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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
nodoto balsu vairākums

**I Sadarbības procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

**II Sadarbības procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

*** Piekrišanas procedūra
Parlamenta deputātu vairākums, izņemot gadījumus, kas minēti 
EK līguma 105.,107.,161.un 300. pantā un ES līguma 7. pantā

***I Koplēmuma procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

***II Koplēmuma procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

***III Koplēmuma procedūra (trešais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopīgo projektu

(Norādīto procedūru izvēlas atkarībā no Komisijas ierosinātā juridiskā 
pamata)

Grozījumi normatīvā tekstā

Parlamenta grozījumos izmaiņas ir treknrakstā un slīprakstā. Attiecībā uz 
normatīviem grozījumu aktiem tās daļas, kuras tiek pārņemtas no jau esoša 
teksta, ko Parlaments vēlas grozīt, lai gan Komisija to nav grozījusi, ir 
izceltas treknrakstā. Iespējamie teksta fragmentu svītrojumi tiek apzīmēti 
šādi: [...]. Teksts parastā slīprakstā tehniskajiem dienestiem norāda tās 
normatīvā teksta daļas, kurās ir ierosināti labojumi galīgajam teksta 
variantam (piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta daļas vai to izlaidumi 
kādā no valodām). Šie labojumu ierosinājumi jāapstiprina attiecīgajiem 
tehniskajiem dienestiem.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko paredz kopīgus lauksaimniekiem piešķiramā 
tiešā atbalsta shēmu noteikumus saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku un izveido 
dažas atbalsta shēmas lauksaimniekiem
(COM(2008)0306 – C6-0240/2008 – 2008/0103(CNS))

(Apspriežu procedūra)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2008)0306),

– ņemot vērā EK līguma 36. un 37. pantu un 299. panta 2. punktu, saskaņā ar kuriem 
Padome ir apspriedusies ar Parlamentu (C6–0240/2008),

– ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

– ņemot vērā Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas ziņojumu un Budžeta 
komitejas un Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas atzinumus 
(A6-0000/2008),

1. apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2. aicina Komisiju attiecīgi grozīt savu priekšlikumu saskaņā ar EK līguma 250. panta 
2. punktu;

3. aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi nepievienoties Parlamenta 
apstiprinātajam tekstam;

4. prasa Padomei vēlreiz apspriesties ar Parlamentu, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt 
Komisijas priekšlikumu;

5. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Lai uzlabotu līdzsvaru starp tiem 
politikas instrumentiem, kas izveidoti, lai 
veicinātu ilgtspējīgu lauksaimniecību, un 
tiem, kas paredzēti lauku attīstības 
veicināšanai, ar Regulu (EK) 
Nr. 1782/2003 ieviesa obligātu tiešo 

(6) Lai uzlabotu līdzsvaru starp tiem 
politikas instrumentiem, kas izveidoti, lai 
veicinātu ilgtspējīgu lauksaimniecību, un 
tiem, kas paredzēti lauku attīstības 
veicināšanai, ar Regulu (EK) 
Nr. 1782/2003 ieviesa obligātu tiešo 
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maksājumu pakāpeniskas samazināšanas 
sistēmu („modulāciju”). Šī sistēma 
jāsaglabā, iekļaujot atbrīvojumu no 
maksājumiem līdz EUR 5000 no tā
piemērošanas.

maksājumu samazināšanas sistēmu 
(„modulāciju”). Šī sistēma jāsaglabā 
pastāvīgā līmenī, tāpat kā atbrīvojums no 
maksājumiem līdz EUR 5000 no tās
piemērošanas.

Or. fr

Pamatojums

Ar šo grozījumu nodrošina atbilstību Parlamenta 2008. gada 12. marta rezolūcijai, ko 
pieņēma ar ļoti lielu balsu vairākumu.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Ietaupījumus, kurus ieguva no 
modulācijas mehānisma, ko ieviesa ar 
Regulu (EK) Nr. 1782/2003, izmanto, lai 
finansētu pasākumus, kuri iekļauti lauku 
attīstības politikā. Kopš minētās regulas 
pieņemšanas lauksaimniecības nozarē 
radušās daudzas jaunas un sarežģītas 
problēmas, piemēram, klimata pārmaiņas, 
aizvien lielāka bioenerģijas nozīme, kā arī 
vajadzība pēc labākas ūdens resursu 
apsaimniekošanas un pēc efektīvākas
bioloģiskās daudzveidības aizsardzības.
Eiropas Kopienu kā Kioto Protokola 
līgumslēdzēju pusi aicināja pielāgot tās 
politiku, ņemot vērā klimata pārmaiņas.
Turklāt, ņemot vērā nopietnas problēmas, 
kas saistītas ar ūdens nepietiekamību un 
sausumu, turpmāk jārisina ūdens 
apsaimniekošanas jautājumi. Bioloģiskās 
daudzveidības aizsardzība aizvien ir 
svarīgs uzdevums, un lai arī ir panākts 
ievērojams progress, būs vajadzīgs pielikt 
papildu pūles, lai sasniegtu Eiropas 
Kopienas mērķi bioloģiskās daudzveidības 
jomā līdz 2010. gadam. Kopiena atzīst, ka 
minētie jaunie uzdevumi jārisina saskaņā ar 

(7) Ietaupījumus, kurus ieguva no 
modulācijas mehānisma, ko ieviesa ar 
Regulu (EK) Nr. 1782/2003, izmanto, lai 
finansētu pasākumus, kuri iekļauti lauku 
attīstības politikā. Kopš minētās regulas 
pieņemšanas lauksaimniecības nozarē 
radušās daudzas jaunas un sarežģītas 
problēmas, piemēram, klimata pārmaiņas, 
aizvien lielāka bioenerģijas nozīme, kā arī 
vajadzība pēc labākas ūdens resursu 
apsaimniekošanas un pēc efektīvākas 
bioloģiskās daudzveidības aizsardzības.
Eiropas Kopienu kā Kioto Protokola 
līgumslēdzēju pusi aicināja pielāgot tās 
politiku, ņemot vērā klimata pārmaiņas.
Turklāt, ņemot vērā nopietnas problēmas, 
kas saistītas ar ūdens nepietiekamību un 
sausumu, turpmāk jārisina ūdens 
apsaimniekošanas jautājumi. Bioloģiskās 
daudzveidības aizsardzība aizvien ir 
svarīgs uzdevums, un lai arī ir panākts 
ievērojams progress, būs vajadzīgs pielikt 
papildu pūles, lai sasniegtu Eiropas 
Kopienas mērķi bioloģiskās daudzveidības 
jomā līdz 2010. gadam. Kopiena atzīst, ka 
minētie jaunie uzdevumi jārisina saskaņā ar 
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tās politiku. Lauksaimniecības nozarē šim 
nolūkam piemērots instruments ir lauku 
attīstības programmas, kuras pieņemtas ar 
Padomes 2005. gada 20. septembra Regulu 
(EK) Nr. 1698/2005 par atbalstu lauku 
attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai (ELFLA). Lai ļautu 
dalībvalstīm attiecīgi pārskatīt to lauku 
attīstības programmas, neliekot samazināt 
to pašreizējās lauku attīstības darbības citās 
jomās, jādara pieejami papildu līdzekļi.
Tomēr finanšu perspektīvās laikposmam 
no 2007. līdz 2013. gadam nav paredzēti 
finanšu līdzekļi, lai vajadzības gadījumā 
pastiprinātu Kopienas lauku attīstības 
politiku. Šādos apstākļos ir lietderīgi 
mobilizēt lielu daļu vajadzīgo finanšu 
līdzekļu, paredzot pakāpenisku tiešo 
maksājumu samazinājumu, izmantojot 
modulāciju.

tās politiku. Lauksaimniecības nozarē šim 
nolūkam piemērots instruments ir lauku 
attīstības programmas, kuras pieņemtas ar 
Padomes 2005. gada 20. septembra Regulu 
(EK) Nr. 1698/2005 par atbalstu lauku 
attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai (ELFLA). Lai ļautu 
dalībvalstīm attiecīgi pārskatīt to lauku 
attīstības programmas, neliekot samazināt 
to pašreizējās lauku attīstības darbības citās 
jomās, jādara pieejami papildu līdzekļi.
Tomēr finanšu perspektīvās laikposmam 
no 2007. līdz 2013. gadam diemžēl nav 
paredzēti finanšu līdzekļi, lai vajadzības 
gadījumā pastiprinātu Kopienas lauku 
attīstības politiku. Šādos apstākļos ir 
lietderīgi mobilizēt daļu vajadzīgo finanšu 
līdzekļu, paredzot pakāpenisku tiešo 
maksājumu samazinājumu, izmantojot 
modulāciju.

Or. fr

Pamatojums

Šā apsvēruma teksts ļoti lielā mērā atbilst vairākiem apsvērumiem Komisijas priekšlikumā 
par lauku attīstību. Jāpatur prātā, ka, pieņemot finanšu plānu 207.–2013. gadam, summa ir 
samazināta par vairāk nekā 8 miljardiem salīdzinājumā ar sākotnējo Komisijas priekšlikumu 
par finanšu plānu, kaut gan Parlaments uzsvēra, cik šāds samazinājums ir riskants.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Attiecībā uz tiešā atbalsta ienākumu 
atbalsta sadalījumu starp lauksaimniekiem 
lielu daļu maksājumu piešķir samērā 
ierobežotam skaitam lielu saimniecību. Ir 
skaidrs, ka, lai efektīvi sasniegtu ienākumu 
atbalstu mērķi, lielāku saimniecību 
saņēmējiem nav vajadzīgs tāda paša 
apjoma individuālais atbalsts. Turklāt 
pielāgošanās spējas ļauj lielākiem 

(8) Attiecībā uz tiešā atbalsta ienākumu 
atbalsta sadalījumu starp lauksaimniekiem 
lielu daļu maksājumu piešķir samērā 
ierobežotam skaitam lielu saimniecību. Ir 
skaidrs, ka, lai efektīvi sasniegtu ienākumu 
atbalstu mērķi, lielāku saimniecību 
saņēmējiem nav vajadzīgs tāda paša 
apjoma individuālais atbalsts. Turklāt 
pielāgošanās spējas ļauj lielākiem 
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saņēmējiem darboties ar mazāku 
individuālā atbalsta apjomu. Tādēļ šķiet 
taisnīgi, ka lauksaimnieki, kas saņem lielu 
atbalsta apjomu, veic īpašu ieguldījumu to 
lauku attīstības pasākumu finansēšanā, ar 
kuriem risina jaunus uzdevumus. Tādēļ ir 
lietderīgi izveidot mehānismu, ar ko paredz 
palielināt visapjomīgāko maksājumu 
samazinājumu, no kura gūtos ienākumus 
būtu jāizmanto arī jaunu uzdevumu 
risināšanai lauku attīstības jomā. Lai 
nodrošinātu šā mehānisma 
proporcionalitāti, pakāpeniski jāpalielina 
papildu samazinājumi saskaņā ar attiecīgo 
maksājumu summām.

saņēmējiem darboties ar mazāku 
individuālā atbalsta apjomu. Tādēļ šķiet 
taisnīgi, ka lauksaimnieki, kas saņem lielu 
atbalsta apjomu, veic īpašu ieguldījumu 
galvenokārt to lauku attīstības pasākumu 
finansēšanā, ar kuriem risina jaunus 
uzdevumus. Tādēļ ir lietderīgi izveidot 
mehānismu, ar ko paredz palielināt 
visapjomīgāko maksājumu samazinājumu, 
no kura gūtos ienākumus būtu jāizmanto 
arī jaunu uzdevumu risināšanai lauku 
attīstības jomā. Lai nodrošinātu šā 
mehānisma proporcionalitāti, pakāpeniski 
jāpalielina papildu samazinājumi saskaņā 
ar attiecīgo maksājumu summām. Vienlīdz 
svarīgi ir noteikt maksimālo summu 
līdzekļiem, ko saņem katra saimniecība.
Taču ir jābūt iespējai šo apjomu mainīt 
atkarībā no nodarbināto skaita.

Or. fr

Pamatojums

Vienlaikus ir jārīkojas tā, lai lielie līdzekļu saņēmēji ieguldītu vairāk nekā mazie, bet ir 
jānosaka arī maksimālais valsts atbalsta apjoms vienai saimniecībai. Taču, lai šo apjomu 
noteiktu, ir jāņem vērā nodarbināto skaits.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Summas, kas radušās, piemērojot 
Regulā (EK) Nr. 1782/2003 noteikto 5 % 
modulācijas samazinājumu, jāsadala starp 
dalībvalstīm saskaņā ar objektīviem 
kritērijiem. Tomēr ir lietderīgi noteikt, ka 
zināmai procentuālajai daļai no summām 
jāpaliek tajās dalībvalstīs, kur tās radušās.
Ņemot vērā strukturālas korekcijas, kas 
rodas no rudzu intervences atcelšanas, ir 
lietderīgi paredzēt īpašus pasākumus 
dažiem rudzu audzēšanas reģioniem, ko 

(11) Summas, kas radušās, piemērojot šajā 
regulā noteiktos modulācijas 
samazinājumus, jāsadala starp 
dalībvalstīm saskaņā ar objektīviem 
kritērijiem. Tomēr ir lietderīgi noteikt, ka 
zināmai procentuālajai daļai no summām 
jāpaliek tajās dalībvalstīs, kur tās radušās.
Ņemot vērā strukturālas korekcijas, kas 
rodas no rudzu intervences atcelšanas, ir 
lietderīgi paredzēt īpašus pasākumus 
dažiem rudzu audzēšanas reģioniem, ko 
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finansē, izmantojot daļu no summām, kuras 
radušās modulācijas rezultātā. Tomēr 
summas, kuras palielinājušās, piemērojot 
turpmāku modulācijas samazinājumu, 
jādara pieejamas tām dalībvalstīm, kurās 
tās radušās.

finansē, izmantojot daļu no summām, kuras 
radušās modulācijas rezultātā. Tomēr 
summas, kuras palielinājušās, piemērojot
atbalsta maksimālo apjomu, jādara 
pieejamas tām dalībvalstīm, kurās tās 
radušās.

Or. fr

Pamatojums

Lai modulācija, kas attiecas uz visām dalībvalstīm, darbotos arī kā līdzekļu pārdales 
mehānisms, tomēr ir jānodrošina, ka summas, kuras iegūtas, piemērojot tikai dažās 
dalībvalstīs noteiktu atbalsta maksimālo apjomu, tiek izlietotas dalībvalstī, kur piemēro 
attiecīgo maksimālo apjomu.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Jaunajās dalībvalstīs lauksaimnieki 
saņem tiešos maksājumus saskaņā ar 
pakāpeniskas ieviešanas mehānismu. Lai 
panāktu pienācīgu līdzsvaru starp 
politikas instrumentiem, kuri izveidoti, lai 
veicinātu ilgtspējīgu lauksaimniecību, un 
tiem, kuru nolūks ir lauku attīstības 
veicināšana, nevajadzētu piemērot 
modulācijas sistēmu lauksaimniekiem 
jaunajās dalībvalstīs, pirms tiešo 
maksājumu apjoms, ko piemēro minētajās 
dalībvalstīs, nav vienāds ar to apjomu, 
kāds piemērojams citās dalībvalstīs.

Svītrots

Or. fr

Pamatojums

Šis grozījums ir saistīts ar 7. un 10. panta grozījumiem. Faktiski Komisijas ierosinātajiem 
noteikumiem par modulāciju jaunajās dalībvalstīs pārejas periodā nav jēgas, ja netiek mainīti 
Komisijas priekšlikumi attiecībā uz modulācijas summām, kas piemērojamas pārējās ES 
dalībvalstīs.
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Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Modulācijas rezultātā neto apjomam, 
ko maksā lauksaimniekiem jaunajā 
dalībvalstī, nav jābūt zemākam par 
apjomu, kas jāmaksā tādam pašam 
lauksaimniekam citā dalībvalstī. Tiklīdz 
modulāciju sāk piemērot lauksaimniekiem 
jaunajās dalībvalstīs, samazinājuma likmei 
nebūtu jāpārsniedz starpība starp līmeni, 
kas noteikts pakāpeniskas ieviešanas 
posmā, un līmeni citās dalībvalstīs pēc 
modulācijas piemērošanas. Turklāt 
lauksaimniekiem jaunajās dalībvalstīs, 
kuriem jāpiemēro modulācija, vairs nebūtu 
jāpiešķir papildu valsts tiešie maksājumi, 
lai novērstu to, ka to atbalsta līmenis 
pārsniedz šādu līmeni citās dalībvalstīs.

