set of parameters which determine the 
overall modulation yield.

Grozījums Nr. 737
Bogdan Golik

Regulas priekšlikums
133. pants – 1. punkts - 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tomēr 2009. gadā turpina piemērot 
minētās regulas IV sadaļas 66., 67., 68., 
68.a, 69. pantu, 70. panta 1. punkta 
a) apakšpunktu un 1. nodaļu (cietie kvieši) 
2. nodaļu (piemaksa par proteīnaugiem), 
4. nodaļu (platībatkarīgais maksājums par 
riekstiem), 8. nodaļu (kultūraugi ar augstu 
enerģētisko vērtību), 9. nodaļu (atbalsts par 
sēklām), 10. nodaļu (platībatkarīgais 
maksājums par laukaugiem), 10.b nodaļu 
(atbalsts par olīvu audzēm), 10.c nodaļu 
(atbalsts par tabaku) un 10.d nodaļu 
(platībatkarīgais maksājums par apiņiem). 

Tomēr 2009. gadā turpina piemērot 
minētās regulas IV sadaļas 66., 67., 68., 
68.a, 69. pantu, 70. panta 1. punkta 
a) apakšpunktu un 1. nodaļu (cietie kvieši) 
2. nodaļu (piemaksa par proteīnaugiem), 
4. nodaļu (platībatkarīgais maksājums par 
riekstiem), 8. nodaļu (kultūraugi ar augstu 
enerģētisko vērtību), 9. nodaļu (atbalsts par 
sēklām), 10. nodaļu (platībatkarīgais 
maksājums par laukaugiem), 10.b nodaļu 
(atbalsts par olīvu audzēm), 10.c nodaļu 
(atbalsts par tabaku) un 10.d nodaļu 
(platībatkarīgais maksājums par apiņiem). 
8. nodaļu (kultūraugi ar augstu 
enerģētisko vērtību) turpina piemērot).

Or. pl

Pamatojums

Dopłaty do upraw roślin energetycznych powinny zostać utrzymane. Realizacja przyjętego 
przez Wspólnotę celu dotyczącego zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych 
będzie trudna bez kontynuacji udzielanego dotychczas wsparcia finansowego do upraw roślin 
energetycznych.
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Grozījums Nr. 738
María Isabel Salinas García

Regulas priekšlikums
133. pants – 1. punkts - 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tomēr 2009. gadā turpina piemērot 
minētās regulas IV sadaļas 66., 67., 68., 
68.a, 69. pantu, 70. panta 1. punkta 
a) apakšpunktu un 1. nodaļu (cietie kvieši) 
2. nodaļu (piemaksa par proteīnaugiem), 
4. nodaļu (platībatkarīgais maksājums par 
riekstiem), 8. nodaļu (kultūraugi ar augstu 
enerģētisko vērtību), 9. nodaļu (atbalsts par 
sēklām), 10. nodaļu (platībatkarīgais 
maksājums par laukaugiem), 10.b nodaļu 
(atbalsts par olīvu audzēm), 10.c nodaļu 
(atbalsts par tabaku) un 10.d nodaļu 
(platībatkarīgais maksājums par apiņiem).

Tomēr 2009. gadā turpina piemērot 
minētās regulas IV sadaļas 66., 67., 68., 
68.a, 69. pantu, 70. panta 1. punkta 
a) apakšpunktu un 1. nodaļu (cietie kvieši) 
2. nodaļu (piemaksa par proteīnaugiem), 
4. nodaļu (platībatkarīgais maksājums par 
riekstiem), 8. nodaļu (kultūraugi ar augstu 
enerģētisko vērtību), 9. nodaļu (atbalsts par 
sēklām), 10. nodaļu (platībatkarīgais 
maksājums par laukaugiem), 10.c nodaļu 
(atbalsts par tabaku) un 10.d nodaļu 
(platībatkarīgais maksājums par apiņiem).

Or. es

Pamatojums

La ayuda acoplada al olivar debe desacoplarse desde 2009, sin periodo transitorio.

Grozījums Nr. 739
Jan Mulder, Niels Busk, Willem Schuth

Regulas priekšlikums
133.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

133.a pants
Tiesību aktu ievērošanas radīto izmaksu 

pētījums
Komisija veic pētījumu, lai novērtētu 
patiesās izmaksas, kas lauksaimniekiem ir 
radušās, ievērojot tos Kopienas tiesību 
aktus vides, dzīvnieku labturības un 
pārtikas nekaitīguma jomā, kuri pārsniedz 
ievestiem produktiem piemērojamās 
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normas. Šie tiesību aktu ietver arī II 
pielikuma regulas un direktīvas, kuras ir 
savstarpējās atbilstības sistēmas pamatā, 
kā arī III pielikuma normas, kas tiek 
sauktas „labi lauksaimniecības un vides 
apstākļi” un kuras arī ietver šī sistēma. 
Komisijas pētījumā novērtē arī, kādas 
izmaksas rada saskaņas nodrošināšana ar 
minētajiem tiesību aktiem visās 
dalībvalstīs. Šīs izmaksas dalībvalstīs un 
reģionos var būt dažādas atkarībā no 
klimata, ģeoloģiskām, ekonomiskām un 
sociālām atšķirībām, kā arī atkarībā no to 
ražošanas īpatnībām. 

Or. en

Pamatojums

The European Parliament repeatedly voiced its position (T6-0598/2007and T6-0093/2008) 
that direct payments should be further rationalized after 2013 by making the height of these 
payments dependent on the actual costs of compliance with EU legislation that goes beyond 
the standards that import products are subject to. The results of the pilot can serve as a basis 
for putting into practice a rationalization of agricultural payments after 2013. Moreover, the 
results will help the EU to justify its agricultural payments within the framework of the WTO, 
as well as to its own citizens. 
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