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Grozījums Nr. 283
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Christel Schaldemose

Regulas priekšlikums
33. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(33) Būtu jādod dalībvalstīm iespēja daļu 
no valsts maksimālā apjoma, kas noteikts 
tiešajiem maksājumiem, skaidri noteiktos 
gadījumos izmantot saistītajam atbalstam 
konkrētās nozarēs. Resursi, kurus var 
izmantot saistītā atbalsta sniegšanai, būtu 
jāierobežo līdz noteiktam apjomam, 
vienlaikus ļaujot šādu atbalstu piešķirt 
dalībvalstīs vai to konkrētos reģionos, 
kuros ir īpaša situācija, proti, kuros 
konkrēti lauksaimniecības veidi vai 
lauksaimniecības sektori ir sevišķi svarīgi 
ekonomisku, vides un/vai sociālu iemeslu 
dēļ. Būtu jāatļauj dalībvalstīm šādam 
atbalstam izmantot līdz 5 % no valsts 
maksimālā apjoma vai līdz 10 %, ja to 
saistītā atbalsta apjoms vismaz vienā gadā 
2010.−2013. gada periodā pārsniedza 
5 %. Tomēr pienācīgi pamatotos 
gadījumos, ja ir pierādītas konkrētas 
aktuālas reģiona vajadzības un saņemts 
Komisijas apstiprinājums, būtu jāatļauj 
dalībvalstīm izmantot vairāk par 10 % no 
valsts maksimālā apjoma. Saistītais 
atbalsts būtu jāpiešķir tikai tiktāl, cik tas 
nepieciešams, lai radītu stimulu saglabāt 
pašreizējo ražošanas apjomu šajos 
reģionos. Šādam atbalstam būtu jābūt 
pieejamam arī lauksaimniekiem, kuriem 
2013. gada 31. decembrī ir īpašas 
maksājumtiesības, kas piešķirtas saskaņā 
ar Regulu (EK) Nr. 1782/2003 un 
Regulu (EK) Nr. 73/2009, un kuriem nav 
atbalsttiesīgu hektāru maksājumtiesību 
aktivizēšanai. Attiecībā uz tāda 
brīvprātīga saistītā atbalsta 
apstiprināšanu, kas pārsniedz 10 % no 
dalībvalstij noteiktā valsts gada 

(33) Tiešā atbalsta atsaistīšana un vienotā 
maksājuma shēmas ieviešana bija būtiski 
elementi KLP reformas procesā. Pieredze, 
kas iegūta, piemērojot Regulu (EK) 
Nr. 1782/2003 un Regulu (EK)
Nr. 73/2009, un tirgus situācijas attīstība 
norāda uz to, ka shēmas, kuras 
2013. gadā neiekļāva vienotā maksājuma 
shēmā, pašreiz var integrēt 
pamatmaksājuma shēmā, lai veicinātu uz
tirgu orientētu un ilgtspējīgu 
lauksaimniecību.
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maksimālā apjoma, Komisija būtu 
jāpilnvaro arī pieņemt īstenošanas aktus, 
nepiemērojot Regulu (ES) Nr. 182/2011.

Or. en

Grozījums Nr. 284
Julie Girling

Regulas priekšlikums
33. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(33) Būtu jādod dalībvalstīm iespēja daļu 
no valsts maksimālā apjoma, kas noteikts 
tiešajiem maksājumiem, skaidri noteiktos 
gadījumos izmantot saistītajam atbalstam 
konkrētās nozarēs. Resursi, kurus var 
izmantot saistītā atbalsta sniegšanai, būtu 
jāierobežo līdz noteiktam apjomam, 
vienlaikus ļaujot šādu atbalstu piešķirt 
dalībvalstīs vai to konkrētos reģionos, 
kuros ir īpaša situācija, proti, kuros 
konkrēti lauksaimniecības veidi vai 
lauksaimniecības sektori ir sevišķi svarīgi 
ekonomisku, vides un/vai sociālu iemeslu 
dēļ. Būtu jāatļauj dalībvalstīm šādam 
atbalstam izmantot līdz 5 % no valsts 
maksimālā apjoma vai līdz 10 %, ja to 
saistītā atbalsta apjoms vismaz vienā gadā 
2010.−2013. gada periodā pārsniedza 
5 %. Tomēr pienācīgi pamatotos 
gadījumos, ja ir pierādītas konkrētas 
aktuālas reģiona vajadzības un saņemts 
Komisijas apstiprinājums, būtu jāatļauj 
dalībvalstīm izmantot vairāk par 10 % no 
valsts maksimālā apjoma. Saistītais 
atbalsts būtu jāpiešķir tikai tiktāl, cik tas 
nepieciešams, lai radītu stimulu saglabāt 
pašreizējo ražošanas apjomu šajos 
reģionos. Šādam atbalstam būtu jābūt 
pieejamam arī lauksaimniekiem, kuriem 
2013. gada 31. decembrī ir īpašas 
maksājumtiesības, kas piešķirtas saskaņā 
ar Regulu (EK) Nr. 1782/2003 un 

svītrots
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Regulu (EK) Nr. 73/2009, un kuriem nav 
atbalsttiesīgu hektāru maksājumtiesību 
aktivizēšanai. Attiecībā uz tāda 
brīvprātīga saistītā atbalsta 
apstiprināšanu, kas pārsniedz 10 % no 
dalībvalstij noteiktā valsts gada 
maksimālā apjoma, Komisija būtu 
jāpilnvaro arī pieņemt īstenošanas aktus, 
nepiemērojot Regulu (ES) Nr. 182/2011.

Or. en

Grozījums Nr. 285
Mariya Gabriel

Regulas priekšlikums
33. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(33) Būtu jādod dalībvalstīm iespēja daļu 
no valsts maksimālā apjoma, kas noteikts 
tiešajiem maksājumiem, skaidri noteiktos 
gadījumos izmantot saistītajam atbalstam 
konkrētās nozarēs. Resursi, kurus var 
izmantot saistītā atbalsta sniegšanai, būtu 
jāierobežo līdz noteiktam apjomam, 
vienlaikus ļaujot šādu atbalstu piešķirt 
dalībvalstīs vai to konkrētos reģionos, 
kuros ir īpaša situācija, proti, kuros 
konkrēti lauksaimniecības veidi vai 
lauksaimniecības sektori ir sevišķi svarīgi 
ekonomisku, vides un/vai sociālu iemeslu 
dēļ. Būtu jāatļauj dalībvalstīm šādam 
atbalstam izmantot līdz 5 % no valsts 
maksimālā apjoma vai līdz 10 %, ja to 
saistītā atbalsta apjoms vismaz vienā gadā 
2010.−2013. gada periodā pārsniedza 5 %. 
Tomēr pienācīgi pamatotos gadījumos, ja ir 
pierādītas konkrētas aktuālas reģiona 
vajadzības un saņemts Komisijas 
apstiprinājums, būtu jāatļauj dalībvalstīm 
izmantot vairāk par 10 % no valsts 
maksimālā apjoma. Saistītais atbalsts būtu 
jāpiešķir tikai tiktāl, cik tas nepieciešams, 
lai radītu stimulu saglabāt pašreizējo 

(33) Būtu jādod dalībvalstīm iespēja daļu 
no valsts maksimālā apjoma, kas noteikts 
tiešajiem maksājumiem, skaidri noteiktos 
gadījumos izmantot saistītajam atbalstam 
konkrētās nozarēs. Resursi, kurus var 
izmantot saistītā atbalsta sniegšanai, būtu 
jāierobežo līdz noteiktam apjomam, 
vienlaikus ļaujot šādu atbalstu piešķirt 
dalībvalstīs vai to konkrētos reģionos, 
kuros ir īpaša situācija, proti, kuros 
konkrēti lauksaimniecības veidi vai 
lauksaimniecības sektori ir sevišķi svarīgi 
ekonomisku, vides un/vai sociālu iemeslu 
dēļ. Būtu jāatļauj dalībvalstīm šādam 
atbalstam izmantot līdz 5 % no valsts 
maksimālā apjoma vai līdz 20 %, ja to 
saistītā atbalsta apjoms vismaz vienā gadā 
2010.−2013. gada periodā pārsniedza 5 %. 
Tomēr pienācīgi pamatotos gadījumos, ja ir 
pierādītas konkrētas aktuālas reģiona 
vajadzības un saņemts Komisijas 
apstiprinājums, būtu jāatļauj dalībvalstīm 
izmantot vairāk par 20 % no valsts 
maksimālā apjoma. Saistītais atbalsts būtu 
jāpiešķir tikai tiktāl, cik tas nepieciešams, 
lai radītu stimulu saglabāt pašreizējo 
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ražošanas apjomu šajos reģionos. Šādam 
atbalstam būtu jābūt pieejamam arī 
lauksaimniekiem, kuriem 2013. gada 
31. decembrī ir īpašas maksājumtiesības, 
kas piešķirtas saskaņā ar Regulu (EK) 
Nr. 1782/2003 un Regulu (EK) 
Nr. 73/2009, un kuriem nav atbalsttiesīgu 
hektāru maksājumtiesību aktivizēšanai. 
Attiecībā uz tāda brīvprātīga saistītā 
atbalsta apstiprināšanu, kas pārsniedz 10 % 
no dalībvalstij noteiktā valsts gada 
maksimālā apjoma, Komisija būtu 
jāpilnvaro arī pieņemt īstenošanas aktus, 
nepiemērojot Regulu (ES) Nr. 182/2011.

nodarbinātības līmeni vai ražošanas 
apjomu šajos reģionos vai atbalstītu 
nozares vai ražošanas veidus, kas būtiski 
palīdz uzlabot vidi, cīnīties pret klimata 
pārmaiņām vai saglabāt bioloģisko 
daudzveidību. Šādam atbalstam būtu jābūt 
pieejamam arī lauksaimniekiem, kuriem 
2013. gada 31. decembrī ir īpašas 
maksājumtiesības, kas piešķirtas saskaņā ar 
Regulu (EK) Nr. 1782/2003 un 
Regulu (EK) Nr. 73/2009, un kuriem nav 
atbalsttiesīgu hektāru maksājumtiesību 
aktivizēšanai. Attiecībā uz tāda brīvprātīga 
saistītā atbalsta apstiprināšanu, kas 
pārsniedz 10 % no dalībvalstij noteiktā 
valsts gada maksimālā apjoma, Komisija 
būtu jāpilnvaro arī pieņemt īstenošanas 
aktus, nepiemērojot Regulu (ES) 
Nr. 182/2011.