Svītrots

Or. fr

Pamatojums

Šis grozījums arī ir saistīts ar 7. un 10. panta grozījumiem.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
18.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18 bis) Nelielu summu pārvaldība ir 
apgrūtinošs uzdevums dalībvalstu 
kompetentajām iestādēm. Atbalsta shēmās 
neņem vērā atšķirības starp 
lauksaimniekiem, kas saņem mazas 
summas, un tiem, kas saņem lielākas 
summas, jo atbalsta piešķiršanas 
nosacījumi, kā arī pārvaldes un 
uzraudzības noteikumi abos gadījumos ir 
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vienādi. Izveidojot vienkāršotu brīvprātīgu 
atbalsta shēmu lauksaimniekiem, kuri 
saņem summas, kas nepārsniedz 
EUR 500, šo problēmu varētu novērst, 
paredzot vienotas likmes maksājumu reizi 
divos gados tajā iesaistītajiem 
lauksaimniekiem. Lauksaimnieki, kuri 
saņem lielāku summu, varētu iesaistīties 
šajā shēmā ar nosacījumu, ka tie piekrīt 
saņemt mazāku vienotās likmes summu.

Or. fr

Pamatojums

Vienotas likmes maksājums reizi divos gados būtiski samazinātu administratīvos izdevumus 
un vienkāršotu shēmu.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Nelielu summu pārvaldība ir 
apgrūtinošs uzdevums dalībvalstu 
kompetentajām iestādēm. Lai novērstu 
pārāk lielu administratīvo slogu, ir 
lietderīgi dalībvalstīm atturēties no tiešo 
maksājumu piešķiršanas, ja maksājums ir 
zemāks par Kopienas vidējo atbalstu par 
vienu hektāru vai saimniecības platība, 
par kuru ir pieprasīts atbalsts, ir mazāka 
par vienu hektāru. Jāparedz īpašs 
noteikums tām dalībvalstīm, kuru 
saimniecību struktūra būtiski atšķiras no 
Kopienas vidējās saimniecības struktūras.
Dalībvalstīm jāsniedz rīcības brīvība 
izvēlēties īstenot vienu no diviem 
kritērijiem, ņemot vērā to 
lauksaimniecības ekonomikas struktūras 
īpatnības. Tā kā īpašas tiesības uz 
maksājumiem piešķīra lauksaimniekiem 
ar tā sauktajām „bezzemes” 

Svītrots
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saimniecībām, nebūtu efektīvi piemērot 
robežvērtību, pamatojoties uz hektāru 
skaitu. Tādēļ šādiem lauksaimniekiem 
jāpiemēro minimālais apjoms, kas balstīts 
uz vidējo apjomu.

Or. fr

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Maksājumi, ko paredz Kopienas 
atbalsta shēmas, kompetentām valstu 
iestādēm pilnībā jāizmaksā [atbalsta] 
saņēmējiem, ievērojot šajā regulā 
paredzētos samazinājumus un noteiktos 
termiņus. Lai padarītu elastīgāku tiešo 
maksājumu pārvaldību, dalībvalstīm jāļauj 
maksāt tiešos maksājumus katru gadu divās 
daļās.

(21) Maksājumi, ko paredz Kopienas 
atbalsta shēmas, kompetentām valstu 
iestādēm pilnībā jāizmaksā [atbalsta] 
saņēmējiem, ievērojot šajā regulā 
paredzētos samazinājumus un noteiktos 
termiņus. Lai padarītu elastīgāku tiešo 
maksājumu pārvaldību, dalībvalstīm jāļauj 
maksāt tiešos maksājumus katru gadu divās 
daļās, lai kavējuma gadījumā iekļautu pēc 
tirgus kursa noteiktu procentu 
maksājumu.

Or. en

Pamatojums

Nesenā kalendārā gada pieredze liecina, ka maksājumi veikti ar novēlošanos. Novēlota 
maksājuma gadījumā lauksaimniekiem vismaz ir jāsaņem kompensācija.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Lai sasniegtu kopējās 
lauksaimniecības politikas mērķus, kopējā 
atbalsta shēmas jāpielāgo jaunākajām 
izmaiņām, vajadzības gadījumā īsos 

(23) Lai sasniegtu kopējās 
lauksaimniecības politikas mērķus, kopējā 
atbalsta shēmas jāpielāgo jaunākajām 
izmaiņām. Tādēļ atbalsta saņēmēji nevar 
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termiņos. Tādēļ atbalsta saņēmēji nevar 
paļauties uz to, ka atbalsta nosacījumi 
paliks nemainīgi, un viņiem ir jābūt 
gataviem tam, ka shēmas var tikt 
pārskatītas, jo īpaši ņemot vērā pārmaiņas 
ekonomikā vai budžeta situācijā.

paļauties uz to, ka atbalsta nosacījumi 
paliks nemainīgi, un viņiem ir jābūt 
gataviem tam, ka shēmas var tikt
pārskatītas, jo īpaši ņemot vērā pārmaiņas 
ekonomikā vai budžeta situācijā.

Or. fr

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Ar Regulu (EK) Nr. 1782/2003 
izveidoja vienotā maksājuma shēmu, kurā 
pašreizējos dažādos atbalsta mehānismus 
apvienoja vienā atsaistīto tiešo maksājumu 
shēmā. Pieredze, kas iegūta, piemērojot 
vienotā maksājuma shēmu, liecina par to, 
ka tās konkrētus elementus var vienkāršot 
lauksaimnieku un administrāciju labā.
Turklāt, ņemot vērā to, ka vienotā 
maksājuma shēmu tajā pašā laikā īstenoja 
visās dalībvalstīs, kurām bija uzstādīta tāda 
prasība, daudzi nosacījumi, kas bija saistīti 
ar sākotnējo īstenošanu, vairs nav atbilstīgi, 
tādēļ tie ir jāpielāgo. Saistībā ar to ir 
konstatēts, ka atsevišķos gadījumos tiesības 
uz maksājumiem lielā mērā ir nepietiekami 
izmantotas. Lai novērstu šādu situāciju un, 
ņemot vērā to, ka lauksaimnieki jau ir 
iepazinušies ar vienotā maksājuma 
shēmas darbību, sākotnēji noteiktais
laikposms, kas paredzēts neizmantoto 
tiesību uz maksājumiem pārvēršanai valsts 
rezervēs, jāsamazina līdz diviem gadiem.

(24) Ar Regulu (EK) Nr. 1782/2003 
izveidoja vienotā maksājuma shēmu, kurā 
pašreizējos dažādos atbalsta mehānismus 
apvienoja vienā atsaistīto tiešo maksājumu 
shēmā. Pieredze, kas iegūta, piemērojot 
vienotā maksājuma shēmu, liecina par to, 
ka tās konkrētus elementus var vienkāršot 
lauksaimnieku un administrāciju labā.
Turklāt, ņemot vērā to, ka vienotā 
maksājuma shēmu tajā pašā laikā īstenoja 
visās dalībvalstīs, kurām bija uzstādīta tāda 
prasība, daudzi nosacījumi, kas bija saistīti 
ar sākotnējo īstenošanu, vairs nav atbilstīgi, 
tādēļ tie ir jāpielāgo. Saistībā ar to ir 
konstatēts, ka atsevišķos gadījumos tiesības 
uz maksājumiem lielā mērā ir nepietiekami 
izmantotas. Lai novērstu šādu situāciju, ir 
jānosaka triju gadu laikposms, kas 
paredzēts neizmantoto tiesību uz 
maksājumiem pārvēršanai valsts rezervēs.

Or. fr

Pamatojums

Divu gadu termiņš ir pārāk īss, ir jāatgriežas pieRegulā Nr. 1782/2003 noteiktā triju gadu 
laikposma.
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Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) Jāsaglabā vienotā maksājuma shēmas 
galvenie elementi. Jo īpaši, nosakot valstij 
maksimāli pieļaujamo daudzumu, 
jānodrošina, ka kopējais atbalsta un tiesību 
uz maksājumiem līmenis nepārsniedz 
pašreizējos budžeta ierobežojumus.
Dalībvalstīm jāizveido arī valsts rezerves, 
kuras var izmantot, lai atvieglotu jaunu 
lauksaimnieku dalību shēmā vai ņemtu 
vērā īpašas vajadzības noteiktos reģionos.
Jānosaka noteikumi par tiesību uz 
maksājumu nodošanu un izmantošanu, lai 
novērstu spekulatīvu nodošanu un tiesību 
uz maksājumu uzkrāšanu bez atbilstīga 
lauksaimnieciska pamatojuma.

(25) Jāsaglabā vienotā maksājuma shēmas 
galvenie elementi. Jo īpaši, nosakot valstij 
maksimāli pieļaujamo daudzumu, 
jānodrošina, ka kopējais atbalsta un tiesību 
uz maksājumiem līmenis nepārsniedz 
pašreizējos budžeta ierobežojumus.
Gadījumā, ja attiecīgā budžeta gada 
noslēgumā dalībvalstī tiek konstatēts, ka 
ir izveidojies līdzekļu pārpalikums starp 
faktiski izmaksātajām summām un valsts 
noteikto maksimālo apjomu, šo 
pārpalikumu ieskaita valsts rezervē.
Dalībvalstīm jābūt iespējai izmantot šo
valsts rezervi, lai atvieglotu jaunu 
lauksaimnieku, jauniešu, ģimenes 
uzņēmumu vai prioritāro lauksaimnieku
dalību shēmā vai ņemtu vērā īpašas
vajadzības noteiktos reģionos. Jānosaka 
noteikumi par tiesību uz maksājumu 
nodošanu un izmantošanu, lai novērstu 
spekulatīvu nodošanu un tiesību uz 
maksājumu uzkrāšanu bez atbilstīga 
lauksaimnieciska pamatojuma.

Or. fr

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Pēc iepriekšējā saistītā tirgus atbalsta 
iekļaušanas vienotā maksājuma shēmā 

(28) Pēc iepriekšējā saistītā tirgus atbalsta 
iekļaušanas vienotā maksājuma shēmā 
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dalībvalstīs, kuras izvēlējās vēsturisko 
ieviešanu, tiesību uz maksājumu vērtība 
tika aprēķināta, pamatojoties uz iepriekšējā 
atbalsta individuālo līmeni. Ņemot vērā 
gadu skaitu, kas pieaug kopš vienotā 
maksājuma shēmas ieviešanas, un pēc 
turpmākas citu nozaru iekļaušanas vienotā 
maksājuma shēmā, kļūst aizvien sarežģītāk 
pamatot ievērojamu individuālu atšķirību 
likumību atbalsta līmenī, kura pamatā ir 
tikai iepriekšējais atbalsts. Šā iemesla dēļ 
dalībvalstīm, kuras izvēlējās vēsturisko 
ieviešanas modeli, jāļauj ar zināmiem
nosacījumiem pārskatīt piešķirtās tiesības 
uz maksājumu, lai tuvinātu to vienības 
vērtību, vienlaikus ievērojot vispārīgos 
Kopienas tiesību aktu principus un Kopējās 
lauksaimniecības politikas mērķus. Šajā 
kontekstā dalībvalstis, nosakot precīzākas 
vērtības, var ņemt vērā ģeogrāfisko 
apgabalu īpatnības. Tiesību uz maksājumu 
izlīdzināšana jāveic piemērotā pārejas 
periodā, kā arī ievērojot samazinājumu 
robežvērtību, lai ļautu lauksaimniekiem 
saprātīgi pielāgoties atbalsta mainīgajiem 
līmeņiem.

dalībvalstīs, kuras izvēlējās vēsturisko 
ieviešanu, tiesību uz maksājumu vērtība 
tika aprēķināta, pamatojoties uz iepriekšējā 
atbalsta individuālo līmeni. Ņemot vērā 
gadu skaitu, kas pieaug kopš vienotā 
maksājuma shēmas ieviešanas, un pēc 
turpmākas citu nozaru iekļaušanas vienotā 
maksājuma shēmā, kļūst aizvien sarežģītāk 
pamatot ievērojamu individuālu atšķirību 
likumību atbalsta līmenī, kura pamatā ir 
tikai iepriekšējais atbalsts. Šā iemesla dēļ 
dalībvalstīm, kuras izvēlējās vēsturisko 
ieviešanas modeli, jāļauj ar zināmiem 
nosacījumiem pārskatīt piešķirtās tiesības 
uz maksājumu, lai tuvinātu to vienības 
vērtību, vienlaikus ievērojot vispārīgos 
Kopienas tiesību aktu principus un Kopējās 
lauksaimniecības politikas mērķus. Šajā 
kontekstā dalībvalstis, nosakot precīzākas 
vērtības, var ņemt vērā ģeogrāfisko 
apgabalu īpatnības. Tiesību uz maksājumu 
izlīdzināšana jāveic piemērotā pārejas 
periodā atbilstoši katras valsts 
pieņemtajam grafikam, kā arī ievērojot 
samazinājumu robežvērtību, lai ļautu 
lauksaimniekiem saprātīgi pielāgoties 
atbalsta mainīgajiem līmeņiem.

Or. fr

Pamatojums

Jānodrošina dalībvalstīm lielāka rīcības brīvība.

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29) Saskaņā ar 2003. gada reformu 
dalībvalstīm bija iespēja piemērot vienotā 
maksājuma shēmu, izmantojot vēsturisko 
vai reģionālo ieviešanu. Kopš tā laika 
dalībvalstīm bija iespēja novērtēt savas 

(29) Saskaņā ar 2003. gada reformu 
dalībvalstīm bija iespēja piemērot vienotā 
maksājuma shēmu, izmantojot vēsturisko 
vai reģionālo ieviešanu. Kopš tā laika 
dalībvalstīm bija iespēja novērtēt savas 
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izvēles sekas attiecībā gan uz ekonomisko, 
gan administratīvo piemērotību. Tādēļ 
dalībvalstīm jāsniedz iespēja pārskatīt savu 
sākotnējo izvēli, ņemot vērā to pieredzi. Šā 
iemesla dēļ papildus iespējai izlīdzināt 
tiesības uz maksājumu dalībvalstīm, kuras 
piemēroja vēsturisko modeli, jāļauj pāriet 
uz reģionālo modeli. Turklāt, dalībvalstīm, 
kuras izvēlējās piemērot reģionālo modeli, 
jāsniedz iespēja pārskatīt savus lēmumus ar 
zināmiem nosacījumiem, lai tuvinātu 
tiesību uz maksājumu vērtību saskaņā ar 
iepriekš noteiktiem pasākumiem, 
vienlaikus ievērojot vispārīgos Kopienas 
tiesību aktu principus un Kopējās 
lauksaimniecības politikas mērķus. Šādas 
izmaiņas jāveic piemērotā pārejas periodā, 
kā arī ievērojot samazinājumu 
robežvērtību, lai ļautu lauksaimniekiem 
saprātīgi pielāgoties atbalsta mainīgajiem 
līmeņiem.

izvēles sekas attiecībā gan uz ekonomisko, 
gan administratīvo piemērotību. Tādēļ 
dalībvalstīm jāsniedz iespēja pārskatīt savu 
sākotnējo izvēli, ņemot vērā to pieredzi. Šā 
iemesla dēļ papildus iespējai izlīdzināt 
tiesības uz maksājumu dalībvalstīm, kuras 
piemēroja vēsturisko modeli, jāļauj pāriet 
uz reģionālo modeli. Turklāt, dalībvalstīm, 
kuras izvēlējās piemērot reģionālo modeli, 
jāsniedz iespēja pārskatīt savus lēmumus ar 
zināmiem nosacījumiem, lai tuvinātu 
tiesību uz maksājumu vērtību saskaņā ar 
iepriekš noteiktiem pasākumiem, 
vienlaikus ievērojot vispārīgos Kopienas 
tiesību aktu principus un Kopējās 
lauksaimniecības politikas mērķus. Šādas 
izmaiņas jāveic piemērotā pārejas periodā 
atbilstoši katras valsts pieņemtajam 
grafikam, kā arī ievērojot samazinājumu 
robežvērtību, lai ļautu lauksaimniekiem 
saprātīgi pielāgoties atbalsta mainīgajiem 
līmeņiem.

Or. fr

Pamatojums

Jānodrošina dalībvalstīm lielāka rīcības brīvība.