Or. bg

Grozījums Nr. 286
Hynek Fajmon

Regulas priekšlikums
33. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(33) Būtu jādod dalībvalstīm iespēja daļu 
no valsts maksimālā apjoma, kas noteikts 
tiešajiem maksājumiem, skaidri noteiktos 
gadījumos izmantot saistītajam atbalstam 
konkrētās nozarēs. Resursi, kurus var 
izmantot saistītā atbalsta sniegšanai, būtu 
jāierobežo līdz noteiktam apjomam, 
vienlaikus ļaujot šādu atbalstu piešķirt 
dalībvalstīs vai to konkrētos reģionos, 
kuros ir īpaša situācija, proti, kuros 
konkrēti lauksaimniecības veidi vai 
lauksaimniecības sektori ir sevišķi svarīgi 
ekonomisku, vides un/vai sociālu iemeslu 
dēļ. Būtu jāatļauj dalībvalstīm šādam 
atbalstam izmantot līdz 5 % no valsts 
maksimālā apjoma vai līdz 10 %, ja to 

(33) Būtu jādod dalībvalstīm iespēja daļu 
no valsts maksimālā apjoma, kas noteikts 
tiešajiem maksājumiem, skaidri noteiktos 
gadījumos izmantot saistītajam atbalstam 
konkrētās nozarēs. Resursi, kurus var 
izmantot saistītā atbalsta sniegšanai, būtu 
jāierobežo līdz noteiktam apjomam, 
vienlaikus ļaujot šādu atbalstu piešķirt 
dalībvalstīs vai to konkrētos reģionos, 
kuros ir īpaša situācija, proti, kuros 
konkrēti lauksaimniecības veidi vai 
lauksaimniecības sektori ir sevišķi svarīgi 
ekonomisku, vides un/vai sociālu iemeslu 
dēļ. Būtu jāatļauj dalībvalstīm noteikt savu 
atbalsta līmeni, kas nepārsniedz 15 % no 
valsts maksimālā apjoma. Saistītais atbalsts 
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saistītā atbalsta apjoms vismaz vienā gadā 
2010.−2013. gada periodā pārsniedza 
5 %. Tomēr pienācīgi pamatotos 
gadījumos, ja ir pierādītas konkrētas 
aktuālas reģiona vajadzības un saņemts 
Komisijas apstiprinājums, būtu jāatļauj 
dalībvalstīm izmantot vairāk par 10 % no 
valsts maksimālā apjoma. Saistītais 
atbalsts būtu jāpiešķir tikai tiktāl, cik tas 
nepieciešams, lai radītu stimulu saglabāt 
pašreizējo ražošanas apjomu šajos 
reģionos. Šādam atbalstam būtu jābūt 
pieejamam arī lauksaimniekiem, kuriem 
2013. gada 31. decembrī ir īpašas 
maksājumtiesības, kas piešķirtas saskaņā ar 
Regulu (EK) Nr. 1782/2003 un 
Regulu (EK) Nr. 73/2009, un kuriem nav 
atbalsttiesīgu hektāru maksājumtiesību 
aktivizēšanai. Attiecībā uz tāda brīvprātīga 
saistītā atbalsta apstiprināšanu, kas 
pārsniedz 10 % no dalībvalstij noteiktā 
valsts gada maksimālā apjoma, Komisija 
būtu jāpilnvaro arī pieņemt īstenošanas 
aktus, nepiemērojot Regulu (ES) 
Nr. 182/2011.

būtu jāpiešķir tikai tiktāl, cik tas 
nepieciešams, lai radītu stimulu saglabāt 
pašreizējo līmeni ražošanas apjomu šajos 
reģionos vai atbalstītu nozares vai 
ražošanas veidus, kas būtiski palīdz 
uzlabot vidi, cīnīties pret klimata 
pārmaiņām vai saglabāt bioloģisko 
daudzveidību. Šādam atbalstam būtu jābūt 
pieejamam arī lauksaimniekiem, kuriem 
2013. gada 31. decembrī ir īpašas 
maksājumtiesības, kas piešķirtas saskaņā ar 
Regulu (EK) Nr. 1782/2003 un 
Regulu (EK) Nr. 73/2009, un kuriem nav 
atbalsttiesīgu hektāru maksājumtiesību 
aktivizēšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 287
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Regulas priekšlikums
33. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(33) Būtu jādod dalībvalstīm iespēja daļu 
no valsts maksimālā apjoma, kas noteikts 
tiešajiem maksājumiem, skaidri noteiktos 
gadījumos izmantot saistītajam atbalstam 
konkrētās nozarēs. Resursi, kurus var 
izmantot saistītā atbalsta sniegšanai, būtu 
jāierobežo līdz noteiktam apjomam, 
vienlaikus ļaujot šādu atbalstu piešķirt 
dalībvalstīs vai to konkrētos reģionos, 
kuros ir īpaša situācija, proti, kuros 

(33) Būtu jādod dalībvalstīm iespēja daļu 
no valsts maksimālā apjoma, kas noteikts 
tiešajiem maksājumiem, skaidri noteiktos 
gadījumos izmantot saistītajam atbalstam 
konkrētās nozarēs. Resursi, kurus var 
izmantot saistītā atbalsta sniegšanai, būtu 
jāierobežo līdz noteiktam apjomam, 
vienlaikus ļaujot šādu atbalstu piešķirt 
dalībvalstīs vai to konkrētos reģionos, 
kuros ir īpaša situācija, proti, kuros 
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konkrēti lauksaimniecības veidi vai 
lauksaimniecības sektori ir sevišķi svarīgi 
ekonomisku, vides un/vai sociālu iemeslu 
dēļ. Būtu jāatļauj dalībvalstīm šādam 
atbalstam izmantot līdz 5 % no valsts 
maksimālā apjoma vai līdz 10 %, ja to 
saistītā atbalsta apjoms vismaz vienā gadā 
2010.−2013. gada periodā pārsniedza 
5 %. Tomēr pienācīgi pamatotos 
gadījumos, ja ir pierādītas konkrētas 
aktuālas reģiona vajadzības un saņemts 
Komisijas apstiprinājums, būtu jāatļauj 
dalībvalstīm izmantot vairāk par 10 % no 
valsts maksimālā apjoma. Saistītais 
atbalsts būtu jāpiešķir tikai tiktāl, cik tas 
nepieciešams, lai radītu stimulu saglabāt 
pašreizējo ražošanas apjomu šajos 
reģionos. Šādam atbalstam būtu jābūt 
pieejamam arī lauksaimniekiem, kuriem 
2013. gada 31. decembrī ir īpašas 
maksājumtiesības, kas piešķirtas saskaņā ar 
Regulu (EK) Nr. 1782/2003 un 
Regulu (EK) Nr. 73/2009, un kuriem nav 
atbalsttiesīgu hektāru maksājumtiesību 
aktivizēšanai. Attiecībā uz tāda brīvprātīga 
saistītā atbalsta apstiprināšanu, kas 
pārsniedz 10 % no dalībvalstij noteiktā 
valsts gada maksimālā apjoma, Komisija 
būtu jāpilnvaro arī pieņemt īstenošanas 
aktus, nepiemērojot Regulu (ES) 
Nr. 182/2011.

konkrēti lauksaimniecības veidi vai 
lauksaimniecības sektori ir sevišķi svarīgi 
ekonomisku, vides un/vai sociālu iemeslu 
dēļ. Būtu jāatļauj dalībvalstīm šādam 
atbalstam izmantot līdz 10 % no valsts 
maksimālā apjoma . Saistītais atbalsts būtu 
jāpiešķir tikai tiktāl, cik tas nepieciešams, 
lai radītu stimulu saglabāt pašreizējo 
ražošanas apjomu šajos reģionos, un, lai 
nodrošinātu šā nosacījuma pienācīgu 
ievērošanu, Komisija būtu jāpilnvaro 
uzraudzīt ražošanas līmeņus nozarēs un 
reģionos, kur šāda veida atbalstu piemēro, 
un vajadzības gadījumā prasīt 
dalībvalstīm procentuāli samazināt tiešos 
maksājumus, ko sniedz saistītā veidā. 
Šādam atbalstam būtu jābūt pieejamam arī 
lauksaimniekiem, kuriem 2013. gada 
31. decembrī ir īpašas maksājumtiesības, 
kas piešķirtas saskaņā ar Regulu (EK) 
Nr. 1782/2003 un Regulu (EK) 
Nr. 73/2009, un kuriem nav atbalsttiesīgu 
hektāru maksājumtiesību aktivizēšanai.

Or. en

Pamatojums

Saistītā atbalsta ierobežojumi saskaņā ar pantu grozījumiem.

Grozījums Nr. 288
Robert Sturdy, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Regulas priekšlikums
33. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(33) Būtu jādod dalībvalstīm iespēja daļu 
no valsts maksimālā apjoma, kas noteikts 
tiešajiem maksājumiem, skaidri noteiktos 
gadījumos izmantot saistītajam atbalstam 
konkrētās nozarēs. Resursi, kurus var 
izmantot saistītā atbalsta sniegšanai, būtu 
jāierobežo līdz noteiktam apjomam, 
vienlaikus ļaujot šādu atbalstu piešķirt 
dalībvalstīs vai to konkrētos reģionos, 
kuros ir īpaša situācija, proti, kuros 
konkrēti lauksaimniecības veidi vai 
lauksaimniecības sektori ir sevišķi svarīgi
ekonomisku, vides un/vai sociālu iemeslu 
dēļ. Būtu jāatļauj dalībvalstīm šādam 
atbalstam izmantot līdz 5 % no valsts 
maksimālā apjoma vai līdz 10 %, ja to 
saistītā atbalsta apjoms vismaz vienā gadā 
2010.−2013. gada periodā pārsniedza 
5 %. Tomēr pienācīgi pamatotos 
gadījumos, ja ir pierādītas konkrētas 
aktuālas reģiona vajadzības un saņemts 
Komisijas apstiprinājums, būtu jāatļauj 
dalībvalstīm izmantot vairāk par 10 % no 
valsts maksimālā apjoma. Saistītais atbalsts 
būtu jāpiešķir tikai tiktāl, cik tas 
nepieciešams, lai radītu stimulu saglabāt 
pašreizējo ražošanas apjomu šajos 
reģionos. Šādam atbalstam būtu jābūt 
pieejamam arī lauksaimniekiem, kuriem 
2013. gada 31. decembrī ir īpašas 
maksājumtiesības, kas piešķirtas saskaņā ar 
Regulu (EK) Nr. 1782/2003 un 
Regulu (EK) Nr. 73/2009, un kuriem nav 
atbalsttiesīgu hektāru maksājumtiesību 
aktivizēšanai. Attiecībā uz tāda brīvprātīga 
saistītā atbalsta apstiprināšanu, kas 
pārsniedz 10 % no dalībvalstij noteiktā 
valsts gada maksimālā apjoma, Komisija 
būtu jāpilnvaro arī pieņemt īstenošanas 
aktus, nepiemērojot Regulu (ES) 
Nr. 182/2011.