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
30. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30) Ar Regulu (EK) Nr. 1782/2003, ar 
kuru vienlaicīgi ieviesa atsaistīto vienotā 
maksājuma shēmu, ļāva dalībvalstīm no 
minētās shēmas izslēgt noteiktus 
maksājumus. Tajā pašā laikā minētās 
regulas 64. panta 3. punktā paredzēja 
pārskatīt iespējas, kuras noteiktas 
III sadaļas 5. nodaļas 2. un 3. iedaļā, ņemot 
vērā tirgus un strukturālo attīstību.
Attiecīgās pieredzes analīze liecina par to, 

(30) Ar Regulu (EK) Nr. 1782/2003, ar 
kuru vienlaicīgi ieviesa atsaistīto vienotā 
maksājuma shēmu, ļāva dalībvalstīm no 
minētās shēmas izslēgt noteiktus 
maksājumus. Tajā pašā laikā minētās 
regulas 64. panta 3. punktā paredzēja 
pārskatīt iespējas, kuras noteiktas 
III sadaļas 5. nodaļas 2. un 3. iedaļā, ņemot 
vērā tirgus un strukturālo attīstību.
Attiecīgās pieredzes analīze liecina par to, 
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ka atsaistīšana ļauj elastīgi izvēlēties 
ražotājus, ļaujot tiem pašiem pieņemt 
lēmumus par ražošanu, pamatojoties uz 
rentabilitāti un tirgus reakciju. Tas jo īpaši 
attiecas uz laukaugu, apiņu un sēklu nozari 
un zināmā mērā arī uz liellopu gaļas 
nozari. Tādēļ šajās nozarēs daļēji atsaistītos 
maksājumus jāintegrē vienotā maksājuma 
shēmā. Lai lauksaimnieki, kas darbojas 
liellopu gaļas nozarē, varētu pakāpeniski 
pielāgoties jaunajiem atbalsta pasākumiem, 
jāparedz noteikums, ar ko pakāpeniski 
ievieš īpašu piemaksu par vīriešu kārtas 
dzīvniekiem un kaušanas piemaksu. Tā kā 
daļēji saistītos maksājumus augļu un 
dārzeņu nozarē ieviesa nesen un tikai kā 
pārejas pasākumu, šādas shēmas nav
jāpārskata.

ka atsaistīšana ļauj elastīgi izvēlēties 
ražotājus, ļaujot tiem pašiem pieņemt 
lēmumus par ražošanu, pamatojoties uz 
rentabilitāti un tirgus reakciju. Tas jo īpaši 
attiecas uz laukaugu, apiņu un sēklu nozari 
un zināmā mērā arī uz liellopu gaļas 
nozari. Tādēļ šajās nozarēs daļēji atsaistītos 
maksājumus jāintegrē vienotā maksājuma 
shēmā. Lai lauksaimnieki, kas darbojas 
liellopu gaļas nozarē, varētu pakāpeniski 
pielāgoties jaunajiem atbalsta pasākumiem, 
jāparedz noteikums, ar ko pakāpeniski 
ievieš īpašu piemaksu par vīriešu kārtas 
dzīvniekiem un kaušanas piemaksu par 
liellopiem, kas nav teļi. Tā kā daļēji 
saistītos maksājumus augļu un dārzeņu 
nozarē ieviesa nesen un tikai kā pārejas 
pasākumu, šādas shēmas nav jāpārskata.

Or. fr

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
31. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(31) Tomēr attiecībā uz zīdītājgovju, aitu 
un kazu audzēšanas nozari šķiet, ka 
noteiktu reģionu lauksaimniecības 
ekonomikas labā aizvien jāsaglabā 
lauksaimniecības ražošanas minimālais 
līmenis, jo īpaši gadījumos, kad 
lauksaimniekiem nav citu ekonomikas 
alternatīvu. Ņemot vērā iepriekš minēto, 
dalībvalstīm jābūt iespējai saglabāt 
pašreizējo (vai attiecībā uz zīdītājgovīm —
zemāku) saistītā atbalsta līmeni. Šādā 
gadījumā jāparedz īpašs noteikums 
attiecībā uz identifikācijas un reģistrācijas 
prasību ievērošanu, kuras noteiktas Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulā (EK) 
Nr. 1760/2000 un Padomes Regulā (EK) 
Nr. 21/2004, jo īpaši, lai nodrošinātu 
dzīvnieku izsekojamību.

(31) Attiecībā uz piemaksu par 
zīdītājgovīm, kaušanas piemaksu par 
teļiem un aitu un kazu audzēšanas nozari 
šķiet, ka nozaru līdzsvara un noteiktu 
reģionu lauksaimniecības ekonomikas labā 
aizvien jāsaglabā lauksaimniecības 
ražošanas minimālais līmenis, jo īpaši 
gadījumos, kad lauksaimniekiem nav citu 
ekonomikas alternatīvu. Ņemot vērā 
iepriekš minēto, dalībvalstīm jābūt iespējai 
saglabāt pašreizējo (vai attiecībā uz 
zīdītājgovīm un kaušanas piemaksu par 
teļiem — zemāku) saistītā atbalsta līmeni.
Šādā gadījumā jāparedz īpašs noteikums 
attiecībā uz identifikācijas un reģistrācijas 
prasību ievērošanu, kuras noteiktas Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulā (EK) 
Nr. 1760/2000 un Padomes Regulā (EK) 
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Nr. 21/2004, jo īpaši, lai nodrošinātu 
dzīvnieku izsekojamību.

Or. fr

Pamatojums

Mājlopu audzēšanas un jo īpaši liellopu audzēšanas nozarē ir ļoti nopietnas grūtības. Tāpēc 
vajadzētu nodrošināt atbalstu ne tikai par zīdītājgovīm, bet arī par teļu kaušanu.

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
32. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(32) Dalībvalstīm jāsniedz iespēja izmantot 
līdz 10 % no tām noteiktā maksimāli 
pieļaujamā daudzuma īpaša atbalsta 
piešķiršanai skaidri noteiktos gadījumos.
Šādam atbalstam jāļauj dalībvalstīm risināt 
vides jautājumus un uzlabot 
lauksaimniecības produktu kvalitāti un 
tirdzniecību. Īpašs atbalsta arī jādara 
pieejams, lai novērstu sekas, ko radīs 
pakāpeniska piena kvotu atcelšana un 
atbalsta atsaistīšana īpaši jutīgās nozarēs.
Ņemot vērā to, ka kļūst aizvien svarīgāka 
efektīva risku pārvaldība, jāsniedz iespēja 
dalībvalstīm finansiāli ieguldīt piemaksās, 
ko lauksaimnieki veic par laukaugu 
apdrošināšanu, kā arī finansēt noteiktu 
ekonomisku zaudējumu kompensācijas 
saistībā ar dzīvnieku vai augu slimībām.
Lai ievērotu Kopienas starptautiskās 
saistības, līdzekļi, ko var izmanto 
jebkādiem saistītā atbalsta pasākumiem, 
jāierobežo atbilstošā līmenī. Attiecīgi 
jāparedz noteikumi, kuri jāpiemēro 
finanšu ieguldījumiem laukaugu 
apdrošināšanai un ar dzīvnieku vai augu 
slimībām saistītajām kompensācijām.

(32) Dalībvalstīm jāsniedz iespēja izmantot 
līdz 10 % no tām noteiktā maksimāli 
pieļaujamā daudzuma īpaša atbalsta 
piešķiršanai skaidri noteiktos gadījumos.
Šādam atbalstam jāļauj dalībvalstīm risināt 
vides jautājumus un uzlabot 
lauksaimniecības produktu kvalitāti un 
tirdzniecību. Īpašs atbalsta arī jādara 
pieejams, lai novērstu sekas, ko radīs 
pakāpeniska piena kvotu atcelšana un 
atbalsta atsaistīšana īpaši jutīgās nozarēs.
Lai ievērotu Kopienas starptautiskās 
saistības, līdzekļi, ko var izmanto 
jebkādiem saistītā atbalsta pasākumiem, 
jāierobežo atbilstošā līmenī.

Or. fr
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Pamatojums

Dalībvalstīm jāsniedz iespēja izmantot vairāk — līdz 15 %, taču, šķiet, būtu noderīgi 10 % 
izmantot ar kvalitātes uzlabošanu saistītu problēmu risināšanai, lai mazinātu sekas, ko radīs 
kvotu atcelšana un atbalsta atsaistīšana dažās īpaši jutīgās nozarēs, un 5 % — ražas 
apdrošināšanai, profesionālām organizācijām un kopējiem fondiem, lai garantētu šiem trim 
elementiem pienācīgu atbalstu.

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
32.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(32a) Tā kā aizvien svarīgāka kļūst 
efektīva risku pārvaldība, ir jāļauj 
dalībvalstīm izmantot līdz pat 5 % vairāk 
no attiecīgā līdzekļu apjoma, lai finansiāli 
ieguldītu piemaksās, ko lauksaimnieki 
veic par laukaugu apdrošināšanu, vai lai 
finansētu noteiktu ekonomisku 
zaudējumu kompensācijas saistībā ar 
dzīvnieku vai augu slimībām.

Or. fr

Pamatojums

Ir jānodrošina pienācīgs atbalsts šiem diviem pasākumiem, kas vajadzīgi, lai novērstu 
lauksaimniecības tirgu iespējamo nestabilitāti.

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
32.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(32b) Dalībvalstīm, kuras nevēlas 
izmantot visu šo īpašā atbalsta apjomu vai 
tā daļu, ir jāļauj attiecīgi iegūtās summas 
piešķirt lauku attīstības programmu 
papildu atbalstam. Taču ņemot vērā, ka 
summas, kas iekļautas pirmajā pīlārā, 
pilnībā finansē no Kopienas budžeta, tām 
jābūt bez valsts līdzfinansējuma gadījumā, 
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ja tās tiek pārvietotas uz otro pīlāru.

Or. fr

Pamatojums

Aizvien aktuālāk ir atbrīvoties no šiem diviem jēdzieniem — pirmais un otrais pīlārs. Nedrīkst 
vājināt vienu, lai stiprinātu otru, taču līdzekļi ir jāizmanto tur, kur tie visvairāk vajadzīgi, 
tāpēc dalībvalstīm, kuras nevēlas pilnībā vai daļēji izlietot 68. un 68.a panta piemērošanas 
rezultātā iegūtās summas, ir jāļauj izvēlēties iespēju stiprināt savas lauku attīstības 
programmas, bet bez līdzfinansējuma.

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
36. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(36) Tiešā atbalsta atsaistīšana un vienotā 
maksājuma shēmas ieviešana bija būtiski 
elementi kopējās lauksaimniecības 
politikas pārveidošanas procesā. Tomēr 
vairāku iemeslu dēļ 2003. gadā nācās 
saglabāt īpašu atbalstu daudziem 
laukaugiem. Pieredze, kas iegūta, īstenojot 
Regulu (EK) Nr. 1782/2003, un tirgus 
situācijas attīstība norāda uz to, ka shēmas, 
kuras neiekļāva vienotā maksājuma shēmā 
2003. gadā, pašreiz var integrēt minētajā 
shēmā, lai veicinātu uz tirgu orientētu un 
ilgtspējīgu lauksaimniecību. Tas jo īpaši 
attiecas uz olīveļļas nozari, kur tika saistīta 
tikai neliela atbalsta daļa. Tas attiecas arī 
uz maksājumiem par cietajiem kviešiem, 
proteīnaugiem, rīsiem, kartupeļu cieti un 
riekstiem, kur atlikušo saistīto maksājumu 
samazināta efektivitāte pamato 
atsaistīšanas iespējas izvēli. Attiecībā uz 
liniem ir arī lietderīgi atcelt atbalstu 
ražošanai un integrēt attiecīgās summas 
vienotā maksājuma shēmā. Attiecībā uz 
rīsiem, žāvētu rupjo lopbarību, kartupeļu 
cieti un liniem jānosaka pārejas periods, lai 
nodrošinātu, ka to pāreja uz atsaistīto 

(36) Tiešā atbalsta atsaistīšana un vienotā 
maksājuma shēmas ieviešana bija būtiski 
elementi kopējās lauksaimniecības 
politikas pārveidošanas procesā. Tomēr 
vairāku iemeslu dēļ 2003. gadā nācās 
saglabāt īpašu atbalstu daudziem 
laukaugiem. Pieredze, kas iegūta, īstenojot 
Regulu (EK) Nr. 1782/2003, un tirgus 
situācijas attīstība norāda uz to, ka shēmas, 
kuras neiekļāva vienotā maksājuma shēmā 
2003. gadā, pašreiz var integrēt minētajā 
shēmā, lai veicinātu uz tirgu orientētu un 
ilgtspējīgu lauksaimniecību. Tas jo īpaši 
attiecas uz olīveļļas nozari, kur tika saistīta 
tikai neliela atbalsta daļa. Tas attiecas arī 
uz maksājumiem par cietajiem kviešiem, 
rīsiem, kartupeļu cieti un riekstiem, kur 
atlikušo saistīto maksājumu samazināta 
efektivitāte pamato atsaistīšanas iespējas 
izvēli. Attiecībā uz rīsiem, kartupeļu cieti 
un liniem jānosaka pārejas periods, lai 
nodrošinātu, ka to pāreja uz atsaistīto 
atbalstu būtu pēc iespējas vienmērīgāka.
Attiecībā uz riekstiem jāļauj dalībvalstīm 
turpināt maksāt atbalsta valsts daļu saistītā 
veidā, lai mazinātu atsaistīšanas sekas.
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atbalstu būtu pēc iespējas vienmērīgāka.
Attiecībā uz riekstiem jāļauj dalībvalstīm 
turpināt maksāt atbalsta valsts daļu saistītā 
veidā, lai mazinātu atsaistīšanas sekas.

Or. fr

Pamatojums

Uz žāvētu rupjo lopbarību attiecas kopīga tirgus organizācija (KTO), kuras izvērtēšana 
turpinās un rezultāti vēl nav zināmi. Turklāt, atceļot atbalstu par proteīnaugiem, pastāv risks, 
ka vēl straujāk samazināsies kultivēto zemju platība. Svītrojot šos divus elementus, tiktu 
nodarīts kaitējums mājlopu audzēšanas nozarei, jo dzīvnieku uzturā vairs nebūtu proteīnaugu.

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
37. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(37) Tā kā jaunas shēmas tiks integrētas 
vienotā maksājuma shēmā, jāparedz 
noteikums par individuāla ienākumu 
atbalsta jauna līmeņa aprēķināšanu 
atbilstīgi minētajai shēmai. Attiecībā uz 
riekstiem, kartupeļu cieti, liniem un žāvēto 
rupjo lopbarību šāds palielinājums 
jāpiešķir, pamatojoties uz atbalstu, ko 
lauksaimnieki saņēma pēdējo gadu laikā.
Tomēr attiecībā uz to maksājumu 
iekļaušanu, kuri bija tikai daļēji izslēgti no 
vienotā maksājuma shēmas, jāsniedz 
dalībvalstīm iespēja izmantot sākotnējos 
atsauces laikposmus.

(37) Tā kā jaunas shēmas tiks integrētas 
vienotā maksājuma shēmā, jāparedz 
noteikums par individuāla ienākumu 
atbalsta jauna līmeņa aprēķināšanu 
atbilstīgi minētajai shēmai. Attiecībā uz 
riekstiem, kartupeļu cieti un liniem šāds 
palielinājums jāpiešķir, pamatojoties uz 
atbalstu, ko lauksaimnieki saņēma pēdējo 
gadu laikā. Tomēr attiecībā uz to 
maksājumu iekļaušanu, kuri bija 
tikai daļēji izslēgti no vienotā maksājuma 
shēmas, jāsniedz dalībvalstīm iespēja 
izmantot sākotnējos atsauces laikposmus.

Or. fr

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
1. pants – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) atbalsta shēmas lauksaimniekiem, kas d) atbalsta shēmas lauksaimniekiem, kas 
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ražo rīsus, kartupeļu cieti, kokvilnu, 
cukuru, augļus un dārzeņus, aitu gaļu, kazu 
gaļu, liellopu un teļa gaļu;

ražo rīsus, proteīnaugus, kartupeļu cieti, 
kokvilnu, cukuru, augļus un dārzeņus, 
tabaku, aitu gaļu, kazu gaļu, liellopu un 
teļa gaļu;

Or. fr

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
2. pants – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) „lauksaimnieks, kuram ir tiesības uz 
maksājumu” ir lauksaimnieks, kam ir 
piešķirtas vai pilnīgi nodotas tiesības uz 
maksājumu;

Or. fr

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
2. pants – ab apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ab) „liela maksājuma saņēmējs” ir fiziska 
vai juridiska persona, kas saņem 
I pielikumā noteiktos maksājumus vairāk 
nekā EUR 500 000 apmērā;

Or. fr

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
2. pants – fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fa) „reģions” ir dalībvalsts, dalībvalsts 
reģions vai dalībvalsts ģeogrāfiskais 
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apgabals ar raksturīgām īpašībām un/vai 
strukturālām nepilnībām — pēc attiecīgās 
dalībvalsts izvēles;

Or. fr

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) darba drošība;

Or. fr

Pamatojums

Ir jāatjauno šis nosacījums, kas jau 2003. gadā iekļauts Komisijas sagatavotajā reformas 
priekšlikumā.

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina to, lai visās 
lauksaimniecības zemēs, jo īpaši zemē, ko 
vairs neizmanto ražošanai, tiktu saglabāti 
labi lauksaimniecības un vides apstākļi.
Dalībvalstis valsts vai reģionālā līmenī 
nosaka obligātās prasības attiecībā uz 
labiem lauksaimniecības un vides 
apstākļiem, pamatojoties uz III pielikumā 
izklāstīto sistēmu un ņemot vērā attiecīgo 
apgabalu raksturīgās īpašības, tostarp 
augsnes un klimatiskos apstākļus, esošās 
lauksaimniecības sistēmas, zemes 
izmantošanu, augseku, lauksaimniecības 
praksi un lauksaimniecības struktūras.

1. Dalībvalstis nodrošina to, lai visās 
lauksaimniecības zemēs, jo īpaši zemē, ko 
vairs neizmanto ražošanai, tiktu saglabāti 
labi lauksaimniecības un vides apstākļi.
Dalībvalstis valsts vai reģionālā līmenī 
nosaka obligātās prasības attiecībā uz 
labiem lauksaimniecības un vides 
apstākļiem, pamatojoties uz III pielikumā 
izklāstīto sistēmu un/vai citiem attiecīgajā 
dalībvalstī spēkā esošajiem standartiem un 
ņemot vērā attiecīgo apgabalu raksturīgās 
īpašības, tostarp augsnes un klimatiskos 
apstākļus, esošās lauksaimniecības 
sistēmas, zemes izmantošanu, augseku, 
lauksaimniecības praksi un 
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lauksaimniecības struktūras.

Or. fr

Pamatojums

Dalībvalstu izvēli nevajadzētu ierobežot ar III pielikuma noteikumiem, bet gan nodrošināt tām 
iespēju ņemt vērā arī savas lauksaimniecības nozares specifiku.

Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) 2009: 7 %, a) 2009: 5 %,

Or. fr

Pamatojums

Ar šo grozījumu nodrošina atbilstību Parlamenta 2008. gada 12. marta rezolūcijai, ko 
pieņēma ar ļoti lielu balsu vairākumu.

Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) 2010: 9 %, b) 2010: 5 %,

Or. fr

Pamatojums

Ar šo grozījumu nodrošina atbilstību Parlamenta 2008. gada 12. marta rezolūcijai, ko 
pieņēma ar ļoti lielu balsu vairākumu.
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Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) 2011: 11 %, c) 2011: 5 %,

Or. fr

Pamatojums

Ar šo grozījumu nodrošina atbilstību Parlamenta 2008. gada 12. marta rezolūcijai, ko 
pieņēma ar ļoti lielu balsu vairākumu.

Grozījums Nr. 31

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) 2012: 13 %. d) 2012: 5 %.

Or. fr

Pamatojums

Ar šo grozījumu nodrošina atbilstību Parlamenta 2008. gada 12. marta rezolūcijai, ko 
pieņēma ar ļoti lielu balsu vairākumu.

Grozījums Nr. 32

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – -a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-a) summām no EUR 10 000 līdz 
EUR 99 999 par 1 procentu punktu;

Or. fr
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Pamatojums

Parlaments 2008. gada 12. marta rezolūcijā ar pārliecinošu balsu vairākumu ierosināja veikt 
pakāpenisku modulāciju, precīzi norādot ierobežojumus, tāpēc ir lietderīgi iekļaut šīs 
norādes.

Grozījums Nr. 33

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) summām no EUR 100 000 līdz 
EUR 199 999 par 3 procentu punktiem;

a) summām no EUR 100 000 līdz
EUR 199 999 par 2 procentu punktiem;

Or. fr

Pamatojums

Parlaments 2008. gada 12. marta rezolūcijā ar pārliecinošu balsu vairākumu ierosināja veikt 
pakāpenisku modulāciju, precīzi norādot ierobežojumus, tāpēc ir lietderīgi iekļaut šīs 
norādes.

Grozījums Nr. 34

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) summām no EUR 200 000 līdz 
EUR 199 999 par 6 procentu punktiem;

b) summām no EUR 200 000 līdz 
EUR 299 999 par 3 procentu punktiem;

Or. fr

Pamatojums

Parlaments 2008. gada 12. marta rezolūcijā ar pārliecinošu balsu vairākumu ierosināja veikt 
pakāpenisku modulāciju, precīzi norādot ierobežojumus, tāpēc ir lietderīgi iekļaut šīs 
norādes.
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Grozījums Nr. 35

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) summām no EUR 300 000 un vairāk par 
9 procentu punktiem.

c) summām no EUR 300 000 un vairāk par 
4 procentu punktiem.

Or. fr

Pamatojums

Parlaments 2008. gada 12. marta rezolūcijā ar pārliecinošu balsu vairākumu ierosināja veikt 
pakāpenisku modulāciju, precīzi norādot ierobežojumus, tāpēc ir lietderīgi iekļaut šīs 
norādes.

Grozījums Nr. 36

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Šīs regulas I pielikumā noteikto 
maksājumu maksimālā summa ir 
EUR 500 000 vienai saimniecībai.

Or. fr

Grozījums Nr. 37

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b Atkāpjoties no šā panta 2.a punkta, 
dalībvalsts var nolemt, ka vienam 
kalendārajam gadam tā šai summai 
pieskaita attiecīgā gada algu izmaksas 
darbiniekiem, uz kuriem attiecas sociālā 
nodrošinājuma sistēma.



PE407.775v01-00 28/86 PR\727224LV.doc

LV

Or. fr

Pamatojums

Nosakot atbalsta apjomu vienai saimniecībai, ir jāņem vērā nodarbinātība.

Grozījums Nr. 38

Regulas priekšlikums
7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fr

Grozījums Nr. 39

Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Summas, kuras atbilst samazinājumam 
par 5 procentu punktiem, iedala 
attiecīgajām dalībvalstīm saskaņā ar 
procedūru, kas minēta 128. panta 
2. punktā, pamatojoties uz šādiem 
kritērijiem:

Summas, kuras iegūst, piemērojot 
modulāciju, iedala attiecīgajām 
dalībvalstīm saskaņā ar procedūru, kas 
minēta 128. panta 2. punktā, pamatojoties 
uz šādiem kritērijiem:

Or. fr
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Grozījums Nr. 40

Regulas priekšlikums
9. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Atlikušās summas, kas radušās no 
7. panta 1. punkta piemērošanas, un 
summas, kas radušās no 7. panta 
2. punkta piemērošanas, piešķir tai 
dalībvalstij, kurā attiecīgās summas 
radušās, saskaņā ar 128. panta 2. punktā 
minēto procedūru. Tās izlieto saskaņā ar 
Regulas (EK) Nr. 1698/2005 69. panta 
5.a punktu.

4. Summas, kas radušās no 7. panta 2. un 
2.a punkta piemērošanas, izlieto saskaņā ar 
Regulas (EK) Nr. 1698/2005 69. panta 
5.a punktu.

Or. fr

Pamatojums

Šīs summas pirmām kārtām jāizmanto, lai finansētu pasākumus, kas saistīti ar jauniem 
risināmiem jautājumiem.

Grozījums Nr. 41

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Summas, kas iegūtas, piemērojot 
7. panta 2.a punktu, piešķir dalībvalstij, 
kurā tās izveidojušās, saskaņā ar 
128. panta 2. punktā noteikto kārtību.

Or. fr

Pamatojums

Summas, kas iegūtas, piemērojot maksimālo apjomu, ir jāizlieto dalībvalstī, kurā šīs summas 
ir izveidojušās.
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Grozījums Nr. 42

Regulas priekšlikums
10. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šīs regulas 7. pantu piemēro tikai 
lauksaimniekiem jaunajā dalībvalstī 
jebkurā kalendārajā gadā, ja tiešo 
maksājumu līmenis, kas piemērojams 
minētajā dalībvalstī attiecīgajā 
kalendārajā gadā saskaņā ar 110. pantu, 
nav mazāks par līmeni dalībvalstīs, kuras 
nav jaunās dalībvalstis, ņemot vērā visus 
samazinājumus, kuri piemērot saskaņā ar 
7. panta 1. punktu.

Visas atlikušās summas, kas iegūtas, 
piemērojot 68.b pantu, piešķir tai jaunajai 
dalībvalstij, kurā attiecīgās summas 
izveidojušās, saskaņā ar 128. panta 
2. punktā noteikto kārtību. Tās izlieto 
saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1698/2005 
69. panta 5.a punktu.

2. Ja 7. pantu piemēro lauksaimniekiem 
jaunajā dalībvalstī, procentuālo daļu, ko 
piemēro saskaņā ar 7. panta 1. punktu, 
ierobežo līdz starpībai starp tiešo 
maksājumu līmeni, ko tiem piemēro 
saskaņā ar 110. pantu, un līmeni 
dalībvalstīs, kuras nav jaunās dalībvalstis, 
ņemot vērā visus samazinājumus, ko 
piemēro saskaņā ar 7. panta 1. punktu.
3. Gadījumā, ja samazinājumi, kas minēti 
7. pantā, attiecas uz lauksaimniekiem 
jaunajā dalībvalstī, attiecīgajam 
lauksaimniekam nepiešķir papildu valsts 
tiešos maksājumus, kuri minēti 
120. pantā.
4. Visas atlikušās summas, kas radušās no 
7. panta 1. un 2. punkta piemērošanas, 
piešķir tai jaunajai dalībvalstij, kurā 
attiecīgās summas radušās, saskaņā ar 
128. panta 2. punktā minēto procedūru.
Tās izlieto saskaņā ar Regulas (EK) 
Nr. 1698/2005 69. panta 5.a punktu.

Or. fr

Pamatojums

Šis grozījums ir saistīts ar 7. panta 1. punkta grozījumiem. Faktiski Komisijas ierosinātajiem 
noteikumiem par modulāciju jaunajās dalībvalstīs pārejas periodā nav jēgas, ja netiek mainīti 
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Komisijas priekšlikumi attiecībā uz modulācijas summām, kas piemērojamas pārējās ES 
dalībvalstīs. Turklāt tām jaunajām dalībvalstīm, kuras nevēlas daļēji vai pilnībā izmantot 68. 
un 68.a pantā piedāvātās iespējas, ir jāļauj šādi iegūtās summas atvēlēt pasākumiem lauku 
attīstībai, taču bez līdzfinansējuma.

Grozījums Nr. 43

Regulas priekšlikums
27. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Summas, kas rodas no maksājumu 
samazinājumiem un to nepiešķiršanas, ja 
nav panākta atbilstība 1. nodaļas 
noteikumiem, tiek pārskaitītas ELGF.
Dalībvalstis var paturēt 50 % no minētajām 
summām. Šos ieturējumus ieskaita 
atpakaļ valsts rezervē.

Or. fr

Pamatojums

Jāmudina dalībvalstis nodrošināt atbilstību agrovides pasākumiem, tomēr ieturētās summas 
ir jāizlieto tikai lauksaimniecības nozarē.

Grozījums Nr. 44

Regulas priekšlikums
28. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Lai piemērotu Kopienas vai valsts 
atbalsta shēmas, kuras nav uzskaitītas 
VI pielikumā, dalībvalstis savās 
administratīvās un kontroles procedūrās 
var ietvert integrētās sistēmas vienu vai 
vairākas sastāvdaļas.

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. fr

Pamatojums

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)
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Grozījums Nr. 45

Regulas priekšlikums
29.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

29.a pants
Vienkāršota shēma

1. Dalībvalstis var izveidot vienkāršotu 
shēmu. Līdzdalība šajā shēmā ir 
brīvprātīga, pamatojoties uz pretendenta 
iesniegtu pieteikumu.
2. Shēmā var piedalīties pieteikuma 
iesniedzēji, kas katrā no trim 
kalendārajiem gadiem pirms pieteikuma
iesniegšanas gada ir saņēmuši vismaz 
vienu no I pielikumā noteiktajiem atbalsta 
veidiem.
3. Summa, ko lauksaimnieks drīkst 
saņemt saskaņā ar šo shēmu, ir vienāda 
ar lielāko no divām summām:
a) vidējā maksājumu summa, kas saņemti 
trijos gados pirms pieteikuma 
iesniegšanas, vai
b) maksājumu summa, kas saņemti 
iepriekšējā gadā pirms pieteikuma 
iesniegšanas gada.
4. Šā panta 3. punktā minētā summa 
nepārsniedz EUR 500.
Saskaņā ar vienkāršotu shēmu piešķirto 
summu maksā pēc vienotas likmes reizi 
divos gados, skaitot no gada, kurā 
iesniegts pieteikums līdzdalībai shēmā. Šī 
summa nepārsniedz EUR 1000.
Pieteikuma iesniedzēji, kas tiesīgi saņemt 
lielāku summu saskaņā ar vienotā 
maksājuma vai jebkuru citu I pielikumā 
noteikto atbalsta shēmu, var izvēlēties 
pievienoties vienkāršotajai shēmai, ja tie 
piekrīt reizi divos gados saņemt noteiktu 
summu, kas nepārsniedz šo maksimālo 
apjomu.
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Vienkāršotās shēmas maksājumu 
saņēmēji savu piekrišanu apliecina 
saskaņā ar [īstenošanas regulas] 
noteikumiem.
5. Vienkāršotās shēmas pārvaldību var 
nodrošināt nozares organizācijas, 
ražotāju apvienības, lauksaimniecības 
kooperatīvi un/vai citas privātas 
organizācijas, ko attiecīgā dalībvalsts 
pilnvarojusi.

Or. fr

Pamatojums

Vienkāršota shēma, kuras pamatā ir vienotas likmes maksājums reizi divos gados, ir 
mehānisms, lai ierobežotu administratīvās izmaksas, kas saistītas ar Kopienas atbalsta 
maksājumiem, tostarp arī mazo maksājumu saņēmējiem.  

Grozījums Nr. 46

Regulas priekšlikums
30. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Svītrots

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

Or. fr

Pamatojums

Finansiāla ierobežojuma nolūkā ir ierosināta vienkāršota shēma ar jauno 29.a pantu.
Attiecībā uz platības ierobežojumiem der atstāt spēkā jau esošo shēmu.

Grozījums Nr. 47

Regulas priekšlikums
30. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Dalībvalstis var nolemt objektīvā un 
nediskriminējošā veidā nepiešķirt tiešos 
maksājumus tādām sabiedrībām vai 
uzņēmumiem Līguma 48. panta otrās daļas 
nozīmē, kuru uzņēmējdarbības galvenie 
mērķi nav lauksaimniecības produkcijas 
ražošana, audzēšana vai kultivēšana, 
tostarp ražas novākšana, piena slaukšana, 
mājlopu audzēšana un turēšana 
lauksaimniecības vajadzībām.

Or. fr

Pamatojums

Ir jānosaka, ka atbalsta maksājumus drīkst saņemt tikai par tiem uzņēmējdarbības veidiem, 
kas tieši saistīti ar lauksaimniecisko ražošanu.

Grozījums Nr. 48

Regulas priekšlikums
31. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Maksājumus veic līdz divām reizēm 
gadā laikposmā no 1. decembra līdz 
nākamā kalendārā gada 30. jūnijam, un 
tajos iekļauj pēc tirgus kursa noteiktu 
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procentu maksājumu par summu, kuras 
maksājums pēc nākamā kalendārā gada 
1. marta ir novēlots.

Or. en

Pamatojums

Nesenā kalendārā gada pieredze liecina, ka maksājumi veikti ar novēlošanos. Novēlota 
maksājuma gadījumā lauksaimniekiem vismaz ir jāsaņem kompensācija.

Grozījums Nr. 49

Regulas priekšlikums
31. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Samaksu pilnā apjomā ne vairāk kā 
divu periodisku maksājumu veidā saskaņā 
ar I pielikumā minētajām atbalsta shēmām 
neveic, pirms nav pabeigtas pārbaudes 
attiecībā uz atbilstības nosacījumiem, kuras 
jāveic attiecīgajai dalībvalstij saskaņā ar 
22. pantu. Kamēr nav pabeigtas 
pārbaudes, var veikt pirmo periodisko 
maksājumu, kas nepārsniedz 50 % no 
kopējās paredzamās maksājuma summas.

Or. en

Pamatojums

Ir loģiski noteikt, ka maksājums veicams pēc tam, kad ir veiktas pārbaudes. Referents tomēr 
dod priekšroku tam, lai tiktu veikts daļējs avansa maksājums.

Grozījums Nr. 50

Regulas priekšlikums
32. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neierobežojot visus īpašos noteikumus 
individuālās atbalsta shēmās, maksājumi 
netiek veikti saņēmējiem, par kuriem ir 

Neierobežojot visus īpašos noteikumus 
individuālās atbalsta shēmās, maksājumi 
netiek veikti saņēmējiem, par kuriem ir 
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konstatēts, ka tie ir mākslīgi radījuši 
nosacījumus, kas vajadzīgi šādu 
maksājumu iegūšanai, lai gūtu 
priekšrocības pretēji attiecīgās atbalsta 
shēmas mērķiem.

konstatēts, ka tie ir mākslīgi radījuši 
nosacījumus, kas vajadzīgi šādu 
maksājumu iegūšanai, lai gūtu 
priekšrocības pretēji attiecīgās atbalsta 
shēmas mērķiem vai lai izvairītos no 
7. pantā noteiktā samazinājuma.

Or. fr

Pamatojums

Noteikums jāattiecina arī uz tiem, kuri vēlas izvairīties no modulācijas.

Grozījums Nr. 51

Regulas priekšlikums
33. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fr

Pamatojums

Nevajadzētu ļaut tikai Komisijai pēc saviem ieskatiem mainīt attiecīgos noteikumus.