(33) Vairs nebūtu jādod dalībvalstīm 
iespēja daļu no valsts maksimālā apjoma, 
kas noteikts tiešajiem maksājumiem, 
izmantot saistītajam atbalstam konkrētās 
nozarēs, izņemot ļoti skaidri noteiktus 
gadījumus un uz ierobežotu laikposmu. 
Resursi, kurus var izmantot saistītā atbalsta 
sniegšanai, būtu jāierobežo līdz noteiktam 
apjomam, vienlaikus ļaujot šādu atbalstu 
piešķirt dalībvalstīs vai to konkrētos 
reģionos, kuros ir īpaša situācija, proti, 
kuros konkrēti lauksaimniecības veidi vai 
lauksaimniecības sektori ir būtiski
ekonomisku, vides un/vai sociālu iemeslu 
dēļ. Būtu jāatļauj dalībvalstīm šādam 
atbalstam izmantot līdz 5 % no valsts 
maksimālā apjoma. Tomēr īpašos 
izņēmuma un pienācīgi pamatotos 
gadījumos, ja ir pierādītas konkrētas 
aktuālas reģiona vajadzības un saņemts 
Komisijas apstiprinājums, būtu jāatļauj 
dalībvalstīm izmantot vairāk par 5 % no 
valsts maksimālā apjoma. Saistītais atbalsts 
būtu jāpiešķir tikai tiktāl, cik tas 
nepieciešams, lai radītu stimulu saglabāt 
pašreizējo ražošanas apjomu šajos 
reģionos. Šādam atbalstam būtu jābūt 
pieejamam arī lauksaimniekiem, kuriem 
2013. gada 31. decembrī ir īpašas 
maksājumtiesības, kas piešķirtas saskaņā ar 
Regulu (EK) Nr. 1782/2003 un 
Regulu (EK) Nr. 73/2009, un kuriem nav 
atbalsttiesīgu hektāru maksājumtiesību 
aktivizēšanai. Attiecībā uz tāda brīvprātīga 
saistītā atbalsta apstiprināšanu, kas 
pārsniedz 5 % no dalībvalstij noteiktā 
valsts gada maksimālā apjoma, Komisija 
būtu jāpilnvaro arī pieņemt īstenošanas 
aktus, nepiemērojot Regulu (ES) 
Nr. 182/2011. Saistītā atbalsta iespēja 
būtu jāierobežo līdz nelielām nozarēm ar 
īpašām vajadzībām, un to nedrīkstētu 
izmantot kā vispārēju instrumentu. Šajā 
sakarā saistītais atbalsts būtu pakāpeniski 
jālikvidē pēc iespējas drīz.
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Or. en

Grozījums Nr. 289
Izaskun Bilbao Barandica

Regulas priekšlikums
33. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(33) Būtu jādod dalībvalstīm iespēja daļu 
no valsts maksimālā apjoma, kas noteikts 
tiešajiem maksājumiem, skaidri noteiktos 
gadījumos izmantot saistītajam atbalstam 
konkrētās nozarēs. Resursi, kurus var 
izmantot saistītā atbalsta sniegšanai, būtu 
jāierobežo līdz noteiktam apjomam, 
vienlaikus ļaujot šādu atbalstu piešķirt 
dalībvalstīs vai to konkrētos reģionos, 
kuros ir īpaša situācija, proti, kuros 
konkrēti lauksaimniecības veidi vai 
lauksaimniecības sektori ir sevišķi svarīgi 
ekonomisku, vides un/vai sociālu iemeslu 
dēļ. Būtu jāatļauj dalībvalstīm šādam 
atbalstam izmantot līdz 5 % no valsts 
maksimālā apjoma vai līdz 10 %, ja to 
saistītā atbalsta apjoms vismaz vienā gadā 
2010.−2013. gada periodā pārsniedza 5 %. 
Tomēr pienācīgi pamatotos gadījumos, ja ir 
pierādītas konkrētas aktuālas reģiona 
vajadzības un saņemts Komisijas 
apstiprinājums, būtu jāatļauj dalībvalstīm 
izmantot vairāk par 10 % no valsts 
maksimālā apjoma. Saistītais atbalsts būtu 
jāpiešķir tikai tiktāl, cik tas nepieciešams, 
lai radītu stimulu saglabāt pašreizējo 
ražošanas apjomu šajos reģionos. Šādam 
atbalstam būtu jābūt pieejamam arī 
lauksaimniekiem, kuriem 2013. gada 
31. decembrī ir īpašas maksājumtiesības, 
kas piešķirtas saskaņā ar Regulu (EK) 
Nr. 1782/2003 un Regulu (EK) 
Nr. 73/2009, un kuriem nav atbalsttiesīgu 
hektāru maksājumtiesību aktivizēšanai. 
Attiecībā uz tāda brīvprātīga saistītā 
atbalsta apstiprināšanu, kas pārsniedz 10 % 

(33) Būtu jādod dalībvalstīm un 
reģionālajām iestādēm, kas atbildīgas par 
lauksaimniecību, iespēja daļu no valsts 
maksimālā apjoma, kas noteikts tiešajiem 
maksājumiem, izmantot saistītajam 
atbalstam konkrētās nozarēs gadījumos, ko 
tās ir skaidri definējušas. Resursi, kurus 
var izmantot saistītā atbalsta sniegšanai, 
būtu jāierobežo līdz noteiktam apjomam, 
vienlaikus ļaujot šādu atbalstu piešķirt 
dalībvalstīs vai to konkrētos reģionos, 
kuros ir īpaša situācija, proti, kuros 
konkrēti lauksaimniecības veidi vai 
lauksaimniecības sektori ir sevišķi svarīgi 
ekonomisku, vides un/vai sociālu iemeslu 
dēļ, tādējādi palīdzot uzlabot 
konkurētspēju un produkcijas kvalitāti un 
novērst nelīdzsvarotības, kas pastāv 
vērtību ķēdē. Būtu jāatļauj dalībvalstīm 
šādam atbalstam izmantot līdz 5 % no 
valsts maksimālā apjoma vai līdz 10 %, ja 
to saistītā atbalsta apjoms vismaz vienā 
gadā 2010.−2013. gada periodā pārsniedza 
5 %. Tomēr pienācīgi pamatotos 
gadījumos, ja ir pierādītas konkrētas 
aktuālas reģiona vajadzības un saņemts 
Komisijas apstiprinājums, būtu jāatļauj 
dalībvalstīm izmantot vairāk par 10 % no 
valsts maksimālā apjoma. Saistītais atbalsts 
būtu jāpiešķir tikai tiktāl, cik tas 
nepieciešams, lai radītu stimulu saglabāt 
pašreizējo ražošanas apjomu šajos 
reģionos. Šādam atbalstam būtu jābūt 
pieejamam arī lauksaimniekiem, kuriem 
2013. gada 31. decembrī ir īpašas 
maksājumtiesības, kas piešķirtas saskaņā ar 
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no dalībvalstij noteiktā valsts gada 
maksimālā apjoma, Komisija būtu 
jāpilnvaro arī pieņemt īstenošanas aktus, 
nepiemērojot Regulu (ES) Nr. 182/2011.

Regulu (EK) Nr. 1782/2003 un 
Regulu (EK) Nr. 73/2009, un kuriem nav 
atbalsttiesīgu hektāru maksājumtiesību 
aktivizēšanai. Attiecībā uz tāda brīvprātīga 
saistītā atbalsta apstiprināšanu, kas 
pārsniedz 10 % no dalībvalstij noteiktā 
valsts gada maksimālā apjoma, Komisija 
būtu jāpilnvaro arī pieņemt īstenošanas 
aktus, nepiemērojot Regulu (ES) 
Nr. 182/2011.

Or. es

Pamatojums

Nelīdzsvarotības, kas pastāv vērtības ķēdē, ir viens no cēloņiem dažu nozaru izzušanai 
globalizētā un atvērtā tirgū.

Grozījums Nr. 290
Struan Stevenson

Regulas priekšlikums
33. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(33) Būtu jādod dalībvalstīm iespēja daļu 
no valsts maksimālā apjoma, kas noteikts 
tiešajiem maksājumiem, skaidri noteiktos 
gadījumos izmantot saistītajam atbalstam 
konkrētās nozarēs. Resursi, kurus var 
izmantot saistītā atbalsta sniegšanai, būtu 
jāierobežo līdz noteiktam apjomam, 
vienlaikus ļaujot šādu atbalstu piešķirt 
dalībvalstīs vai to konkrētos reģionos, 
kuros ir īpaša situācija, proti, kuros 
konkrēti lauksaimniecības veidi vai 
lauksaimniecības sektori ir sevišķi svarīgi 
ekonomisku, vides un/vai sociālu iemeslu 
dēļ. Būtu jāatļauj dalībvalstīm šādam 
atbalstam izmantot līdz 5 % no valsts 
maksimālā apjoma vai līdz 10 %, ja to 
saistītā atbalsta apjoms vismaz vienā gadā 
2010.−2013. gada periodā pārsniedza 5 %. 
Tomēr pienācīgi pamatotos gadījumos, ja ir 
pierādītas konkrētas aktuālas reģiona 

(33) Būtu jādod dalībvalstīm iespēja daļu 
no valsts maksimālā apjoma, kas noteikts 
tiešajiem maksājumiem, skaidri noteiktos 
gadījumos izmantot saistītajam atbalstam 
konkrētās nozarēs. Resursi, kurus var 
izmantot saistītā atbalsta sniegšanai, būtu 
jāierobežo līdz noteiktam apjomam, 
vienlaikus ļaujot šādu atbalstu piešķirt 
dalībvalstīs vai to konkrētos reģionos, 
kuros ir īpaša situācija, proti, kuros 
konkrēti lauksaimniecības veidi vai 
lauksaimniecības sektori ir sevišķi svarīgi 
ekonomisku, vides, ainavisku un/vai 
sociālu iemeslu dēļ. Būtu jāatļauj 
dalībvalstīm šādam atbalstam izmantot līdz 
5 % no valsts maksimālā apjoma vai līdz 
10 %, ja to saistītā atbalsta apjoms vismaz 
vienā gadā 2010.−2013. gada periodā 
pārsniedza 5 %. Tomēr pienācīgi 
pamatotos gadījumos, ja ir pierādītas 
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vajadzības un saņemts Komisijas 
apstiprinājums, būtu jāatļauj dalībvalstīm 
izmantot vairāk par 10 % no valsts 
maksimālā apjoma. Saistītais atbalsts būtu 
jāpiešķir tikai tiktāl, cik tas nepieciešams, 
lai radītu stimulu saglabāt pašreizējo 
ražošanas apjomu šajos reģionos. Šādam 
atbalstam būtu jābūt pieejamam arī 
lauksaimniekiem, kuriem 2013. gada 
31. decembrī ir īpašas maksājumtiesības, 
kas piešķirtas saskaņā ar Regulu (EK) 
Nr. 1782/2003 un Regulu (EK) 
Nr. 73/2009, un kuriem nav atbalsttiesīgu 
hektāru maksājumtiesību aktivizēšanai. 
Attiecībā uz tāda brīvprātīga saistītā 
atbalsta apstiprināšanu, kas pārsniedz 10 % 
no dalībvalstij noteiktā valsts gada 
maksimālā apjoma, Komisija būtu 
jāpilnvaro arī pieņemt īstenošanas aktus, 
nepiemērojot Regulu (ES) Nr. 182/2011.

konkrētas aktuālas reģiona vajadzības un 
saņemts Komisijas apstiprinājums, būtu 
jāatļauj dalībvalstīm izmantot vairāk par 
10 % no valsts maksimālā apjoma. 
Saistītais atbalsts būtu jāpiešķir tikai tiktāl, 
cik tas nepieciešams, lai radītu stimulu 
saglabāt pašreizējo nodarbinātības līmeni 
vai ražošanas apjomu šajos reģionos, lai 
atbalstītu nozares vai ražošanas veidus, 
kas sniedz ievērojamas priekšrocības vides 
apsvērumu dēļ, tostarp bioloģiskās 
daudzveidības, ainaviskās ilgtspējības un 
klimata pārmaiņu apkarošanas nolūkā. 
Šādam atbalstam būtu jābūt pieejamam arī 
lauksaimniekiem, kuriem 2013. gada 
31. decembrī ir īpašas maksājumtiesības, 
kas piešķirtas saskaņā ar Regulu (EK) 
Nr. 1782/2003 un Regulu (EK) 
Nr. 73/2009, un kuriem nav atbalsttiesīgu 
hektāru maksājumtiesību aktivizēšanai. 
Attiecībā uz tāda brīvprātīga saistītā 
atbalsta apstiprināšanu, kas pārsniedz 10 % 
no dalībvalstij noteiktā valsts gada 
maksimālā apjoma, Komisija būtu 
jāpilnvaro arī pieņemt īstenošanas aktus, 
nepiemērojot Regulu (ES) Nr. 182/2011.

Or. en

Grozījums Nr. 291
Vasilica Viorica Dăncilă

Regulas priekšlikums
33. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(33) Būtu jādod dalībvalstīm iespēja daļu 
no valsts maksimālā apjoma, kas noteikts 
tiešajiem maksājumiem, skaidri noteiktos 
gadījumos izmantot saistītajam atbalstam 
konkrētās nozarēs. Resursi, kurus var 
izmantot saistītā atbalsta sniegšanai, būtu 
jāierobežo līdz noteiktam apjomam, 
vienlaikus ļaujot šādu atbalstu piešķirt 
dalībvalstīs vai to konkrētos reģionos, 

(33) Būtu jādod dalībvalstīm iespēja daļu 
no valsts maksimālā apjoma, kas noteikts 
tiešajiem maksājumiem, skaidri noteiktos 
gadījumos izmantot saistītajam atbalstam 
konkrētās nozarēs. Resursi, kurus var 
izmantot saistītā atbalsta sniegšanai, būtu 
jāierobežo līdz noteiktam apjomam, 
vienlaikus ļaujot šādu atbalstu piešķirt 
dalībvalstīs vai to konkrētos reģionos, 
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kuros ir īpaša situācija, proti, kuros 
konkrēti lauksaimniecības veidi vai 
lauksaimniecības sektori ir sevišķi svarīgi 
ekonomisku, vides un/vai sociālu iemeslu 
dēļ. Būtu jāatļauj dalībvalstīm šādam 
atbalstam izmantot līdz 5 % no valsts 
maksimālā apjoma vai līdz 10 %, ja to 
saistītā atbalsta apjoms vismaz vienā gadā 
2010.−2013. gada periodā pārsniedza 5 %. 
Tomēr pienācīgi pamatotos gadījumos, ja ir 
pierādītas konkrētas aktuālas reģiona 
vajadzības un saņemts Komisijas 
apstiprinājums, būtu jāatļauj dalībvalstīm 
izmantot vairāk par 10 % no valsts 
maksimālā apjoma. Saistītais atbalsts būtu 
jāpiešķir tikai tiktāl, cik tas nepieciešams, 
lai radītu stimulu saglabāt pašreizējo 
ražošanas apjomu šajos reģionos. Šādam 
atbalstam būtu jābūt pieejamam arī 
lauksaimniekiem, kuriem 2013. gada 
31. decembrī ir īpašas maksājumtiesības, 
kas piešķirtas saskaņā ar Regulu (EK) 
Nr. 1782/2003 un Regulu (EK) 
Nr. 73/2009, un kuriem nav atbalsttiesīgu 
hektāru maksājumtiesību aktivizēšanai. 
Attiecībā uz tāda brīvprātīga saistītā 
atbalsta apstiprināšanu, kas pārsniedz 10 % 
no dalībvalstij noteiktā valsts gada 
maksimālā apjoma, Komisija būtu 
jāpilnvaro arī pieņemt īstenošanas aktus, 
nepiemērojot Regulu (ES) Nr. 182/2011.

kuros ir īpaša situācija, proti, kuros 
konkrēti lauksaimniecības veidi vai 
lauksaimniecības sektori ir sevišķi svarīgi 
ekonomisku, vides un/vai sociālu iemeslu 
dēļ. Būtu jāatļauj dalībvalstīm šādam 
atbalstam izmantot līdz 5 % no valsts 
maksimālā apjoma vai līdz 10 %, ja to 
saistītā atbalsta apjoms vismaz vienā gadā 
2010.−2013. gada periodā pārsniedza 5 %. 
Tomēr pienācīgi pamatotos gadījumos, ja ir 
pierādītas konkrētas aktuālas reģiona 
vajadzības un saņemts Komisijas 
apstiprinājums, būtu jāatļauj dalībvalstīm 
izmantot vairāk par 10 % no valsts 
maksimālā apjoma. Saistītais atbalsts būtu 
jāpiešķir tikai tiktāl, cik tas nepieciešams, 
lai radītu stimulu saglabāt pašreizējo 
ražošanas apjomu šajos reģionos. Šādam 
atbalstam būtu jābūt pieejamam arī 
lauksaimniekiem, kuriem 2013. gada 
31. decembrī ir īpašas maksājumtiesības, 
kas piešķirtas saskaņā ar Regulu (EK) 
Nr. 1782/2003 un Regulu (EK) 
Nr. 73/2009, un kuriem nav atbalsttiesīgu 
hektāru maksājumtiesību aktivizēšanai. 
Attiecībā uz tāda brīvprātīga saistītā 
atbalsta apstiprināšanu, kas pārsniedz 10 % 
no dalībvalstij noteiktā valsts gada 
maksimālā apjoma, Komisija būtu 
jāpilnvaro arī pieņemt īstenošanas aktus, 
nepiemērojot Regulu (ES) Nr. 182/2011. 
Saistītā atbalsta piešķiršana ir diezgan 
problemātiska, paturot prātā, ka tas ir 
atkarīgs no konkrētā ekonomiskā, sociālā 
un vides stāvokļa. Jaunu noteikumu, 
piemēram, „stimulu” pievienošana, lai 
saglabātu pašreizējos nodarbinātības 
līmeņus vai ražošanas apjomus 
attiecīgajos reģionos vai atbalstītu nozares 
vai produktus, kuri sniedz būtisku 
ieguldījumu attiecībā uz vides uzlabošanu, 
klimata pārmaiņu apkarošanu vai 
bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu, 
vienkāršotu vai atvieglotu atbalsta 
piešķiršanu.

Or. ro
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Grozījums Nr. 292
Hans-Peter Mayer

Regulas priekšlikums
33. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(33) Būtu jādod dalībvalstīm iespēja daļu 
no valsts maksimālā apjoma, kas noteikts 
tiešajiem maksājumiem, skaidri noteiktos 
gadījumos izmantot saistītajam atbalstam 
konkrētās nozarēs. Resursi, kurus var 
izmantot saistītā atbalsta sniegšanai, būtu 
jāierobežo līdz noteiktam apjomam, 
vienlaikus ļaujot šādu atbalstu piešķirt 
dalībvalstīs vai to konkrētos reģionos, 
kuros ir īpaša situācija, proti, kuros 
konkrēti lauksaimniecības veidi vai 
lauksaimniecības sektori ir sevišķi svarīgi 
ekonomisku, vides un/vai sociālu iemeslu 
dēļ. Būtu jāatļauj dalībvalstīm šādam 
atbalstam izmantot līdz 5 % no valsts 
maksimālā apjoma vai līdz 10 %, ja to 
saistītā atbalsta apjoms vismaz vienā gadā 
2010.−2013. gada periodā pārsniedza 5 %. 
Tomēr pienācīgi pamatotos gadījumos, ja ir 
pierādītas konkrētas aktuālas reģiona 
vajadzības un saņemts Komisijas 
apstiprinājums, būtu jāatļauj dalībvalstīm 
izmantot vairāk par 10 % no valsts 
maksimālā apjoma. Saistītais atbalsts būtu 
jāpiešķir tikai tiktāl, cik tas nepieciešams, 
lai radītu stimulu saglabāt pašreizējo 
ražošanas apjomu šajos reģionos. Šādam 
atbalstam būtu jābūt pieejamam arī 
lauksaimniekiem, kuriem 2013. gada 
31. decembrī ir īpašas maksājumtiesības, 
kas piešķirtas saskaņā ar Regulu (EK) 
Nr. 1782/2003 un Regulu (EK) 
Nr. 73/2009, un kuriem nav atbalsttiesīgu 
hektāru maksājumtiesību aktivizēšanai. 
Attiecībā uz tāda brīvprātīga saistītā 
atbalsta apstiprināšanu, kas pārsniedz 10 % 
no dalībvalstij noteiktā valsts gada 
maksimālā apjoma, Komisija būtu 

(33) Būtu jādod dalībvalstīm iespēja daļu 
no valsts maksimālā apjoma, kas noteikts 
tiešajiem maksājumiem, skaidri noteiktos 
gadījumos izmantot saistītajam atbalstam 
konkrētās nozarēs. Resursi, kurus var 
izmantot saistītā atbalsta sniegšanai, būtu 
jāierobežo līdz noteiktam apjomam, 
vienlaikus ļaujot šādu atbalstu piešķirt 
dalībvalstīs vai to konkrētos reģionos, 
kuros ir īpaša situācija, proti, kuros
konkrēti lauksaimniecības veidi vai 
lauksaimniecības sektori ir sevišķi svarīgi 
ekonomisku, vides un/vai sociālu iemeslu 
dēļ. Būtu jāatļauj dalībvalstīm šādam 
atbalstam izmantot līdz 5 % no valsts 
maksimālā apjoma vai līdz 10 %, ja to 
saistītā atbalsta apjoms vismaz vienā gadā 
2010.−2013. gada periodā pārsniedza 5 %. 
Tomēr pienācīgi pamatotos gadījumos, ja ir 
pierādītas konkrētas aktuālas reģiona 
vajadzības un saņemts Komisijas 
apstiprinājums, būtu jāatļauj dalībvalstīm 
izmantot vairāk par 10 % no valsts 
maksimālā apjoma. Saistītais atbalsts būtu 
jāpiešķir tikai tiktāl, cik tas nepieciešams, 
lai radītu stimulu saglabāt pašreizējo 
ražošanas apjomu šajos reģionos. Šādam 
atbalstam būtu jābūt pieejamam arī 
lauksaimniekiem, kuriem 2013. gada 
31. decembrī ir īpašas maksājumtiesības, 
kas piešķirtas saskaņā ar Regulu (EK) 
Nr. 1782/2003 un Regulu (EK) 
Nr. 73/2009, un kuriem nav atbalsttiesīgu 
hektāru maksājumtiesību aktivizēšanai. 
Attiecībā uz tāda brīvprātīga saistītā 
atbalsta apstiprināšanu, kas pārsniedz 10 % 
no dalībvalstij noteiktā valsts gada 
maksimālā apjoma, Komisija būtu 
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jāpilnvaro arī pieņemt īstenošanas aktus, 
nepiemērojot Regulu (ES) Nr. 182/2011.

jāpilnvaro pieņemt deleģētos aktus 
saskaņā ar LESD 290. pantu.