Grozījums Nr. 52

Regulas priekšlikums
34. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šajā sadaļā lauksaimnieki, kuriem ir 
tiesības uz maksājumu, ir lauksaimnieki, 
kuriem ir piešķirtas vai pilnīgi nodotas 
tiesības uz maksājumu.

Svītrots
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Or. fr

Pamatojums

Šī definīcija ir iekļauta 2. pantā, kurā noteiktas šīs regulas izpratnei vajadzīgās definīcijas.

Grozījums Nr. 53

Regulas priekšlikums
37. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tiesības uz maksājumu par hektāru 
negroza, ja vien nav paredzēts citādi.

1. Tiesības uz maksājumu par hektāru 
negroza, ja vien nav paredzēts citādi.

Or. fr

Grozījums Nr. 54

Regulas priekšlikums
37. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija saskaņā ar šīs regulas 
128. panta 2. punktā minēto procedūru 
paredz precīzus noteikumus tiesību uz 
maksājumu grozīšanai, jo īpaši attiecībā 
uz tiesību daļām.

2. Gadījumā, ja lauksaimnieks, kuram 
piešķirts tiešais maksājums pārskata 
periodā, maina savu juridisko statusu vai 
nosaukumu minētajā periodā vai ne vēlāk 
kā līdz 31. decembrim gadā pirms vienotā 
maksājuma shēmas piemērošanas gada, 
viņam ir pieejama vienotā maksājuma 
shēma, ievērojot tos pašus nosacījumus, 
kas attiecas uz lauksaimnieku, kurš 
sākotnēji pārvaldīja saimniecību.
3. Apvienošanās gadījumos pārskata 
periodā vai ne vēlāk kā līdz 
31. decembrim gadā pirms vienotā 
maksājuma shēmas piemērošanas gada 
lauksaimniekam, kurš pārvalda jauno 
saimniecību, ir pieejama vienotā 
maksājuma shēma, ievērojot tos pašus 
nosacījumus, kas attiecas uz 
lauksaimniekiem, kuri pārvaldīja 
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sākotnējās saimniecības.
Sašķelšanās gadījumos pārskata periodā 
vai ne vēlāk kā līdz 31. decembrim gadā 
pirms vienotā maksājuma shēmas 
piemērošanas gada lauksaimniekiem, kuri 
pārvalda saimniecības, ir proporcionāli 
pieejama vienotā maksājuma shēma, 
ievērojot tos pašus nosacījumus, kas 
attiecas uz lauksaimnieku, kurš pārvaldīja 
sākotnējo saimniecību.

Or. fr

Pamatojums

Ir jāiekļauj Regulas Nr. 1782/2003 noteikumi, kas ir krietni skaidrāki un precīzāki.

Grozījums Nr. 55

Regulas priekšlikums
41. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Attiecīgā gadījumā dalībvalsts sāk 
lineāru tiesību vērtības samazināšanu, lai 
nodrošinātu tai noteiktā maksimālā apjoma 
ievērošanu.

2. Attiecīgā gadījumā dalībvalsts sāk 
tiesību vērtības lineāru procentuālu 
samazināšanu, lai nodrošinātu tai noteiktā 
maksimālā apjoma ievērošanu.

Or. fr

Grozījums Nr. 56

Regulas priekšlikums
42. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis izveido valsts rezervi, kurā 
ietver starpību starp VIII pielikumā 
noteikto maksimālo apjomu un kopējo 
piešķirto visu tiesību uz maksājumu 
vērtību.

1. Dalībvalstis izveido valsts rezervi, kurā 
ietver starpību starp VIII pielikumā 
noteikto maksimālo apjomu un kopējo 
piešķirto visu tiesību uz maksājumu 
vērtību, šo rezervi iespējams, papildinot ar 
summām, kas iegūtas 27. panta 
piemērošanas rezultātā.
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Or. fr

Grozījums Nr. 57

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja attiecīgā budžeta gada noslēgumā 
dalībvalstī tiek konstatēts, ka kopējais 
faktiski izmantotais tiesību uz maksājumu 
apjoms nepārsniedz VIII pielikumā valstij 
noteikto maksimālo apjomu, iegūto 
starpību ieskaita valsts rezervē.

Or. fr

Pamatojums

Pašlaik naudas līdzekļi, kas nav izmaksāti, tiek ieskaitīti atpakaļ dalībvalsts valsts kasē, un to 
var izmantot vajadzībām, kas nekādi nav saistītas ar lauksaimniecības nozari, tāpēc ir 
jānodrošina, lai sākotnēji lauksaimniecības nozarei paredzētos naudas līdzekļus patiešām 
izmantotu tieši šajā nozarē. .

Grozījums Nr. 58

Regulas priekšlikums
42. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Dalībvalstis var izmantot valsts rezervi, 
lai atbilstīgi objektīviem kritērijiem 
piešķirtu tiesības uz maksājumu 
lauksaimniekiem, kuri veic
lauksaimniecības darbību, tādā veidā, lai 
nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi pret 
lauksaimniekiem un lai izvairītos no 
traucējumiem tirgū un konkurences 
traucējumiem. Dalībvalstis var dot 
priekšroku jo īpaši nozares 
jaunienācējiem, jaunajiem 
lauksaimniekiem, ģimenes saimniecībām 
vai citiem prioritārajiem 
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lauksaimniekiem.

Or. fr

Pamatojums

Galvenokārt ir jāpārņem tie paši kritēriji, ko Komisija ierosinājusi 95. pantā (piemaksu valsts 
rezerve).

Grozījums Nr. 59

Regulas priekšlikums
42. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fr

Pamatojums

Jānodrošina dalībvalstīm lielāka rīcības brīvība.
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Grozījums Nr. 60

Regulas priekšlikums
43. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fr

Pamatojums

Divu gadu termiņš ir pārāk īss. Komisija 2003. gadā piedāvāja piecu gadu termiņu, kas bija 
pārāk garš, un galīgā izvēle bija trīs gadi, tāpēc ir lietderīgi atgriezties pie Regulā 
Nr. 1782/2003 minētā laikposma.

Grozījums Nr. 61

Regulas priekšlikums
46. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fr
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Pamatojums

Jānodrošina dalībvalstīm lielāka rīcības brīvība.

Grozījums Nr. 62

Regulas priekšlikums
46. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Tiesību uz maksājumu vērtības 
samazinājums nav lielāks par 50 % no 
starpības starp to sākotnējo vērtību un 
galīgo vērtību.

Or. fr

Pamatojums

Jānodrošina dalībvalstīm lielāka rīcības brīvība.

Grozījums Nr. 63

Regulas priekšlikums
46. pants – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Dalībvalstis var nolemt pārskatīt 
tiesības uz maksājumu atbilstošā 
ģeogrāfiskajā līmenī, ko nosaka saskaņā ar 
objektīviem un nediskriminējošiem 
kritērijiem, piemēram, atbilstīgi to 
institucionālajai vai administratīvajai 
struktūrai, reģionālās lauksamniecības 
potenciālam un/vai attiecīgā ģeogrāfiskā 
apgabala īpašām strukturālām 
nepilnībām.

Or. fr
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Grozījums Nr. 64

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Dalībvalstis izraugās reģionus saskaņā ar 
objektīviem un nediskriminējošiem 
kritērijiem, piemēram, atbilstīgi to 
institucionālajai vai administratīvajai 
struktūrai, reģionālās lauksamniecības 
potenciālam un/vai attiecīgā ģeogrāfiskā 
apgabala īpašām strukturālām 
nepilnībām.

Or. fr

Pamatojums

Jānodrošina dalībvalstīm lielāka rīcības brīvība.

Grozījums Nr. 65

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Taču dalībvalstis var noteikt citus precīzi 
definētus kritērijus, piemēram, ražotāja 
kvalitāte vai nodarbinātība 
lauksaimniecības nozarē un/vai laukos, 
lai nodrošinātu teritoriālo kohēziju, kā arī 
daudzveidību un dinamismu lauku 
rajonos.

Or. fr

Pamatojums

Tāpat kā citi faktori ir jāņem vērā arī nodarbinātība, kā tas cita starpā ir noteikts 
2. pielikuma 6. punktā Lēmumā 94/800/EK, kas attiecas uz Pasaules Tirdzniecības 
organizāciju.
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Grozījums Nr. 66

Regulas priekšlikums
49. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fr

Pamatojums

Jānodrošina dalībvalstīm lielāka rīcības brīvība.

Grozījums Nr. 67

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pienācīgi pamatotos gadījumos 
dalībvalstis, kuras ieviesušas vienotā 
maksājuma shēmu saskaņā ar Regulas 
(EK) Nr. 1782/2003 III sadaļas 5. nodaļas 
1. iedaļu, vēlākais līdz 2009. gada 
1. augustam un, rīkojoties saskaņā ar 
Kopienas tiesību aktu vispārīgiem 
principiem, var nolemt no 2010. gada 
pāriet uz tādu tiesību uz maksājumu 
vērtības tuvināšanu, kuras izveidotas 

2. Pienācīgi pamatotos gadījumos 
dalībvalstis, kuras ieviesušas vienotā 
maksājuma shēmu saskaņā ar Regulas 
(EK) Nr. 1782/2003 III sadaļas 5. nodaļas 
1. iedaļu, vēlākais līdz 2009. gada 
1. augustam un rīkojoties saskaņā ar 
Kopienas tiesību aktu vispārīgiem 
principiem, var nolemt no 2010. gada 
pāriet uz tādu tiesību uz maksājumu 
vērtības tuvināšanu, kuras izveidotas 
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saskaņā ar šo iedaļu, šādās tiesībās uz 
maksājumu nosakot veikt pakāpeniskas 
izmaiņas saskaņā ar vismaz trim iepriekš 
noteiktām ikgadējām pakāpēm un
objektīviem un nediskriminējošiem 
kritērijiem.

saskaņā ar šo iedaļu, šādās tiesībās uz 
maksājumu nosakot veikt pakāpeniskas 
izmaiņas saskaņā ar objektīviem un 
nediskriminējošiem kritērijiem.

Or. fr

Pamatojums

Jānodrošina dalībvalstīm lielāka rīcības brīvība.

Grozījums Nr. 68

Regulas priekšlikums
49. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Nevienā no 1. un 2. punktā minētajām 
ikgadējām pakāpēm jebkuru tiesību uz 
maksājumu vērtības samazinājums nav 
lielāks par 50 % no starpības starp to 
sākotnējo vērtību un vērtību, ko piemēro, 
īstenojot galīgo ikgadējo pakāpi.

3. Šā panta 1. un 2. punktā noteiktais
jebkuru tiesību uz maksājumu vērtības 
samazinājums nav lielāks par 50 % no 
starpības starp to sākotnējo vērtību un 
galīgo vērtību.

Or. fr

Pamatojums

Jānodrošina dalībvalstīm lielāka rīcības brīvība.

Grozījums Nr. 69

Regulas priekšlikums
49. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis var nolemt piemērot 1., 2. 
un 3. punktu atbilstošā ģeogrāfiskajā 
līmenī, ko nosaka saskaņā ar objektīviem 
un nediskriminējošiem kritērijiem, 
piemēram, atbilstīgi to institucionālajai 

4. Dalībvalstis var nolemt pārskatīt 
tiesības uz maksājumu atbilstošā 
ģeogrāfiskajā līmenī, ko nosaka saskaņā ar 
objektīviem un nediskriminējošiem 
kritērijiem, piemēram, atbilstīgi to 
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un/vai administratīvajai struktūrai un/vai
reģionālās lauksamniecības potenciālam.

institucionālajai un/vai administratīvajai 
struktūrai, reģionālās lauksaimniecības
potenciālam un/vai attiecīgā ģeogrāfiskā 
apgabala īpašām strukturālām 
nepilnībām.

Or. fr

Pamatojums

Jānodrošina dalībvalstīm lielāka rīcības brīvība.

Grozījums Nr. 70

Regulas priekšlikums
54. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis var saglabāt līdz pat 50 % no 
valstij noteiktā 41. pantā minētā maksimālā 
apjoma daļas, kas atbilst Regulas (EK) 
Nr. 1782/2003 VI pielikumā uzskaitītajiem 
maksājumiem par aitām un kazām, un 
katru gadu dalībvalstis veic papildu 
maksājumus lauksaimniekiem.

Dalībvalstis var saglabāt līdz pat 100 % no 
valstij noteiktā 41. pantā minētā maksimālā 
apjoma daļas, kas atbilst Regulas (EK) 
Nr. 1782/2003 VI pielikumā uzskaitītajiem 
maksājumiem par aitām un kazām, un 
katru gadu dalībvalstis veic papildu 
maksājumus lauksaimniekiem.

Or. fr

Pamatojums

Aitu un kazu audzēšanas nozarē ir līdz šim vēl nebijuša mēroga krīze, tāpēc ir jārīkojas tikpat 
stingri kā attiecībā uz zīdītājgovīm. Turklāt šis grozījums ir saskaņā ar Eiropas Parlamenta 
2008. gada 19. jūnija rezolūciju par aitkopības un kazkopības nozares nākotni.

Grozījums Nr. 71

Regulas priekšlikums
55. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis, kuras saskaņā ar Regulas 
(EK) Nr. 1782/2003 68. panta 2. punkta 

1. Dalībvalstis, kuras:
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a) apakšpunkta i) daļu saglabāja visu 
vai daļu no šajā regulā 41. pantā valstij 
noteiktā maksimālā apjoma, kas atbilst 
Regulas (EK) Nr. 1782/2003 VI pielikumā 
minētajai piemaksai par zīdītājgovīm, katru 
gadu veic papildu maksājumus 
lauksaimniekiem.

a) saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1782/2003 
68. panta 2. punkta a) apakšpunkta i) daļu 
saglabāja visu vai daļu no šajā regulā 
41. pantā valstij noteiktā maksimālā 
apjoma, kas atbilst Regulas (EK) 
Nr. 1782/2003 VI pielikumā minētajai 
piemaksai par zīdītājgovīm, katru gadu 
veic papildu maksājumus 
lauksaimniekiem.

Papildu maksājumus piešķir par 
zīdītājgovju uzturēšanu saskaņā ar šīs 
regulas IV sadaļas 1. nodaļas 8. iedaļas 
noteikumiem un nepārsniedzot maksimālo 
apjomu, kas noteikts saskaņā ar 53. panta 
2. punktu.

Papildu maksājumus piešķir par 
zīdītājgovju uzturēšanu saskaņā ar šīs 
regulas IV sadaļas 1. nodaļas 8. iedaļas 
noteikumiem un nepārsniedzot maksimālo 
apjomu, kas noteikts saskaņā ar 53. panta 
2. punktu;

b) saskaņā ar Regulas (EK) 
Nr. 1782/2003 68. panta 1. punktu 
saglabāja visu vai daļu no šajā regulā 
41. pantā valstij noteiktā maksimālā 
apjoma, kas atbilst Regulas (EK) 
Nr. 1782/2003 VI pielikumā minētajai 
kaušanas piemaksai par teļiem, katru 
gadu veic papildu maksājumus 
lauksaimniekiem.
Papildu maksājumu par teļu kaušanu 
piešķir saskaņā ar šīs regulas IV sadaļas 
1. nodaļas 8. iedaļas noteikumiem un 
nepārsniedzot maksimālo apjomu, kas 
noteikts saskaņā ar 53. panta 2. punktu.

Or. fr

Pamatojums

Ir jānodrošina, lai piemaksa par zīdītājgovīm un kaušanas piemaksa par teļiem būtu saistītas, 
citādi pastāv risks, ka nozare būs nopietni apdraudēta.



PE407.775v01-00 48/86 PR\727224LV.doc

LV

Grozījums Nr. 72

Regulas priekšlikums
55. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis, kas saskaņā ar Regulas 
(EK) Nr. 1782/2003 68. panta 1. punktu, 
68. panta 2. punkta a) apakšpunkta ii) daļu 
vai 68. panta 2. punkta b) apakšpunktu 
saglabāja visu vai daļu no valstij šīs regulas 
41. pantā minētā maksimālā apjoma, kas 
atbilst kaušanas piemaksai par teļiem
2010. un 2011. gadā, kaušanas piemaksai 
par liellopiem, kas nav teļi, vai īpašajai 
piemaksai par vīriešu kārtas dzīvniekiem, 
var piešķirt papildu maksājumu 
lauksaimniekam. Papildu maksājumus 
piešķir par teļu kaušanu, par to liellopu 
kaušanu, kas nav teļi, un par vīriešu kārtas 
liellopu uzturēšanu saskaņā ar IV sadaļas 
1. nodaļas 8. iedaļas noteikumiem. Papildu 
maksājumu nosaka 50 % apmērā no 
pakāpes, ko piemēro saskaņā ar Regulas 
(EK) Nr. 1782/2003 68. pantu un 
nepārsniedzot robežvērtību, kas noteikta 
atbilstīgi šīs regulas 53. panta 2. punktam.