Or. de

Pamatojums

Šeit runa ir nevis par tehnisku jautājumu, bet par regulu.

Grozījums Nr. 293
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund

Regulas priekšlikums
34. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(34) Lai nodrošinātu Savienības līdzekļu 
efektīvu un mērķtiecīgu izmantošanu un 
nepieļautu dubultu finansēšanu no citiem 
līdzīgiem atbalsta instrumentiem, saskaņā 
ar Līguma 290. pantu būtu jādeleģē 
Komisijai pilnvaras pieņemt tiesību aktus, 
lai paredzētu noteikumus par brīvprātīga 
saistītā atbalsta piešķiršanas 
nosacījumiem un noteikumus par tā 
saderību ar citiem Savienības 
pasākumiem un par atbalsta kumulāciju.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 294
Robert Sturdy, Julie Girling, Anthea McIntyre, Richard Ashworth

Regulas priekšlikums
35. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(35) Attiecībā uz atbalstu kokvilnas 
nozarē tika uzskatīts par vajadzīgu 
Regulā (EK) Nr. 73/2009 paredzēt, lai 
daļa no atbalsta arī turpmāk būtu saistīta 
ar kokvilnas audzēšanu, izmantojot 

svītrots
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kultūratkarīgu maksājumu par 
atbalsttiesīgu hektāru, lai nodrošinātos 
pret ražošanas pārtraukšanas risku 
kokvilnas audzēšanas reģionos, ņemot 
vērā visus faktorus, kas ietekmē šo izvēli. 
Šāda izvēle būtu jāsaglabā saskaņā ar 
mērķiem, kuri noteikti 4. protokolā par 
kokvilnu, kas pievienots 1979. gada 
Pievienošanās aktam.

Or. en

Grozījums Nr. 295
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Regulas priekšlikums
35. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(35) Attiecībā uz atbalstu kokvilnas nozarē 
tika uzskatīts par vajadzīgu Regulā (EK) 
Nr. 73/2009 paredzēt, lai daļa no atbalsta 
arī turpmāk būtu saistīta ar kokvilnas 
audzēšanu, izmantojot kultūratkarīgu 
maksājumu par atbalsttiesīgu hektāru, lai 
nodrošinātos pret ražošanas pārtraukšanas 
risku kokvilnas audzēšanas reģionos, 
ņemot vērā visus faktorus, kas ietekmē šo 
izvēli. Šāda izvēle būtu jāsaglabā saskaņā 
ar mērķiem, kuri noteikti 4. protokolā par 
kokvilnu, kas pievienots 1979. gada 
Pievienošanās aktam.

(35) Attiecībā uz atbalstu kokvilnas nozarē 
tika uzskatīts par vajadzīgu Regulā (EK) 
Nr. 73/2009 paredzēt, lai daļa no atbalsta 
pēdējo reizi būtu saistīta ar kokvilnas 
audzēšanu, izmantojot kultūratkarīgu 
maksājumu par atbalsttiesīgu hektāru, lai 
nodrošinātos pret ražošanas pārtraukšanas 
risku kokvilnas audzēšanas reģionos, 
ņemot vērā visus faktorus, kas ietekmē šo 
izvēli. Šāda izvēle būtu jāsaglabā uz laiku
saskaņā ar mērķiem, kuri noteikti 
4. protokolā par kokvilnu, kas pievienots 
1979. gada Pievienošanās aktam. Lai 
padarītu šo pasākumu vēl piemērotāku 
turpmākajiem KLP uzdevumiem, būtu 
jāveic izvērtēšana par kokvilnai paredzēto 
kultūratkarīgo maksājumu 
nepieciešamību un efektivitāti.

Or. de

Grozījums Nr. 296
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth
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Regulas priekšlikums
35. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(35) Attiecībā uz atbalstu kokvilnas nozarē 
tika uzskatīts par vajadzīgu Regulā (EK) 
Nr. 73/2009 paredzēt, lai daļa no atbalsta 
arī turpmāk būtu saistīta ar kokvilnas 
audzēšanu, izmantojot kultūratkarīgu 
maksājumu par atbalsttiesīgu hektāru, lai 
nodrošinātos pret ražošanas pārtraukšanas 
risku kokvilnas audzēšanas reģionos, 
ņemot vērā visus faktorus, kas ietekmē šo 
izvēli. Šāda izvēle būtu jāsaglabā saskaņā 
ar mērķiem, kuri noteikti 4. protokolā par 
kokvilnu, kas pievienots 1979. gada 
Pievienošanās aktam.

(35) Attiecībā uz atbalstu kokvilnas nozarē 
tika uzskatīts par vajadzīgu Regulā (EK) 
Nr. 73/2009 paredzēt, lai daļa no atbalsta 
arī turpmāk būtu saistīta ar kokvilnas 
audzēšanu, izmantojot kultūratkarīgu 
maksājumu par atbalsttiesīgu hektāru, lai 
nodrošinātos pret ražošanas pārtraukšanas 
risku kokvilnas audzēšanas reģionos, 
ņemot vērā visus faktorus, kas ietekmē šo 
izvēli. Lai gan šāda izvēle būtu jāsaglabā 
saskaņā ar mērķiem, kuri noteikti 
4. protokolā par kokvilnu, kas pievienots 
1979. gada Pievienošanās aktam, tās 
piemērošana būtu stingri jāierobežo un 
pakāpeniski jāsamazina.

Or. en

Grozījums Nr. 297
Robert Sturdy, Julie Girling, Anthea McIntyre, Richard Ashworth

Regulas priekšlikums
36. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(36) Lai nodrošinātu kultūratkarīgā 
maksājuma par kokvilnu efektīvu 
piemērošanu, saskaņā ar Līguma 
290. pantu būtu jādeleģē Komisijai 
pilnvaras pieņemt tiesību aktus, lai 
pieņemtu noteikumus un nosacījumus par 
atļaujām izmantot zemi un šķirnes 
saistībā ar kultūratkarīgo maksājumu par 
kokvilnu un noteikumus par šā īpašā 
maksājuma piešķiršanas nosacījumiem, 
par atbilstības prasībām un agronomijas 
praksi, par starpnozaru organizāciju 
apstiprināšanas kritērijiem, par ražotāju 
pienākumiem un rīcību situācijās, kad 
apstiprinātā starpnozaru organizācija šos 

svītrots
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kritērijus neievēro.

Or. en

Grozījums Nr. 298
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Regulas priekšlikums
37. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(37) Padomes 2008. gada 23. jūnija 
Regulā (EK) Nr. 637/2008, ar kuru groza 
Regulu (EK) Nr. 1782/2003 un ievieš 
kokvilnas nozares pārstrukturēšanas valsts 
programmas24, konkrēti, tās 2. nodaļā, 
noteikts, ka katra kokvilnas ražotāja 
dalībvalsts vai nu reizi četros gados un 
pirmo reizi līdz 2009. gada 1. janvārim 
iesniedz Komisijai četru gadu 
pārstrukturēšanas programmas projektu, 
vai arī līdz 2009. gada 31. decembrim 
iesniedz Komisijai vienu grozītu 
pārstrukturēšanas programmas projektu 
astoņu gadu periodam. Pieredze liecina, ka 
kokvilnas nozares pārstrukturēšanai labāk 
noderētu citi pasākumi, tostarp tie, kurus 
saskaņā ar lauku attīstības programmām 
finansē atbilstīgi Regulai (ES) Nr. […] 
[RDR], un tas ļautu nodrošināt arī labāku 
koordināciju ar citu nozaru pasākumiem. 
Tomēr būtu jārespektē to uzņēmumu 
iegūtās tiesības un tiesiskā paļāvība, kuri 
jau iesaistījušies pārstrukturēšanas 
programmās. Tāpēc būtu jāļauj turpināt 
esošās četru vai astoņu gadu programmas 
līdz to noslēgumam. Tomēr šā perioda 
beigās programmām būtu jābeidzas. No 
četru gadu programmām pieejamos 
līdzekļus no 2014. gada varētu iekļaut 
Savienības līdzekļos, kas pieejami lauku 
attīstības pasākumiem. Ņemot vērā 
plānošanas periodu, pēc astoņu gadu 
programmu beigām 2018. gadā nebūtu 
lietderīgi pieejamos līdzekļus iekļaut lauku 

(37) Padomes 2008. gada 23. jūnija 
Regulā (EK) Nr. 637/2008, ar kuru groza 
Regulu (EK) Nr. 1782/2003 un ievieš 
kokvilnas nozares pārstrukturēšanas valsts 
programmas24, konkrēti, tās 2. nodaļā, 
noteikts, ka katra kokvilnas ražotāja 
dalībvalsts vai nu reizi četros gados un 
pirmo reizi līdz 2009. gada 1. janvārim 
iesniedz Komisijai četru gadu 
pārstrukturēšanas programmas projektu, 
vai arī līdz 2009. gada 31. decembrim 
iesniedz Komisijai vienu grozītu 
pārstrukturēšanas programmas projektu 
astoņu gadu periodam. Pieredze liecina, ka 
kokvilnas nozares pārstrukturēšanai labāk 
noderētu citi pasākumi, tostarp tie, kurus 
saskaņā ar lauku attīstības programmām 
finansē atbilstīgi Regulai (ES) Nr. […] 
[RDR], un tas ļautu nodrošināt arī labāku 
koordināciju ar citu nozaru pasākumiem. 
Tomēr būtu jārespektē to uzņēmumu 
iegūtās tiesības un tiesiskā paļāvība, kuri 
jau iesaistījušies pārstrukturēšanas 
programmās. Tāpēc būtu jāļauj turpināt 
esošās četru vai astoņu gadu programmas 
līdz to noslēgumam. Tomēr šā perioda 
beigās programmām būtu jābeidzas. No 
četru gadu programmām pieejamos 
līdzekļus no 2014. gada vajadzētu iekļaut 
Savienības līdzekļos, kas pieejami lauku 
attīstības pasākumiem. Ņemot vērā 
plānošanas periodu, pēc astoņu gadu 
programmu beigām 2018. gadā nebūtu 
lietderīgi pieejamos līdzekļus iekļaut lauku 
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attīstības programmās, un tāpēc būtu 
lietderīgāk tos pārvietot uz šajā regulā 
minētām atbalsta shēmām, kā jau paredzēts 
Regulas (EK) Nr. 637/2008 5. panta 
2. punkta otrajā daļā. Regula (EK) 
Nr. 637/2008 zaudē savu spēku no 
2014. gada 1. janvāra vai no 2018. gada 
1. janvāra atkarībā no tā, vai dalībvalstis 
izmanto attiecīgi četru vai astoņu gadu 
programmas. Tāpēc Regula (EK) 
Nr. 637/2008 būtu jāatceļ.

attīstības programmās, un tāpēc būtu 
lietderīgāk tos pārvietot uz šajā regulā 
minētām atbalsta shēmām, kā jau paredzēts 
Regulas (EK) Nr. 637/2008 5. panta 
2. punkta otrajā daļā. Regula (EK) 
Nr. 637/2008 zaudē savu spēku no 
2014. gada 1. janvāra vai no 2018. gada 
1. janvāra atkarībā no tā, vai dalībvalstis 
izmanto attiecīgi četru vai astoņu gadu 
programmas. Tāpēc Regula (EK) 
Nr. 637/2008 būtu jāatceļ.

Or. en

Grozījums Nr. 299
Mairead McGuinness, Petri Sarvamaa, Esther de Lange, Maria do Céu Patrão Neves, 
Czesław Adam Siekierski

Regulas priekšlikums
38. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(38) Lai mazinātu ar tiešā atbalsta 
pārvaldību un kontroli saistītās 
administratīvās izmaksas, būtu jāizveido
vienkārša un īpaša shēma mazajiem 
lauksaimniekiem. Šajā nolūkā būtu 
jānosaka vienreizējs maksājums, kas 
aizstātu visus tiešos maksājumus. Būtu 
jāievieš noteikumi, ar kuriem cenšas 
vienkāršot formalitātes, cita starpā 
samazinot mazajiem lauksaimniekiem 
uzliktos pienākumus, piemēram, tos, kuri 
saistīti ar atbalsta pieteikumiem, klimatam 
un videi labvēlīgu lauksaimniecības praksi, 
savstarpējo atbilstību un kontrolēm, kā 
paredzēts Regulā (ES) Nr. […] [HZR], 
neapdraudot reformas vispārējo mērķu 
sasniegšanu, ar nosacījumu, ka Savienības 
tiesību akti, kas minēti Regulā (ES) 
Nr. […] [HZR] II pielikumā, ir 
piemērojami mazajiem lauksaimniekiem. 
Minētās shēmas mērķim vajadzēt būt 
atbalstīt pašreizējo lauksaimniecības 
struktūru, ko veido Savienības mazās 

(38) Lai mazinātu ar tiešā atbalsta 
pārvaldību un kontroli saistītās 
administratīvās izmaksas, varētu izveidot
vienkāršu un īpašu shēmu mazajiem 
lauksaimniekiem. Šajā nolūkā būtu 
jānosaka vienreizējs maksājums, kas 
aizstātu visus tiešos maksājumus. Būtu 
jāievieš noteikumi, ar kuriem cenšas 
vienkāršot formalitātes, cita starpā 
samazinot mazajiem lauksaimniekiem 
uzliktos pienākumus, piemēram, tos, kuri 
saistīti ar atbalsta pieteikumiem, klimatam 
un videi labvēlīgu lauksaimniecības praksi, 
savstarpējo atbilstību un kontrolēm, kā 
paredzēts Regulā (ES) Nr. […] [HZR], 
neapdraudot reformas vispārējo mērķu 
sasniegšanu, ar nosacījumu, ka Savienības 
tiesību akti, kas minēti Regulā (ES) Nr. 
[…] [HZR] II pielikumā, ir piemērojami 
mazajiem lauksaimniekiem. Tomēr par 
valsts vides tiesību aktu pārkāpumiem 
būtu jāuzliek sodi attiecībā uz 
maksājumu. Minētās shēmas mērķim 
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saimniecības, vienlaikus nekavējot pāreju 
uz konkurētspējīgākām struktūrām. Šā 
iemesla dēļ shēmai vajadzētu būt pieejamai 
tikai esošām saimniecībām.

vajadzētu būt atbalstīt pašreizējo 
lauksaimniecības struktūru, ko veido 
Savienības mazās saimniecības, vienlaikus 
nekavējot pāreju uz konkurētspējīgākām 
struktūrām. Šā iemesla dēļ shēmai 
vajadzētu būt pieejamai tikai esošām 
saimniecībām. 

Or. en

Grozījums Nr. 300
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Christel Schaldemose

Regulas priekšlikums
38. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(38) Lai mazinātu ar tiešā atbalsta 
pārvaldību un kontroli saistītās 
administratīvās izmaksas, būtu jāizveido 
vienkārša un īpaša shēma mazajiem 
lauksaimniekiem. Šajā nolūkā būtu 
jānosaka vienreizējs maksājums, kas 
aizstātu visus tiešos maksājumus. Būtu 
jāievieš noteikumi, ar kuriem cenšas 
vienkāršot formalitātes, cita starpā 
samazinot mazajiem lauksaimniekiem 
uzliktos pienākumus, piemēram, tos, kuri 
saistīti ar atbalsta pieteikumiem, klimatam 
un videi labvēlīgu lauksaimniecības praksi, 
savstarpējo atbilstību un kontrolēm, kā 
paredzēts Regulā (ES) Nr. […] [HZR], 
neapdraudot reformas vispārējo mērķu 
sasniegšanu, ar nosacījumu, ka Savienības 
tiesību akti, kas minēti Regulā (ES) 
Nr. […] [HZR] II pielikumā, ir 
piemērojami mazajiem lauksaimniekiem.
Minētās shēmas mērķim vajadzēt būt 
atbalstīt pašreizējo lauksaimniecības 
struktūru, ko veido Savienības mazās 
saimniecības, vienlaikus nekavējot pāreju 
uz konkurētspējīgākām struktūrām. Šā 
iemesla dēļ shēmai vajadzētu būt pieejamai 
tikai esošām saimniecībām.

(38) Dalībvalstīm būtu jāpiešķir pilnvaras 
valsts tiešo maksājumu gada maksimālā 
apjoma daļu izmantot, lai izveidotu 
vienkāršu un īpašu shēmu mazajiem 
lauksaimniekiem, tādējādi mazinot ar tiešā 
atbalsta pārvaldību un kontroli saistītās 
administratīvās izmaksas. Šajā nolūkā būtu 
jānosaka vienreizējs maksājums, kas 
aizstātu visus tiešos maksājumus. Būtu 
jāievieš noteikumi, ar kuriem cenšas 
vienkāršot formalitātes, cita starpā 
samazinot mazajiem lauksaimniekiem 
uzliktos pienākumus, piemēram, tos, kuri 
saistīti ar atbalsta pieteikumiem, klimatam 
un videi labvēlīgu lauksaimniecības praksi 
un kontrolēm, kā paredzēts Regulā (ES) 
Nr. […] [HZR], neapdraudot reformas 
vispārējo mērķu sasniegšanu, ar 
nosacījumu, ka Savienības tiesību akti, kas 
minēti Regulā (ES) Nr. […] [HZR] II 
pielikumā, ir piemērojami mazajiem 
lauksaimniekiem. Tomēr savstarpējās 
atbilstības noteikumi joprojām attiecas uz 
mazajiem lauksaimniekiem, jo ir svarīgi, 
lai neatkarīgi no saimniecības lieluma visi 
lauksaimnieki, kuri saņem ES 
finansējumu, ievērotu vides standartu 
minimumu. Minētās shēmas mērķim 
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vajadzētu būt atbalstīt pašreizējo 
lauksaimniecības struktūru, ko veido 
Savienības mazās saimniecības, vienlaikus 
nekavējot pāreju uz konkurētspējīgākām 
struktūrām. Šā iemesla dēļ shēmai 
vajadzētu būt pieejamai tikai esošām 
saimniecībām.

Or. en

Grozījums Nr. 301
James Nicholson, Julie Girling, Kay Swinburne

Regulas priekšlikums
38. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(38) Lai mazinātu ar tiešā atbalsta 
pārvaldību un kontroli saistītās 
administratīvās izmaksas, būtu jāizveido
vienkārša un īpaša shēma mazajiem 
lauksaimniekiem. Šajā nolūkā būtu 
jānosaka vienreizējs maksājums, kas 
aizstātu visus tiešos maksājumus. Būtu 
jāievieš noteikumi, ar kuriem cenšas 
vienkāršot formalitātes, cita starpā 
samazinot mazajiem lauksaimniekiem 
uzliktos pienākumus, piemēram, tos, kuri 
saistīti ar atbalsta pieteikumiem, klimatam 
un videi labvēlīgu lauksaimniecības praksi, 
savstarpējo atbilstību un kontrolēm, kā 
paredzēts Regulā (ES) Nr. […] [HZR],
neapdraudot reformas vispārējo mērķu 
sasniegšanu, ar nosacījumu, ka Savienības 
tiesību akti, kas minēti Regulā (ES) 
Nr. […] [HZR] II pielikumā, ir 
piemērojami mazajiem lauksaimniekiem. 
Minētās shēmas mērķim vajadzēt būt 
atbalstīt pašreizējo lauksaimniecības 
struktūru, ko veido Savienības mazās 
saimniecības, vienlaikus nekavējot pāreju 
uz konkurētspējīgākām struktūrām. Šā 
iemesla dēļ shēmai vajadzētu būt pieejamai 
tikai esošām saimniecībām.

(38) Lai mazinātu ar tiešā atbalsta 
pārvaldību un kontroli saistītās 
administratīvās izmaksas, dalībvalstis 
varētu izveidot vienkāršu un īpašu shēmu
mazajiem lauksaimniekiem. Šajā nolūkā 
dalībvalstis drīkst noteikt vienreizēju 
maksājumu, kas aizstātu visus tiešos 
maksājumus. Var ieviest noteikumus, ar 
kuriem cenšas vienkāršot formalitātes, cita 
starpā samazinot mazajiem 
lauksaimniekiem uzliktos pienākumus, 
piemēram, tos, kuri saistīti ar atbalsta 
pieteikumiem un klimatam un videi 
labvēlīgu lauksaimniecības praksi, 
neapdraudot reformas vispārējo mērķu 
sasniegšanu, ar nosacījumu, ka Savienības 
tiesību akti, kas minēti Regulā (ES) 
Nr. […] [HZR] II pielikumā, ir 
piemērojami mazajiem lauksaimniekiem. 
Minētās shēmas mērķim vajadzētu būt 
atbalstīt pašreizējo lauksaimniecības 
struktūru, ko veido Savienības mazās 
saimniecības, vienlaikus nekavējot pāreju 
uz konkurētspējīgākām struktūrām. Šā 
iemesla dēļ shēmai vajadzētu būt pieejamai 
tikai esošām saimniecībām.