2. Dalībvalstis, kas saskaņā ar Regulas 
(EK) Nr. 1782/2003 68. panta 1. punktu, 
68. panta 2. punkta a) apakšpunkta ii) daļu 
vai 68. panta 2. punkta b) apakšpunktu 
saglabāja visu vai daļu no valstij šīs regulas 
41. pantā minētā maksimālā apjoma, kas 
atbilst kaušanas piemaksai par liellopiem, 
kas nav teļi, vai īpašajai piemaksai par 
vīriešu kārtas dzīvniekiem, 2010. un 
2011. gadā var piešķirt papildu maksājumu 
lauksaimniekam. Papildu maksājumus 
piešķir par to liellopu kaušanu, kas nav teļi, 
un par vīriešu kārtas liellopu uzturēšanu 
saskaņā ar IV sadaļas 1. nodaļas 8. iedaļas 
noteikumiem. Papildu maksājumu nosaka
50 % apmērā no pakāpes, ko piemēro 
saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1782/2003 
68. pantu, un nepārsniedzot robežvērtību, 
kas noteikta atbilstīgi šīs regulas 53. panta 
2. punktam.

Or. fr

Pamatojums

Šis grozījums ir iepriekšējā grozījuma rezultāts.

Grozījums Nr. 73

Regulas priekšlikums
59. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katra jaunā dalībvalsts veic tai noteiktā 
maksimālā apjoma lineāru procentuālu 
samazināšanu, lai veidotu valsts rezervi.

1. Katra jaunā dalībvalsts veic tai noteiktā 
maksimālā apjoma lineāru procentuālu 
samazināšanu, lai veidotu valsts rezervi, to, 
iespējams, papildinot ar summām, kas 
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iegūtas 27. panta piemērošanas rezultātā.

Or. fr

Grozījums Nr. 74

Regulas priekšlikums
59. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Pirmajā gadā, kad piemēro vienotā 
maksājuma shēmu, jaunās dalībvalstis var 
izmantot valsts rezervi, lai atbilstīgi 
objektīviem un nediskriminējošiem 
kritērijiem un tādā veidā, lai nodrošinātu 
vienlīdzīgu attieksmi pret lauksaimniekiem 
un lai izvairītos no tirgus un konkurences 
traucējumiem, tiesības uz maksājumu 
piešķirtu tiem lauksaimniekiem konkrētās 
nozarēs, kuri atrodas īpašā situācijā sakarā 
ar pāreju uz vienotā maksājuma shēmu.

3. Pirmajā gadā, kad piemēro vienotā 
maksājuma shēmu, jaunās dalībvalstis var 
izmantot valsts rezervi, lai atbilstīgi 
objektīviem un nediskriminējošiem 
kritērijiem un tādā veidā, lai nodrošinātu 
vienlīdzīgu attieksmi pret lauksaimniekiem 
un lai izvairītos no tirgus un konkurences 
traucējumiem, tiesības uz maksājumu 
piešķirtu tiem lauksaimniekiem konkrētās 
nozarēs, kuri atrodas īpašā situācijā sakarā 
ar pāreju uz vienotā maksājuma shēmu.
Dalībvalstis var dot priekšroku jo īpaši 
nozares jaunienācējiem, jaunajiem 
lauksaimniekiem, ģimenes saimniecībām 
vai citiem prioritārajiem 
lauksaimniekiem.

Or. fr

Grozījums Nr. 75

Regulas priekšlikums
59. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Jaunās dalībvalstis var izmantot valsts 
rezervi, lai atbilstīgi objektīviem 
kritērijiem un tādā veidā, lai nodrošinātu 
vienlīdzīgu attieksmi pret lauksaimniekiem 
un lai izvairītos no tirgus un konkurences 
traucējumiem, tiesības uz maksājumu 

5. Jaunās dalībvalstis var izmantot valsts 
rezervi, lai atbilstīgi objektīviem 
kritērijiem un tādā veidā, lai nodrošinātu 
vienlīdzīgu attieksmi pret lauksaimniekiem 
un lai izvairītos no tirgus un konkurences 
traucējumiem, tiesības uz maksājumu 
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piešķirtu tiem lauksaimniekiem, kuri īsteno 
pārstrukturēšanas un/vai attīstības 
programmas saistībā ar vienu vai citu 
valsts intervences veidu, lai novērstu 
zemes pamešanu un/vai kompensētu īpašus 
šķēršļus lauksaimniekiem šādos apgabalos.

piešķirtu tiem lauksaimniekiem, kuri īsteno 
pārstrukturēšanas un/vai attīstības 
programmas saistībā ar vienu vai citu 
valsts intervences veidu, lai novērstu 
zemes pamešanu un/vai kompensētu īpašus 
šķēršļus lauksaimniekiem šādos apgabalos.
Dalībvalstis var dot priekšroku jo īpaši 
nozares jaunienācējiem, jaunajiem 
lauksaimniekiem, ģimenes saimniecībām 
vai citiem prioritārajiem 
lauksaimniekiem.

Or. fr

Grozījums Nr. 76

Regulas priekšlikums
65. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Summas, kas minētas XI pielikumā un 
kuras bija pieejamas saistītajam atbalstam, 
kas ietverts X pielikuma I punktā minētajās 
shēmās, dalībvalstis sadala starp 
lauksaimniekiem attiecīgajās nozarēs 
saskaņā ar objektīviem un 
nediskriminējošiem kritērijiem, ņemot vērā 
jo īpaši atbalstu, ko minētie lauksaimnieki 
saņēma tiešā vai netiešā veidā atbilstīgi 
attiecīgajām atbalsta shēmām vienā vai 
vairākos gados laikposmā no 2005. līdz 
2008. gadam.

1. Summas, kas minētas XI pielikumā un 
kuras bija pieejamas saistītajam atbalstam, 
kas ietverts X pielikuma I punktā minētajās 
shēmās, dalībvalstis sadala galvenokārt 
starp lauksaimniekiem attiecīgajās nozarēs 
saskaņā ar objektīviem un 
nediskriminējošiem kritērijiem, ņemot vērā 
jo īpaši atbalstu, ko minētie lauksaimnieki 
saņēma tiešā vai netiešā veidā atbilstīgi 
attiecīgajām atbalsta shēmām vienā vai 
vairākos gados laikposmā no 2005. līdz 
2008. gadam.

Or. fr

Pamatojums

Jānodrošina dalībvalstīm iespējas manevrēt, jo varētu būt grūti pārskaitīt šādus maksājumus 
precīzi līdz pēdējam eiro.
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Grozījums Nr. 77

Regulas priekšlikums
66. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Summas, kas bija pieejamas saistītajam 
atbalstam saskaņā ar X pielikuma II punktā 
minētajām shēmām, dalībvalstis sadala 
starp lauksaimniekiem attiecīgajās nozarēs 
proporcionāli atbalstam, ko šie 
lauksaimnieki saņēma saskaņā ar 
attiecīgajām atbalsta shēmām laikposmā no 
2000. līdz 2002. gadam. Tomēr dalībvalstis 
var izvēlēties nesenāku atsauces laikposmu 
saskaņā ar objektīviem un 
nediskriminējošiem mērķiem.

Summas, kas bija pieejamas saistītajam 
atbalstam saskaņā ar X pielikuma II punktā 
minētajām shēmām, dalībvalstis sadala 
galvenokārt starp lauksaimniekiem 
attiecīgajās nozarēs proporcionāli 
atbalstam, ko šie lauksaimnieki saņēma 
saskaņā ar attiecīgajām atbalsta shēmām 
laikposmā no 2000. līdz 2002. gadam. 
Tomēr dalībvalstis var izvēlēties nesenāku 
atsauces laikposmu saskaņā ar objektīviem 
un nediskriminējošiem mērķiem.

Or. fr

Pamatojums

Jānodrošina dalībvalstīm iespējas manevrēt, jo varētu būt grūti pārskaitīt šādus maksājumus 
precīzi līdz pēdējam eiro.  

Grozījums Nr. 78

Regulas priekšlikums
5. nodaļa – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ĪPAŠAIS ATBALSTS (Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. fr
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Grozījums Nr. 79

Regulas priekšlikums
68. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vispārīgie noteikumi Papildmaksājumi

Or. fr

Grozījums Nr. 80

Regulas priekšlikums
68. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) lai palīdzētu risināt īpašas grūtības, kas 
skar lauksaimniekus piena, liellopu, aitas 
un kazas gaļas un rīsa nozarē ekonomiski 
vājos vai ekoloģiski jutīgos apgabalos;

b) lai palīdzētu risināt īpašas grūtības, kas 
skar lauksaimniekus piena un rīsa nozarē 
ekonomiski vājos vai ekoloģiski jutīgos 
apgabalos, kā arī liellopu, aitas un kazas 
gaļas ražotājus;

Or. fr

Pamatojums

Apgabalu kategoriju nevajadzētu attiecināt uz gaļas ražotāju nozari, jo tajā ir nopietna 
vispārēja krīze. Turklāt attiecībā uz aitu un kazu audzēšanas nozari ierosinājums ir saskaņā 
ar Eiropas Parlamenta nostāju 2008. gada 19. jūnija rezolūcijā par aitkopības un kazkopības 
nozares nākotni.

Grozījums Nr. 81

Regulas priekšlikums
68. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) apgabalos, uz kuriem attiecas 
pārstrukturēšanas un/vai attīstības 
programmas, lai novērstu zemes pamešanu 

c) apgabalos, uz kuriem attiecas 
pārstrukturēšanas un/vai attīstības 
programmas, lai novērstu zemes pamešanu 
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un/vai, lai risinātu īpašās šo apgabalu 
lauksaimnieku problēmas,

un/vai lai risinātu īpašās šo apgabalu 
lauksaimnieku problēmas, un var dot 
priekšroku jo īpaši nozares 
jaunienācējiem, jaunajiem 
lauksaimniekiem, ģimenes saimniecībām 
vai citiem prioritārajiem 
lauksaimniekiem,

Or. fr

Grozījums Nr. 82

Regulas priekšlikums
68. pants – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) lai piešķirtu dotācijas par hektāru 
skaitu, par ko ir tiesības saņemt atbalstu 
un par ko nav tiesību uz maksājumu,

Or. fr

Pamatojums

Konkrētas dalībvalstis var nolemt, ka ņem vērā augļu un dārzeņu ražošanai atvēlētās zemes 
platības, tāpēc ir jānodrošina tām šāda brīva izvēle.

Grozījums Nr. 83

Regulas priekšlikums
68. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) ieguldot ražas apdrošināšanas prēmijās 
saskaņā ar 69. pantā izklāstītajiem 
nosacījumiem,

Svītrots

Or. fr
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Pamatojums

Šis pasākums, protams, nav jāsvītro, bet gan jāiekļauj atsevišķā pantā, lai tam garantētu 
pienācīgu atbalstu un lai to varētu īstenot saskaņā ar vienotu KTO.

Grozījums Nr. 84

Regulas priekšlikums
68. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) kopfondos dzīvnieku un augu slimībām 
saskaņā ar 70. pantā izklāstītajiem 
nosacījumiem.

Svītrots

Or. fr

Pamatojums

Šis pasākums, protams, nav jāsvītro, bet gan kopā ar ražas apdrošināšanu jāiekļauj atsevišķā 
pantā, lai tiem garantētu pienācīgu atbalstu un lai tos varētu īstenot saskaņā ar vienotu KTO.

Grozījums Nr. 85

Regulas priekšlikums
68. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atbalstu par 1. punkta b) apakšpunktā 
minētajiem pasākumiem var piešķirt tikai:

Atbalstu par 1. punkta b) apakšpunktā 
minētajiem pasākumiem var piešķirt tikai 
tādā apmērā, kas vajadzīgs, lai mudinātu 
saglabāt faktiskos ražošanas apjomus.

Or. fr

Pamatojums

Grūtībās nonākušām nozarēm ir jāsniedz atbalsts, nevis jādod iespējas palielināt ražošanas 
apjomu.
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Grozījums Nr. 86

Regulas priekšlikums
68. pants – 3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) ja pilnībā īstenota vienotā maksājuma 
shēmu attiecīgajā nozarē saskaņā ar 54., 
55. un 71. pantu,

Svītrots

Or. fr

Pamatojums

Dažām grūtībās nonākušām nozarēm noderētu iespēja kombinēt vairākus pasākumus, lai 
garantētu to pastāvību.

Grozījums Nr. 87

Regulas priekšlikums
68. pants – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) apjomā, kas vajadzīgs, lai stimulētu 
ražošanas pašreizējā līmeņa saglabāšanu.

Svītrots

Or. fr

Pamatojums

Šī frāze vienkārši ir pārvietota, iekļaujot to šā punkta ievaddaļā.

Grozījums Nr. 88

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;

4. Atbalsts saistībā ar 1. punkta a) un
b) apakšpunktā minētajiem pasākumiem 
nepārsniedz procentu daļu atbilstīgi
Padomes 1994. gada 22. decembra 
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dalībvalstis var noteikt katram pasākumam 
mazāku apjomu.

Lēmumam 94/800/EK par to, kā Eiropas 
Kopienas vārdā attiecībā uz tās 
kompetencē esošām jomām slēdz 
daudzpusējo sarunu Urugvajas kārtas 
(1986–1994) nolīgumus1. Dalībvalstis var 
noteikt katram pasākumam mazāku 
apjomu.
__________
1 OV L 336, 23.12.1994., 1. lpp.

Or. fr

Pamatojums

Komisija attiecīgos procentus noteikusi pilnīgi nepamatoti, un to var apstiprināt, tikai galīgi 
vienojoties par šo likumdošanas priekšlikumu. Skaidri zināms vien tas, ka atbalstam ir 
jāatbilst saistībām, ko Eiropas Kopiena uzņēmusies daudzpusējo tirdzniecības sarunu 
Urugvajas kārtā, sevišķi attiecībā uz t. s. „zilo kasti” un „de minimis” klauzulu.

Grozījums Nr. 89

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) apakšpunktā, tiek sniegts 
gada papildu maksājumu veidā,

Or. fr

Pamatojums

Sk. pamatojumu 68. panta 1. punkta d) apakšpunktam.

Grozījums Nr. 90

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. fr

Pamatojums

Sk. pamatojumu 68. panta 1. punkta e) apakšpunktam.

Grozījums Nr. 91

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. fr

Pamatojums

Visi ierobežojumi, kas noteikti vienotā maksājuma shēmai, ir atcelti, tāpēc nav pamata tos 
atjaunot, radot liekus sarežģījumus.

Grozījums Nr. 92

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. Komisija saskaņā ar 128. panta 
2. punktā noteikto kārtību paredz 
nosacījumus šajā iedaļā minētā atbalsta 
piešķiršanai, jo īpaši, lai nodrošinātu 
saskanību ar citiem Kopienas pasākumiem 
un politikas jomām.
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Or. fr

Pamatojums

Teksts ir jāprecizē un jāracionalizē.

Grozījums Nr. 93

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a Par pasākumiem un plānotajiem 
maksājumiem dalībvalstis vispirms 
informē Komisiju.

Or. fr

Pamatojums

Ja lietderīgi piemērot subsidiaritātes principu, ir svarīgi, lai dalībvalstis informētu Komisiju 
par pasākumiem, ko tās plāno veikt.

Grozījums Nr. 94

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) un c) apakšpunktā, 
veicot lineāru lauksaimniekiem piešķirto 
tiesību samazinājumu un/vai veicot 
samazinājumu valsts rezervē,

Or. fr

Pamatojums

Sk. pamatojumu 68. panta 1. punkta d) apakšpunktam.
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Grozījums Nr. 95

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.

Svītrots

Or. fr

Pamatojums

Sk. pamatojumu 68. panta 1. punkta e) apakšpunktam.

Grozījums Nr. 96

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.

Svītrots

Or. fr

Pamatojums

Šis punkts ir pārvietots, iekļaujot to 7. punktā.
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Grozījums Nr. 97

Regulas priekšlikums
68.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

68.a pants
Atbalsts saskaņā ar vienotu KTO
1. Līdz 1. augustam tajā gadā, pēc kura 
nākamajā piemēro šā panta noteikumus, 
dalībvalstis var pieņemt lēmumu, sākot no 
2010. gada, izmantot līdz 5 % no 41. pantā 
valstij noteiktā maksimālā apjoma, lai 
piešķirtu lauksaimniekiem atbalstu,
a) ieguldot līdzekļus piemaksās par ražas 
apdrošināšanu,
b) ieguldot līdzekļus kopējos fondos 
dzīvnieku vai augu slimību gadījumiem.
2. Atbalstu pasākumiem, kas minēti
a) 1. punkta a) apakšpunktā, sniedz gada 
papildu maksājumu veidā,
b) 1. punkta b) apakšpunktā, sniedz 
kompensācijas maksājumu veidā.
3. Dalībvalstis piesaista papildu līdzekļus, 
kas vajadzīgi, lai segtu atbalstu, kurš 
minēts
a) 1. punkta a) apakšpunktā, veicot 
lineāru lauksaimniekiem piešķirto tiesību 
samazinājumu un/vai samazinot valsts 
rezervi,
b) 1. punkta b) apakšpunktā, pēc 
vajadzības veicot viena vai vairāku 
attiecīgajiem saņēmējiem izmaksājamu 
summu lineāru samazināšanu saskaņā ar 
šīs nodaļas noteikumiem.
4. Atbalsts 1. punkta b) apakšpunktā 
minētajiem pasākumiem nepārsniedz 
noteiktus procentus saskaņā ar 
Lēmumu 94/800/EK.