PE492.791v01-00 22/169 AM\907852LV.doc

LV

Or. en

Grozījums Nr. 302
James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Regulas priekšlikums
38. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(38) Lai mazinātu ar tiešā atbalsta 
pārvaldību un kontroli saistītās 
administratīvās izmaksas, būtu jāizveido 
vienkārša un īpaša shēma mazajiem 
lauksaimniekiem. Šajā nolūkā būtu 
jānosaka vienreizējs maksājums, kas 
aizstātu visus tiešos maksājumus. Būtu 
jāievieš noteikumi, ar kuriem cenšas 
vienkāršot formalitātes, cita starpā 
samazinot mazajiem lauksaimniekiem 
uzliktos pienākumus, piemēram, tos, kuri 
saistīti ar atbalsta pieteikumiem, klimatam 
un videi labvēlīgu lauksaimniecības 
praksi, savstarpējo atbilstību un 
kontrolēm, kā paredzēts Regulā (ES) 
Nr. […] [HZR], neapdraudot reformas 
vispārējo mērķu sasniegšanu, ar 
nosacījumu, ka Savienības tiesību akti, kas 
minēti Regulā (ES) Nr. […] [HZR] 
II pielikumā, ir piemērojami mazajiem 
lauksaimniekiem. Minētās shēmas mērķim 
vajadzēt būt atbalstīt pašreizējo 
lauksaimniecības struktūru, ko veido 
Savienības mazās saimniecības, vienlaikus 
nekavējot pāreju uz konkurētspējīgākām 
struktūrām. Šā iemesla dēļ shēmai 
vajadzētu būt pieejamai tikai esošām 
saimniecībām.

(38) Lai mazinātu ar tiešā atbalsta 
pārvaldību un kontroli saistītās 
administratīvās izmaksas, dalībvalstis var 
izveidot vienkāršu un īpašu shēmu
mazajiem lauksaimniekiem. Šajā nolūkā
dalībvalstis var noteikt vienreizēju 
maksājumu, kas aizstātu visus tiešos 
maksājumus. Būtu jāievieš noteikumi, ar 
kuriem cenšas vienkāršot formalitātes, cita 
starpā samazinot mazajiem 
lauksaimniekiem uzliktos pienākumus, 
piemēram, tos, kuri saistīti ar atbalsta 
pieteikumiem, neapdraudot reformas 
vispārējo mērķu sasniegšanu, ar 
nosacījumu, ka Savienības tiesību akti, kas 
minēti Regulā (ES) Nr. […] [HZR] 
II pielikumā, ir piemērojami mazajiem 
lauksaimniekiem. Minētās shēmas mērķim 
vajadzētu būt atbalstīt pašreizējo 
lauksaimniecības struktūru, ko veido 
Savienības mazās saimniecības, vienlaikus 
nekavējot pāreju uz konkurētspējīgākām 
struktūrām. Šā iemesla dēļ shēmai 
vajadzētu būt pieejamai tikai esošām 
saimniecībām.

Or. en

Grozījums Nr. 303
Richard Ashworth, Anthea McIntyre
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Regulas priekšlikums
38. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(38) Lai mazinātu ar tiešā atbalsta 
pārvaldību un kontroli saistītās 
administratīvās izmaksas, būtu jāizveido 
vienkārša un īpaša shēma mazajiem 
lauksaimniekiem. Šajā nolūkā būtu 
jānosaka vienreizējs maksājums, kas 
aizstātu visus tiešos maksājumus. Būtu 
jāievieš noteikumi, ar kuriem cenšas 
vienkāršot formalitātes, cita starpā 
samazinot mazajiem lauksaimniekiem 
uzliktos pienākumus, piemēram, tos, kuri 
saistīti ar atbalsta pieteikumiem, klimatam 
un videi labvēlīgu lauksaimniecības praksi, 
savstarpējo atbilstību un kontrolēm, kā 
paredzēts Regulā (ES) Nr. […] [HZR], 
neapdraudot reformas vispārējo mērķu 
sasniegšanu, ar nosacījumu, ka Savienības 
tiesību akti, kas minēti Regulā (ES) 
Nr. […] [HZR] II pielikumā, ir 
piemērojami mazajiem lauksaimniekiem. 
Minētās shēmas mērķim vajadzēt būt 
atbalstīt pašreizējo lauksaimniecības 
struktūru, ko veido Savienības mazās 
saimniecības, vienlaikus nekavējot pāreju 
uz konkurētspējīgākām struktūrām. Šā 
iemesla dēļ shēmai vajadzētu būt pieejamai 
tikai esošām saimniecībām.

(38) Lai mazinātu ar tiešā atbalsta 
pārvaldību un kontroli saistītās 
administratīvās izmaksas, dalībvalstis var 
izveidot vienkāršu un īpašu shēmu
mazajiem lauksaimniekiem. Šajā nolūkā 
dalībvalstis var noteikt vienreizēju 
maksājumu, kas aizstātu visus tiešos 
maksājumus. Būtu jāievieš noteikumi, ar 
kuriem cenšas vienkāršot formalitātes, cita 
starpā samazinot mazajiem 
lauksaimniekiem uzliktos pienākumus, 
piemēram, tos, kuri saistīti ar atbalsta 
pieteikumiem, klimatam un videi labvēlīgu 
lauksaimniecības praksi, savstarpējo 
atbilstību un kontrolēm, kā paredzēts 
Regulā (ES) Nr. […] [HZR], neapdraudot 
reformas vispārējo mērķu sasniegšanu, ar 
nosacījumu, ka Savienības tiesību akti, kas 
minēti Regulā (ES) Nr. […] [HZR] 
II pielikumā, ir piemērojami mazajiem 
lauksaimniekiem. Minētās shēmas mērķim 
vajadzētu būt atbalstīt pašreizējo 
lauksaimniecības struktūru, ko veido 
Savienības mazās saimniecības, vienlaikus 
nekavējot pāreju uz konkurētspējīgākām 
struktūrām. Šā iemesla dēļ shēmai 
vajadzētu būt pieejamai tikai esošām 
saimniecībām.

Or. en

Grozījums Nr. 304
Riikka Manner, Petri Sarvamaa, Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Nils Torvalds, 
Hannu Takkula

Regulas priekšlikums
38. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(38) Lai mazinātu ar tiešā atbalsta (38) Būtu nepieciešama iespēja izmantot 
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pārvaldību un kontroli saistītās 
administratīvās izmaksas, būtu jāizveido 
vienkārša un īpaša shēma mazajiem 
lauksaimniekiem. Šajā nolūkā būtu 
jānosaka vienreizējs maksājums, kas 
aizstātu visus tiešos maksājumus. Būtu 
jāievieš noteikumi, ar kuriem cenšas 
vienkāršot formalitātes, cita starpā 
samazinot mazajiem lauksaimniekiem 
uzliktos pienākumus, piemēram, tos, kuri 
saistīti ar atbalsta pieteikumiem, klimatam 
un videi labvēlīgu lauksaimniecības praksi, 
savstarpējo atbilstību un kontrolēm, kā 
paredzēts Regulā (ES) Nr. […] [HZR], 
neapdraudot reformas vispārējo mērķu
sasniegšanu, ar nosacījumu, ka Savienības 
tiesību akti, kas minēti Regulā (ES) 
Nr. […] [HZR] II pielikumā, ir 
piemērojami mazajiem lauksaimniekiem.
Minētās shēmas mērķim vajadzēt būt 
atbalstīt pašreizējo lauksaimniecības 
struktūru, ko veido Savienības mazās 
saimniecības, vienlaikus nekavējot pāreju 
uz konkurētspējīgākām struktūrām. Šā 
iemesla dēļ shēmai vajadzētu būt pieejamai 
tikai esošām saimniecībām.

vienkāršu un īpašu shēmu mazajiem 
lauksaimniekiem, lai mazinātu ar tiešā 
atbalsta pārvaldību un kontroli saistītās 
administratīvās izmaksas. Tomēr būtu 
jāļauj dalībvalstīm pašām lemt par to, vai 
izmantot īpašu shēmu. Šajā nolūkā būtu 
jānosaka vienreizējs maksājums, kas 
aizstātu visus tiešos maksājumus. Būtu 
jāievieš noteikumi, ar kuriem cenšas 
vienkāršot formalitātes, cita starpā 
samazinot mazajiem lauksaimniekiem 
uzliktos pienākumus, piemēram, tos, kuri 
saistīti ar atbalsta pieteikumiem, klimatam 
un videi labvēlīgu lauksaimniecības praksi, 
savstarpējo atbilstību un kontrolēm, kā 
paredzēts Regulā (ES) Nr. […] [HZR], 
neapdraudot reformas vispārējo mērķu 
sasniegšanu, ar nosacījumu, ka Savienības 
tiesību akti, kas minēti Regulā (ES) 
Nr. […] [HZR] II pielikumā, ir 
piemērojami mazajiem lauksaimniekiem.
Minētās shēmas mērķim vajadzētu būt 
atbalstīt pašreizējo lauksaimniecības 
struktūru, ko veido Savienības mazās 
saimniecības, vienlaikus nekavējot pāreju 
uz konkurētspējīgākām struktūrām. Šā 
iemesla dēļ shēmai vajadzētu būt pieejamai 
tikai esošām saimniecībām.

Or. en

Grozījums Nr. 305
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Liam Aylward, Kent 
Johansson, Anne E. Jensen

Regulas priekšlikums
38. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(38) Lai mazinātu ar tiešā atbalsta 
pārvaldību un kontroli saistītās 
administratīvās izmaksas, būtu jāizveido 
vienkārša un īpaša shēma mazajiem 
lauksaimniekiem. Šajā nolūkā būtu 
jānosaka vienreizējs maksājums, kas 

(38) Dalībvalstīm ir jāpiešķir pilnvaras 
valsts tiešo maksājumu gada maksimālā 
apjoma daļu izmantot, lai izveidotu 
vienkāršu un īpašu shēmu mazajiem 
lauksaimniekiem, tādējādi mazinot ar tiešā 
atbalsta pārvaldību un kontroli saistītās 
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aizstātu visus tiešos maksājumus. Būtu 
jāievieš noteikumi, ar kuriem cenšas 
vienkāršot formalitātes, cita starpā 
samazinot mazajiem lauksaimniekiem 
uzliktos pienākumus, piemēram, tos, kuri 
saistīti ar atbalsta pieteikumiem, klimatam 
un videi labvēlīgu lauksaimniecības praksi, 
savstarpējo atbilstību un kontrolēm, kā 
paredzēts Regulā (ES) Nr. […] [HZR], 
neapdraudot reformas vispārējo mērķu 
sasniegšanu, ar nosacījumu, ka Savienības 
tiesību akti, kas minēti Regulā (ES) 
Nr. […] [HZR] II pielikumā, ir 
piemērojami mazajiem lauksaimniekiem.
Minētās shēmas mērķim vajadzēt būt 
atbalstīt pašreizējo lauksaimniecības 
struktūru, ko veido Savienības mazās 
saimniecības, vienlaikus nekavējot pāreju 
uz konkurētspējīgākām struktūrām. Šā 
iemesla dēļ shēmai vajadzētu būt pieejamai 
tikai esošām saimniecībām.

administratīvās izmaksas. Šajā nolūkā būtu 
jānosaka vienreizējs maksājums, kas 
aizstātu visus tiešos maksājumus. Būtu 
jāievieš noteikumi, ar kuriem cenšas 
vienkāršot formalitātes, cita starpā 
samazinot mazajiem lauksaimniekiem 
uzliktos pienākumus, piemēram, tos, kuri 
saistīti ar atbalsta pieteikumiem, klimatam 
un videi labvēlīgu lauksaimniecības praksi, 
savstarpējo atbilstību un kontrolēm, kā 
paredzēts Regulā (ES) Nr. […] [HZR], 
neapdraudot reformas vispārējo mērķu 
sasniegšanu, ar nosacījumu, ka Savienības 
tiesību akti, kas minēti Regulā (ES) 
Nr. […] [HZR] II pielikumā, ir 
piemērojami mazajiem lauksaimniekiem.
Minētās shēmas mērķim vajadzētu būt 
atbalstīt pašreizējo lauksaimniecības 
struktūru, ko veido Savienības mazās 
saimniecības, vienlaikus nekavējot pāreju 
uz konkurētspējīgākām struktūrām un 
netraucējot īstenot strukturālas izmaiņas 
lauksaimniecībā. Šā iemesla dēļ shēmai 
vajadzētu būt pieejamai tikai esošām 
saimniecībām.