Or. fr
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Pamatojums

Ir jānodrošina pienācīgs atbalsts šiem diviem pasākumiem, kas vajadzīgi, lai novērstu 
lauksaimniecības tirgu iespējamo nestabilitāti. Šo pašu iemeslu dēļ abi pasākumi jāiekļauj 
vienotā KTO.

Grozījums Nr. 98

Regulas priekšlikums
68.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

68.b pants
Pārejas noteikumi

1. Dalībvalstis, kuras pilnībā vai daļēji 
nepiemēro 68. un 68.a pantu, 
neizmantotās summas var piešķirt lauku 
attīstības plānošanas pasākumiem 
saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 378/2007 
noteikumiem. Attiecīgās summas izmanto 
saskaņā ar 69. panta 5.a punktu Regulā 
(EK) Nr. 1698/2005 un bez tās dalībvalsts 
finansiālā ieguldījuma, kurā šīs summas 
ir iegūtas.

Or. fr

Pamatojums

Tas, ka referents atbilstīgi Parlamenta 2008. gada 12. marta rezolūcijai ierosina samazināt 
uz otro pīlāru pārvietojamo summu, nenozīmē, ka ir iecerēts atņemt līdzekļus lauku attīstībai.
Tātad ir jānodrošina tām dalībvalstīm, kuras nevēlas pilnībā vai daļēji izlietot 68. un 
68.a panta piemērošanas rezultātā iegūtās summas, iespēja piešķirt papildu līdzekļus lauku 
attīstības programmām.  Taču ņemot vērā, ka summas, kas iekļautas pirmajā pīlārā, pilnībā 
finansē no Kopienas budžeta, tām jābūt bez valsts līdzfinansējuma gadījumā, ja tās tiek 
pārvietotas uz otro pīlāru.
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Grozījums Nr. 99

Regulas priekšlikums
69. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

69. pants Svītrots
Ražas apdrošināšana

1. Dalībvalstis var veikt finansiālus 
ieguldījumus iemaksās par ražas 
apdrošināšanu pret zaudējumiem, ko 
radījuši nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi.
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.
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.
3. Izmaksu segums par ražas 
apdrošināšanu ir pieejams tikai tad, ja
nelabvēlīgus klimatiskos apstākļus oficiāli 
atzinusi attiecīgās dalībvalsts kompetentā 
iestāde.
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 
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daudzumu.
5. Visas finanšu iemaksas tieši iemaksā 
attiecīgajam lauksaimniekam.
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.
Pirmā daļa neierobežo dalībvalstu tiesības 
pilnībā vai daļēji segt savu 
finansējuma daļu, attiecīgajās nozarēs 
izmantojot kolektīvās atbildības obligātās 
sistēmas.
7. Finansiālais ieguldījums nedrīkst radīt 
šķēršļus iekšējo apdrošināšanas 
pakalpojumu tirgus darbībai. Finansiālo 
ieguldījumu nedrīkst ierobežot līdz 
apdrošināšanai, ko nodrošina viena 
apdrošināšanas uzņēmējsabiedrība vai 
uzņēmējsabiedrību grupa vai uz ko 
attiecas nosacījums, ka apdrošināšanas 
līgums jāslēdz ar uzņēmējsabiedrību, kas 
reģistrēta attiecīgajā dalībvalstī.

Or. fr

Pamatojums

Šos ļoti labvēlīgos noteikumus, protams, nav jāsvītro, bet gan jāiekļauj regulā, kura attiecas 
uz vienotu KTO.

Grozījums Nr. 100

Regulas priekšlikums
70. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

70. pants Svītrots
Dzīvnieku un augu slimību gadījumā 

paredzētie kopfondi
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1. Dalībvalstis, veicot iemaksas 
kopfondos, var paredzēt finansiālu 
kompensāciju, kas izmaksājama 
lauksaimniekiem par ekonomiskajiem 
zaudējumiem, ko radījis dzīvnieku vai 
augu slimību uzliesmojums.
2. Šajā pantā:
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;
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.
3. Kopfonds finansiālo kompensāciju 
izmaksā tieši iesaistītajiem 
lauksaimniekiem, kurus skāruši 
ekonomiskie zaudējumi.
Kopfonda izmaksātās finansiālās 
kompensācijas avots ir:
a) pamatkapitāls, ko iesaistītie 
lauksaimnieki ieguldījuši fondā, un/vai
b) aizņēmumi, ko fonds izdarījis saskaņā 
ar komercnoteikumiem.
Sākotnējo kapitālu nevar veidot publisks 
finansējums.
4. Finansiālie ieguldījumi, kas minēti 
1. punktā, var attiekties uz:
a) administratīvajām izmaksām kopfonda 
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izveidošanai, kas sadalītas maksimāli trim 
gadiem,
b) kapitāla un procentu atmaksai par 
aizņēmumiem, ko kopfonds izdarījis 
saskaņā ar komercnoteikumiem, lai 
izmaksātu lauksaimniekiem finansiālo 
kompensāciju,
c) summām, ko kopfonds 
lauksaimniekiem kā finansiālu 
kompensāciju izmaksājis no 
pamatkapitāla.
To komercaizņēmumu minimālo un 
maksimālo ilgumu, par kuriem ir tiesības 
pretendēt uz finansiālu atbalstu, nosaka 
Komisija saskaņā ar 128. panta 2. punktā 
minēto procedūru.
Ja finansiālā kompensācija izmaksāta no 
fonda saskaņā ar pirmās daļas c) punktu, 
publiskajam finansiālajam atbalstam ir 
jānotiek atbilstīgi grafikam, kāds 
paredzēts minimālā ilguma 
komerciālajam aizņēmumam.
5. Finansiālais ieguldījums nepārsniedz 
60 % no 4. punktā minētajām izmaksām.
Dalībvalstis var nolemt palielināt 
finansiālo ieguldījumu līdz 70 %, ņemot 
vērā stāvokli attiecīgajā nozarē. Izmaksas, 
ko nesedz finansiālie ieguldījumi, jāsedz 
iesaistītajiem lauksaimniekiem.
Dalībvalstis var ierobežot izmaksas, par 
kurām ir tiesības uz finansiālo 
ieguldījumu, piemērojot:
a) katram fondam maksimālo apjomu,
b) katrai vienībai attiecīgu maksimālo 
apjomu.
6. Dalībvalstu izmaksas par finansējuma 
piešķiršanu līdzfinansē Kopiena no 
68. panta 1. punktā minētajiem fondiem 
40 % apmērā no 4. punktā noteiktajām 
attaisnotajām summām.
Pirmā daļa neierobežo dalībvalstu tiesības 
pilnībā vai daļēji segt savu 
finansējuma daļu, attiecīgajās nozarēs 
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izmantojot kolektīvās atbildības obligātās 
sistēmas.
7. Dalībvalstis nosaka noteikumus 
kopfonda izveidošanai un pārvaldībai, jo 
īpaši attiecībā uz kompensācijas 
maksājumu piešķiršanu lauksaimniekiem 
krīzes gadījumā vai šo noteikumu 
pārvaldībai un kontrolei.
8. Dalībvalstis iesniedz Komisijai gada 
ziņojumu par šā panta īstenošanu. Šā 
ziņojuma formu, saturu, grafiku un 
termiņus nosaka Komisija saskaņā ar 
128. panta 2. punktā minēto procedūru.

Or. fr

Pamatojums

Šos ļoti labvēlīgos noteikumus, protams, nav jāsvītro, bet gan jāiekļauj regulā, kura attiecas 
uz vienotu KTO.

Grozījums Nr. 101

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

Grozījums Nr. 102

Regulas priekšlikums
72. pants – 2. punkts – tabula

Komisijas ierosinātais teksts
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EUR/ha
2009.g. 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

Parlamenta izdarītie grozījumi
EUR/ha
2009–2013

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. fr

Grozījums Nr. 103

Regulas priekšlikums
1.a iedaļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.A IEDAĻA

PIEMAKSA PAR PROTEĪNAUGIEM

74.a pants
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Darbības joma
Atbalstu piešķir lauksaimniekiem, kuri 
ražo proteīnaugus saskaņā ar šīs iedaļas 
nosacījumiem.
Proteīnaugi tostarp ir

a) zirņi, uz kuriem attiecas KN 
kods 0713 10,

b) sīkgraudu pupas, uz kurām 
attiecas KN kods 0713 50,
c) saldā (lopbarības) lupīna, uz kuru 
attiecas KN kods ex 1209 29 50.

74.b pants
Atbalsta apjoms un tiesības pretendēt uz 

atbalstu
Atbalsts ir EUR 55,57 par hektāru 
proteīnaugu, kuru raža novākta pēc 
posma, kurā notikusi nogatavināšana ar 
pienskābi.
Par kultūraugiem, ko audzē pilnībā 
apsētās platībās un ko audzē saskaņā ar 
vietējiem standartiem, bet kas nesasniedz 
ziedēšanas posmu ārkārtas laika apstākļu 
dēļ, kurus atzinusi attiecīgā dalībvalsts, 
tomēr saglabājas tiesības pretendēt uz 
atbalstu, ja konkrētās platības neizmanto 
nevienam citam nolūkam līdz minētajam 
audzēšanas posmam.

74.c pants
Platība

1. Ar šo nosaka maksimālo garantēto 
platību 1 400 000 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.

Or. fr
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Pamatojums

Ņemot vērā, cik izdevīga ir labība, strauji samazinās proteīnaugiem atvēlētās platības. Šī 
samazināšanās nelabvēlīgi ietekmē ne tikai lauksaimniecību un vidi, bet arī rada risku, ka tās 
rezultātā pietrūks proteīnaugu jo īpaši dzīvnieku barībā.

Grozījums Nr. 104

Regulas priekšlikums
75. pants – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fr

Grozījums Nr. 105

Regulas priekšlikums
75. pants – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Svītrots

Or. fr
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Grozījums Nr. 106

Regulas priekšlikums
6.a iedaļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.A IEDAĻA

ATBALSTS PAR TABAKU

87.a pants
Darbības joma

Par ražas novākšanu 2010., 2011. un 
2012. gadā atbalstu saskaņā ar šajā iedaļā 
izklāstītajiem nosacījumiem var piešķirt 
lauksaimniekiem, kuri ražo jēltabaku, kas 
atbilst KN 2401. kodam.

87.b pants
Nosacījumi, kas attiecas uz tiesībām 

pretendēt uz atbalstu
Atbalstu piešķir lauksaimniekiem, kuri 
saskaņā ar Regulu (EEK) Nr. 2075/92 
saņēma piemaksu par tabaku 2000., 2001. 
un 2002. gadā, un lauksaimniekiem, kam 
laikposmā no 2002. gada 1. janvāra līdz 
2005. gada 31. decembrim bija piešķirtas 
tabakas ražošanas kvotas. Atbalsta 
maksājumu veic ar šādiem nosacījumiem:
a) tabaka ir iegūta ražošanas zonā, kas 
noteikta II pielikumā Komisijas 
1998. gada 22. decembra Regulai (EK) 
Nr. 2848/98, ar ko nosaka sīki izstrādātus 
noteikumus Padomes Regulas (EEK) 
Nr. 2075/92 piemērošanai attiecībā uz 
piemaksu sistēmu, ražošanas kvotām un 
īpašo atbalstu, kas piešķirams ražotāju 
grupām jēltabakas nozarē1;
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 
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lauksaimniekiem un/vai pēc objektīviem 
kritērijiem, piemēram, tabakas ražotāju 
atrašanās I mērķim nozīmīgā reģionā vai 
noteiktas kvalitātes šķirņu audzēšana.
Beidzoties vienotā platībmaksājuma 
shēmas darbības laikposmam saskaņā ar 
111. pantu un piemērojot 87.a pantu, 
tabakas ražošanas kvotas atbilstīgi šā 
panta pirmajai daļai piešķir ne vēlāk kā 
līdz vienotā platībmaksājuma shēmas 
darbības pirmā gada beigām.
____________
1 OV L 358, 31.12.1998., 17. lpp. Regulā jaunākie 
grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1809/2004 
(OV L 318, 19.10.2004., 18. lpp.).

87.c pants
Summas

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

(milj. EUR)
2010–2012

Vācija 21,287
Spānija 70,599
Francija 48,217
Itālija (izņemot 
Apūliju)

189,366

Portugāle 8,468
2009–2012

Ungārija pm
Bulgārija pm
Rumānija pm
Polija pm

87.d pants
Pārskaitījums Kopienas tabakas fondā

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

Or. fr

Pamatojums

Ir jāiekļauj grozījums atbilstīgi Eiropas Parlamenta 2008. gada 26. maija rezolūcijai, ko 
pieņēma ar lielu balsu vairākumu.

Grozījums Nr. 107

Regulas priekšlikums
90. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Piemaksas summa par vienu aitu 
reproduktīvā vecumā ir EUR 21. Tomēr 
lauksaimniekiem, kas tirgo aitas pienu vai 
produktus, kuru pamatā ir aitas piens, 
piemaksa par aitu reproduktīvā vecumā ir 
EUR 6,8.

4. Piemaksas summa par vienu aitu 
reproduktīvā vecumā ir EUR 21. Tomēr 
lauksaimniekiem, kas tirgo aitas pienu vai 
produktus, kuru pamatā ir aitas piens, 
piemaksa par aitu reproduktīvā vecumā ir 
EUR 16,8.

Or. fr

Pamatojums

Jālabo kļūda Komisijas tekstā.

Grozījums Nr. 108

Regulas priekšlikums
90. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Piemaksas apmērs par vienu kazu 
reproduktīvā vecumā ir EUR 6,8.

5. Piemaksas apmērs par vienu kazu 
reproduktīvā vecumā ir EUR 16,8.

Or. fr
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Pamatojums

Jālabo kļūda Komisijas tekstā.

Grozījums Nr. 109

Regulas priekšlikums
98. pants – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) „reģions” ir dalībvalsts vai dalībvalsts 
reģions pēc konkrētās dalībvalsts izvēles;

Svītrots

Or. fr

Pamatojums

Šī definīcija ir iekļauta 2. pantā, kurā noteiktas šīs regulas izpratnei vajadzīgās definīcijas.

Grozījums Nr. 110

Regulas priekšlikums
119. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Jaunās dalībvalstis, kas piemēro vienotā 
platībmaksājuma shēmu, vēlākais līdz 
2009. gada 1. augustam (stājas spēkā no 
2010. kalendārā gada), var nolemt izlietot 
līdz 10 % no 41. pantā minētā valstij 
noteiktā maksimuma [maksimāli 
pieļaujamā daudzuma], lai piešķirtu 
lauksaimniekiem atbalstu saskaņā ar
68. panta 1. punkta a), b), c) d) un 
e) apakšpunktu un saskaņā ar 68. panta 2.–
9. punktu un 69. un 70. pantu.

1. Jaunās dalībvalstis, kas piemēro vienotā 
platībmaksājuma shēmu, vēlākais līdz 
2009. gada 1. augustam (stājas spēkā no 
2010. kalendārā gada), var nolemt izlietot 
līdz 10 % no 41. pantā minētā valstij 
noteiktā maksimuma [maksimāli 
pieļaujamā daudzuma], lai piešķirtu 
lauksaimniekiem atbalstu saskaņā ar 
68. panta 1. punkta a), b) un
c) apakšpunktu un saskaņā ar 68. panta 2.–
9. punktu.

Līdz 1. augustam tajā gadā, pēc kura 
nākamajā piemēro 68.a panta 
noteikumus, jaunās dalībvalstis, kas 
piemēro vienotā platībmaksājuma shēmu, 
var nolemt, ka, sākot no 2010. gada, līdz 
pat 5 % no 41. pantā valstij noteiktā 
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maksimālā apjoma izlietos, lai piešķirtu 
lauksaimniekiem atbalstu saskaņā ar 
68.a panta 1. punkta a) un 
b) apakšpunktu un saskaņā ar 68.a panta 
2., 3. un 4. punktu.

Or. fr

Pamatojums

Jānodrošina konsekvence, ņemot vērā jauno 68.a un jauno 68.b pantu.

Grozījums Nr. 111

Regulas priekšlikums
123. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

123. pants Svītrots
Finanšu pārvedumi pārstrukturēšanai 

tabakas reģionos
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.

Or. fr

Pamatojums

Tāpat kā attiecībā uz 6.a iedaļu ir jāiekļauj grozījums atbilstīgi Eiropas Parlamenta 
2008. gada 26. maija rezolūcijai, ko pieņēma ar lielu balsu vairākumu.
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Grozījums Nr. 112

Regulas priekšlikums
125. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

III un IV sadaļu nepiemēro Francijas 
aizjūras departamentos, Azoru salās, 
Madeirā un Kanāriju salās.

Šīs regulas III un IV sadaļu nepiemēro 
Francijas aizjūras departamentos, Azoru 
salās, Madeirā un Kanāriju salās, taču 
attiecībā uz šīm teritorijām ir spēkā 68. un 
68.a pants.

Or. fr

Grozījums Nr. 113

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),
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) un 10.d nodaļu 
(platībatkarīgais maksājums par apiņiem).

Or. fr
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Grozījums Nr. 114

Regulas priekšlikums
I pielikums – nozare „Cietie kvieši” (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Cietie kvieši
Regulas (EK) Nr. 1782/2003 IV sadaļas 
1. nodaļa*
Platībatkarīgais maksājums
* Tikai par 2009. gadu.

Or. fr

Grozījums Nr. 115

Regulas priekšlikums
I pielikums – Proteīnaugi – sleja „Juridiskais pamats”

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Regulas (EK) Nr. 1782/2003 IV sadaļas 
2. nodaļa*

Šīs regulas IV sadaļas 1. nodaļas 
1.a iedaļa

Or. fr

Grozījums Nr. 116

Regulas priekšlikums
I pielikums – Tabaka– sleja „Juridiskais pamats”

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Regulas (EK) Nr. 1782/2003 IV sadaļas 
10.c nodaļa

Šīs regulas IV sadaļas 1. nodaļas 
6.a iedaļa

Or. fr
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Grozījums Nr. 117

Regulas priekšlikums
I pielikums – Laukaugi– sleja „Juridiskais pamats”

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Regulas (EK) Nr. 1782/2003 IV sadaļas 
10. nodaļa

Regulas (EK) Nr. 1782/2003 IV sadaļas 
10. nodaļa*
* Tikai par 2009. gadu.

Or. fr

Pamatojums

Jālabo kļūda Komisijas tekstā.

Grozījums Nr. 118

Regulas priekšlikums
II pielikums – Aa daļa (jauna)

Grozījums
Aa. Darba drošība
8.a Padomes 1989. gada 12. jūnija Direktīva 89/391/EEK par pasākumiem, 

kas ieviešami, lai uzlabotu darba ņēmēju drošību un veselības aizsardzību 
darbā (OV L 183, 29.6.1989., 1. lpp.)

6. pants

3., 6., 8. 
un 
9. pants

8.b Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 18. septembra 
Direktīva 2000/54/EK par darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas saistīts 
ar bioloģisku aģentu iedarbību darba vietā (septītā atsevišķā direktīva 
saskaņā ar Direktīvas 89/391/EEK 16. panta 1. punktu)
(OV L 262, 17.10.2000., 21. lpp.)

8.c Padomes 1994. gada 22. jūnija Direktīva 94/33/EK par jauniešu darba 
aizsardzību
(OV L 216, 20.8.1994., 12. lpp.)

8.d Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa 
Direktīva 2004/37/EK par darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas saistīts 
ar kancerogēnu vai mutagēnu iedarbību darbā (sestā atsevišķā direktīva 
Padomes Direktīvas 89/391/EEK 16. panta 1. punkta nozīmē)
(OV L 158, 30.4.2004., 50. lpp.)

3. pants, 
4.–
12. pants

Or. fr
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Pamatojums

Jānodrošina konsekvence, iekļaujot arī darba drošību šajā regulā noteiktajās pārvaldības 
prasībās.

Grozījums Nr. 119

Regulas priekšlikums
IV pielikums

Komisijas ierosinātais teksts

miljonos EUR

Kalendārais gads 2009. g. 2010. g. 2011. g. 2012. g.
Beļģija 583,2 570,9 563,1 553,9
Čehija 773,0
Dānija 985,9 965,3 954,6 937,8
Vācija 5 467,4 5 339,2 5 269,3 5 178,0
Igaunija 88,9
Īrija 1 283,1 1 264,0 1 247,1 1 230,0
Grieķija 2 567,3 2 365,5 2 348,9 2 324,1
Spānija 5 171,3 5 043,4 5 019,1 4 953,5
Francija 8 218,5 8 021,2 7 930,7 7 796,2
Itālija 4 323,6 4 103,7 4 073,2 4 023,3
Kipra 48,2
Latvija 130,5
Lietuva 337,9
Luksemburga 35,2 34,5 34,0 33,4
Ungārija 1 150,9
Malta 4,6
Nīderlande 841,5 827,0 829,4 815,9
Austrija 727,7 718,2 712,1 704,9
Polija 2 730,5
Portugāle 635,8 623,0 622,6 622,6
Slovēnija 129,4
Slovākija 335,9
Somija 550,0 541,2 536,0 529,8
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Zviedrija 731,7 719,9 710,6 699,8
Apvienotā Karaliste 3 373,0 3 340,4 3 335,8 3 334,9

Grozījums

miljonos EUR

Kalendārais gads 2009. g. 2010. g. 2011. g. 2012. g.
Beļģija p.m. p.m. p.m. p.m.
Čehija p.m. p.m. p.m. p.m.
Dānija p.m. p.m. p.m. p.m.
Vācija p.m. p.m. p.m. p.m.
Igaunija p.m. p.m. p.m. p.m.
Īrija p.m. p.m. p.m. p.m.
Grieķija p.m. p.m. p.m. p.m.
Spānija p.m. p.m. p.m. p.m.
Francija p.m. p.m. p.m. p.m.
Itālija p.m. p.m. p.m. p.m.
Kipra p.m. p.m. p.m. p.m.
Latvija p.m. p.m. p.m. p.m.
Lietuva p.m. p.m. p.m. p.m.
Luksemburga p.m. p.m. p.m. p.m.
Ungārija p.m. p.m. p.m. p.m.
Malta p.m. p.m. p.m. p.m.
Nīderlande p.m. p.m. p.m. p.m.
Austrija p.m. p.m. p.m. p.m.
Polija p.m. p.m. p.m. p.m.
Portugāle p.m. p.m. p.m. p.m.
Slovēnija p.m. p.m. p.m. p.m.
Slovākija p.m. p.m. p.m. p.m.
Somija p.m. p.m. p.m. p.m.
Zviedrija p.m. p.m. p.m. p.m.
Apvienotā Karaliste p.m. p.m. p.m. p.m.

Or. fr

Pamatojums

Šis pielikums ir jāpārskata, lai ņemtu vērā Eiropas Parlamenta ierosinātos grozījumus.
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Grozījums Nr. 120

Regulas priekšlikums
VIII pielikums
Komisijas ierosinātais teksts

1. tabula

(EUR 1000)

Dalībvalsts 2009. g. 2010. g. 2011. g. 2012. g. 2013. g. 2014. g. 2015. g.
2016. gads un 

turpmākie 
gadi

Beļģija 614 179 611 901 613 281 613 281 614 661 614 661 614 661 614 661
Dānija 1 030 478 1 031 321 1 043 421 1 043 421 1 048 999 1 048 999 1 048 999 1 048 999
Vācija 5 770 254 5 781 666 5 826 537 5 826 537 5 848 330 5 848 330 5 848 330 5 848 330
Īrija 1 342 268 1 340 737 1 340 869 1 340 869 1 340 869 1 340 869 1 340 869 1 340 869
Grieķija 2 367 713 2 209 591 2 210 829 2 216 533 2 216 533 2 216 533 2 216 533 2 216 533
Spānija 4 838 512 5 070 413 5 114 250 5 139 246 5 139 316 5 139 316 5 139 316 5 139 316
Francija 8 404 502 8 444 468 8 500 503 8 504 425 8 518 804 8 518 804 8 518 804 8 518 804
Itālija 4 143 175 4 277 633 4 320 238 4 369 974 4 369 974 4 369 974 4 369 974 4 369 974
Luksemburga 37 051 37 084 37 084 37 084 37 084 37 084 37 084 37 084
Nīderlande 853 090 853 169 886 966 886 966 904 272 904 272 904 272 904 272
Austrija 745 561 747 298 750 019 750 019 751 616 751 616 751 616 751 616
Portugāle 589 723 600 296 600 370 605 967 605 972 605 972 605 972 605 972
Somija 566 801 565 823 568 799 568 799 570 583 570 583 570 583 570 583
Zviedrija 763 082 765 229 768 853 768 853 770 916 770 916 770 916 770 916
Apvienotā Karaliste 3 985 834 3 986 361 3 987 844 3 987 844 3 987 849 3 987 849 3 987 849 3 987 849

2. tabula*
(EUR 1000)

Dalībvalsts 2009. g. 2010. g. 2011. g. 2012. g. 2013. g. 2014. g. 2015. g. 2016. gads un 
turpmākie gadi

Bulgārija 287 399 328 997 409 587 490 705 571 467 652 228 732 986 813 746
Čehija 559 622 647 080 735 801 821 779 909 164 909 164 909 164 909 164
Igaunija 60 500 70 769 80 910 91 034 101 171 101 171 101 171 101 171
Kipra 31 670 38 845 43 730 48 615 53 499 53 499 53 499 53 499
Latvija 90 016 104 025 118 258 132 193 146 355 146 355 146 355 146 355
Lietuva 230 560 268 746 305 964 342 881 380 064 380 064 380 064 380 064
Ungārija 807 366 935 912 1 064 312 1 191 526 1 318 542 1 318 542 1 318 542 1 318 542
Malta 3 434 3 851 4 268 4 685 5 102 5 102 5 102 5 102
Polija 1 877 107 2 164 285 2 456 894 2 742 771 3 033 549 3 033 549 3 033 549 3 033 549
Rumānija 623 399 713 207 891 072 1 068 953 1 246 821 1 424 684 1 602 550 1 780 414
Slovēnija 87 942 102 047 116 077 130 107 144 236 144 236 144 236 144 236
Slovākija 240 014 277 779 314 692 351 377 388 191 388 191 388 191 388 191

* Maksimālās summas aprēķinātas, ņemot vērā 110. pantā sniegto palielinājumu grafiku.

Grozījums
1. tabula

(EUR 1000)
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Dalībvalsts 2009. g. 2010. g. 2011. g. 2012. g. 2013. g. 2014. g. 2015. g.
2016. gads un 

turpmākie 
gadi

Beļģija p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.
Dānija p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.
Vācija p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.
Īrija p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.
Grieķija p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.
Spānija p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.
Francija p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.
Itālija p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.
Luksemburga p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.
Nīderlande p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.
Austrija p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.
Portugāle p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.
Somija p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.
Zviedrija p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.
Apvienotā Karaliste p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

2. tabula
(EUR 1000)

Dalībvalsts 2009. g. 2010. g. 2011. g. 2012. g. 2013. g. 2014. g. 2015. g. 2016. gads un 
turpmākie gadi

Bulgārija p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.
Čehija p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.
Igaunija p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.
Kipra p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.
Latvija p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.
Lietuva p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.
Ungārija p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.
Malta p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.
Polija p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.
Rumānija p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.
Slovēnija p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.
Slovākija p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Or. fr

Pamatojums

Šis pielikums ir jāpārskata, lai ņemtu vērā Eiropas Parlamenta ierosinātos grozījumus.

Grozījums Nr. 121

Regulas priekšlikums
X pielikums – I daļa – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– No 2010. gada — Regulas (EK) 
Nr. 1782/2003 IV sadaļas 2. nodaļā 

Svītrots
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paredzētā piemaksa par proteīnaugiem;

Or. fr

Pamatojums

Atceļot saistīto atbalstu, pastāv risks, ka vēl straujāk samazināsies proteīnaugiem atvēlēto 
zemju platība un ka tā rezultātā pietrūks proteīnaugu jo īpaši dzīvnieku barībā.  

Grozījums Nr. 122

Regulas priekšlikums
X pielikums – I daļa – 3. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– No 2010. gada — Regulas (EK) 
Nr. 1782/2003 IV sadaļas III nodaļā un šīs 
regulas IV sadaļas 1. nodaļas 1. iedaļā 
paredzētais kultūratkarīgais maksājums par 
rīsiem saskaņā ar šīs regulas 72. panta 
2. punktā paredzēto grafiku;

– No 2013. gada — Regulas (EK) 
Nr. 1782/2003 IV sadaļas III nodaļā un šīs 
regulas IV sadaļas 1. nodaļas 1. iedaļā 
paredzētais kultūratkarīgais maksājums par 
rīsiem saskaņā ar šīs regulas 72. panta 
2. punktā paredzēto grafiku;

Or. fr

Pamatojums

Saistītais atbalsts vienotā maksājuma shēmā ir jāiekļauj, sākot no 2013. gada, ne ātrāk.

Grozījums Nr. 123

Regulas priekšlikums
X pielikums – I daļa – 5. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– No 2011. gada — Regulas (EK) 
Nr. 1234/2007 II daļas I sadaļas 
IV nodaļas I iedaļas I apakšiedaļā 
paredzētais atbalsts par žāvētas rupjās 
lopbarības pārstrādei;

Svītrots
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Or. fr

Pamatojums

Uz žāvētu rupjo lopbarību attiecas kopīga tirgus organizācija (KTO), kuras izvērtēšana 
turpinās un rezultāti vēl nav zināmi. Ja ilgtspējības nolūkā vēlas veikt pārstrukturēšanu
tagad, kad dzīvnieku audzēšanas nozarē ir krīze, ir jāgarantē olbaltumvielām bagātu 
produktu pastāvīgs piedāvājums.

Grozījums Nr. 124

Regulas priekšlikums
X pielikums – I daļa – 6. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– No 2011. gada — Regulas (EK) 
Nr. 1234/2007 II daļas I sadaļas IV nodaļas 
I iedaļas II apakšiedaļā paredzētais atbalsts 
par šķiedras linu pārstrādi, atbilstīgi 
minētajā apakšiedaļā paredzētajam 
grafikam;

No 2013. gada — Regulas (EK) 
Nr. 1234/2007 II daļas I sadaļas IV nodaļas 
I iedaļas II apakšiedaļā paredzētais atbalsts 
par šķiedras linu pārstrādi, atbilstīgi 
minētajā apakšiedaļā paredzētajam 
grafikam;

Or. fr

Pamatojums

Pati Komisija, veicot pētījumu, ir ļoti pozitīvi novērtējusi linu un kaņepju KTO, tāpēc nav 
iemesla nekavējoties svītrot šo nosacījumu.

Grozījums Nr. 125

Regulas priekšlikums
X pielikums – I daļa – 7. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– No 2011. gada — Regulas (EK) 
Nr. 1234/2004 [95.a] pantā paredzētā 
piemaksa par kartupeļu cieti un, saskaņā ar 
šīs regulas 75. pantā noteikto grafiku, 
minētajā pantā paredzētais atbalsts par 
cietes kartupeļiem.

No 2013. gada — Regulas (EK) 
Nr. 1234/2004 [95.a] pantā paredzētā 
piemaksa par kartupeļu cieti un, saskaņā ar 
šīs regulas 75. pantā noteikto grafiku, 
minētajā pantā paredzētais atbalsts par 
cietes kartupeļiem.
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Or. fr

Pamatojums

Ja tiks pārtraukta šī produkcijas veida ražošana, tas var būtiski ietekmēt nodarbinātību 
atsevišķos reģionos, tāpēc atbilstīgāk šķiet saglabāt spēkā esošo shēmu līdz 2013. gadam.

Grozījums Nr. 126

Regulas priekšlikums
X pielikums – II daļa – 2. iedaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

saskaņā ar 55. pantā paredzēto grafiku 
piemaksu par liellopu un teļa gaļu, izņemot 
piemaksu par zīdītājgovīm.

saskaņā ar 55. pantā paredzēto grafiku 
piemaksu par liellopu un teļa gaļu, izņemot 
piemaksu par zīdītājgovīm un kaušanas 
piemaksu par teļiem.

Or. fr

Grozījums Nr. 127

Regulas priekšlikums
XI pielikums – tabula „Žāvēta rupjā lopbarība”

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tabula „Žāvēta rupjā lopbarība” Tabula svītrota.

Or. fr

Grozījums Nr. 128

Regulas priekšlikums
XI pielikums – tabula „Proteīnaugi”

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tabula „Proteīnaugi” Tabula svītrota.
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Or. fr

Grozījums Nr. 129

Regulas priekšlikums
XI pielikums – tabula „Rīsi”

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Sleja „2010. g.” Svītrots
Sleja „2011. g.”
Sleja „2012. g.”

Or. fr

Grozījums Nr. 130

Regulas priekšlikums
XI pielikums – tabula „Garā linšķiedra”

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Sleja „2011. g.” Svītrots
Sleja „2012. g.”

Or. fr

Grozījums Nr. 131

Regulas priekšlikums
XI pielikums – tabula „Atbalsts par kartupeļu cietes pārstrādi”

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Sleja „2011. g.” Svītrots
Sleja „2012. g.”
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Or. fr

Grozījums Nr. 132

Regulas priekšlikums
XI pielikums – tabula „Atbalsts cietes kartupeļu audzētājiem”

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Sleja „2011. g.” Svītrots
Sleja „2012. g.”

Or. fr
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