Or. en

Grozījums Nr. 306
Martin Häusling
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
38. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(38) Lai mazinātu ar tiešā atbalsta 
pārvaldību un kontroli saistītās 
administratīvās izmaksas, būtu jāizveido 
vienkārša un īpaša shēma mazajiem 
lauksaimniekiem. Šajā nolūkā būtu 
jānosaka vienreizējs maksājums, kas 
aizstātu visus tiešos maksājumus. Būtu 
jāievieš noteikumi, ar kuriem cenšas 
vienkāršot formalitātes, cita starpā 

(38) Lai palīdzētu mazajiem 
lauksaimniekiem un ražotāju grupām 
piedalīties lauksaimniecības darbībās,
būtu jāizveido vienkārša un īpaša shēma 
mazajiem lauksaimniekiem. Šajā nolūkā 
būtu jāizveido speciāla shēma, kas 
iekļauta tiešajos maksājumos. Būtu 
jāievieš noteikumi, ar kuriem cenšas 
vienkāršot formalitātes. Mazo 
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samazinot mazajiem lauksaimniekiem 
uzliktos pienākumus, piemēram, tos, kuri 
saistīti ar atbalsta pieteikumiem, klimatam 
un videi labvēlīgu lauksaimniecības
praksi, savstarpējo atbilstību un 
kontrolēm, kā paredzēts Regulā (ES) 
Nr. […] [HZR], neapdraudot reformas 
vispārējo mērķu sasniegšanu, ar 
nosacījumu, ka Savienības tiesību akti, 
kas minēti Regulā (ES) Nr. […] [HZR] 
II pielikumā, ir piemērojami mazajiem 
lauksaimniekiem. Minētās shēmas mērķim 
vajadzēt būt atbalstīt pašreizējo 
lauksaimniecības struktūru, ko veido 
Savienības mazās saimniecības, vienlaikus 
nekavējot pāreju uz konkurētspējīgākām 
struktūrām. Šā iemesla dēļ shēmai 
vajadzētu būt pieejamai tikai esošām 
saimniecībām.

lauksaimnieku shēmai nevajadzētu 
izmantot atteikuma modeli mazajiem 
uzņēmumiem, palīdzot lauksaimniekiem 
pamest šo nozari. Tāpēc lauksaimniekiem 
vajadzētu būt iespējai pamest šo nozari vai 
iekļauties „mazo lauksaimnieku shēmā” 
un pāriet uz citu lauksaimniecības 
sistēmu, kas definēta šajā regulā. 
Mazajiem lauksaimniekiem nevajadzētu 
būt automātiski izslēgtiem no 
ekoloģiskajiem pasākumiem un ir 
jāizpilda savstarpējās atbilstības prasība.
Minētās shēmas mērķim vajadzētu būt 
atbalstīt pašreizējo lauksaimniecības 
struktūru, ko veido Savienības mazās 
saimniecības, vienlaikus nekavējot pāreju 
uz konkurētspējīgākām struktūrām.

Or. en

Grozījums Nr. 307
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Regulas priekšlikums
38. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(38) Lai mazinātu ar tiešā atbalsta 
pārvaldību un kontroli saistītās 
administratīvās izmaksas, būtu jāizveido 
vienkārša un īpaša shēma mazajiem 
lauksaimniekiem. Šajā nolūkā būtu 
jānosaka vienreizējs maksājums, kas 
aizstātu visus tiešos maksājumus. Būtu 
jāievieš noteikumi, ar kuriem cenšas 
vienkāršot formalitātes, cita starpā 
samazinot mazajiem lauksaimniekiem 
uzliktos pienākumus, piemēram, tos, kuri 
saistīti ar atbalsta pieteikumiem, klimatam 
un videi labvēlīgu lauksaimniecības praksi, 
savstarpējo atbilstību un kontrolēm, kā 
paredzēts Regulā (ES) Nr. […] [HZR], 
neapdraudot reformas vispārējo mērķu 

(38) Būtu jāievieš divi vienkārši mazo 
lauksaimnieku atbalsta veidi. No vienas 
puses, lai mazinātu ar tiešā atbalsta 
pārvaldību un kontroli saistītās 
administratīvās izmaksas, būtu jāizveido 
vienkārša un īpaša shēma ļoti mazajiem
lauksaimniekiem un ģimenes lauku 
saimniecībām. Šajā nolūkā būtu jānosaka 
vienreizējs maksājums, kas aizstātu visus 
tiešos maksājumus. Būtu jāievieš 
noteikumi, ar kuriem cenšas vienkāršot 
formalitātes, cita starpā samazinot 
mazajiem lauksaimniekiem uzliktos 
pienākumus, piemēram, tos, kuri saistīti ar
atbalsta pieteikumiem, klimatam un videi 
labvēlīgu lauksaimniecības praksi, 
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sasniegšanu, ar nosacījumu, ka Savienības 
tiesību akti, kas minēti Regulā (ES) 
Nr. […] [HZR] II pielikumā, ir 
piemērojami mazajiem lauksaimniekiem. 
Minētās shēmas mērķim vajadzēt būt 
atbalstīt pašreizējo lauksaimniecības 
struktūru, ko veido Savienības mazās 
saimniecības, vienlaikus nekavējot pāreju 
uz konkurētspējīgākām struktūrām. Šā 
iemesla dēļ shēmai vajadzētu būt pieejamai 
tikai esošām saimniecībām.

savstarpējo atbilstību un kontrolēm, kā 
paredzēts Regulā (ES) Nr. […] [HZR], 
neapdraudot reformas vispārējo mērķu 
sasniegšanu, ar nosacījumu, ka Savienības 
tiesību akti, kas minēti Regulā (ES) 
Nr. […] [HZR] II pielikumā, ir 
piemērojami mazajiem lauksaimniekiem. 
Minētās shēmas mērķim vajadzētu būt 
atbalstīt pašreizējo lauksaimniecības 
struktūru, ko veido Savienības mazās 
saimniecības, vienlaikus nekavējot pāreju 
uz ražīgākām struktūrām. Šā iemesla dēļ 
shēmai vajadzētu būt pieejamai tikai 
esošām saimniecībām. No otras puses, 
papildus citiem lauksaimnieku atbalsta 
maksājumiem būtu vajadzīgs kāds 
palīdzības veids mazajām saimniecībām. 
Pienākumi saistībā ar atbalsta 
pieteikumu, lauksaimniecības praksēm ar 
labvēlīgu ietekmi uz klimatu un vidi un 
savstarpējo atbilstību un kontrolēm, kā 
noteikts Regulā (ES) Nr. [...] [HZR], būtu 
jāpiemēro mazajām saimniecībām.

Or. fr

Grozījums Nr. 308
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Regulas priekšlikums
38. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(38) Lai mazinātu ar tiešā atbalsta 
pārvaldību un kontroli saistītās 
administratīvās izmaksas, būtu jāizveido 
vienkārša un īpaša shēma mazajiem 
lauksaimniekiem. Šajā nolūkā būtu 
jānosaka vienreizējs maksājums, kas 
aizstātu visus tiešos maksājumus. Būtu 
jāievieš noteikumi, ar kuriem cenšas 
vienkāršot formalitātes, cita starpā 
samazinot mazajiem lauksaimniekiem 
uzliktos pienākumus, piemēram, tos, kuri 
saistīti ar atbalsta pieteikumiem, klimatam 

(38) Lai mazinātu ar tiešā atbalsta 
pārvaldību un kontroli saistītās 
administratīvās izmaksas, būtu jāizveido 
vienkārša un īpaša shēma mazajiem 
lauksaimniekiem. Šajā nolūkā būtu 
jānosaka vienreizējs maksājums, kas 
aizstātu visus tiešos maksājumus. Būtu 
jāievieš noteikumi, ar kuriem cenšas 
vienkāršot formalitātes, cita starpā 
samazinot mazajiem lauksaimniekiem 
uzliktos pienākumus, piemēram, tos, kuri 
saistīti ar atbalsta pieteikumiem un 
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un videi labvēlīgu lauksaimniecības praksi, 
savstarpējo atbilstību un kontrolēm, kā 
paredzēts Regulā (ES) Nr. […] [HZR],
neapdraudot reformas vispārējo mērķu 
sasniegšanu, ar nosacījumu, ka Savienības 
tiesību akti, kas minēti Regulā (ES) 
Nr. […] [HZR] II pielikumā, ir 
piemērojami mazajiem lauksaimniekiem. 
Minētās shēmas mērķim vajadzēt būt 
atbalstīt pašreizējo lauksaimniecības 
struktūru, ko veido Savienības mazās 
saimniecības, vienlaikus nekavējot pāreju 
uz konkurētspējīgākām struktūrām. Šā 
iemesla dēļ shēmai vajadzētu būt pieejamai 
tikai esošām saimniecībām.

klimatam un videi labvēlīgu 
lauksaimniecības praksi, neapdraudot 
reformas vispārējo mērķu sasniegšanu, ar 
nosacījumu, ka savstarpējā atbilstība un 
Savienības tiesību akti, kas minēti 
Regulā (ES) Nr. […] [HZR] II pielikumā, 
ir piemērojami mazajiem lauksaimniekiem. 
Minētās shēmas mērķim vajadzētu būt 
atbalstīt pašreizējo lauksaimniecības 
struktūru, ko veido Savienības mazās 
saimniecības, vienlaikus nekavējot pāreju 
uz konkurētspējīgākām struktūrām. Šā 
iemesla dēļ shēmai vajadzētu būt pieejamai 
tikai esošām saimniecībām.

Or. de

Grozījums Nr. 309
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer

Regulas priekšlikums
38. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(38) Lai mazinātu ar tiešā atbalsta 
pārvaldību un kontroli saistītās 
administratīvās izmaksas, būtu jāizveido 
vienkārša un īpaša shēma mazajiem 
lauksaimniekiem. Šajā nolūkā būtu 
jānosaka vienreizējs maksājums, kas 
aizstātu visus tiešos maksājumus. Būtu 
jāievieš noteikumi, ar kuriem cenšas 
vienkāršot formalitātes, cita starpā 
samazinot mazajiem lauksaimniekiem 
uzliktos pienākumus, piemēram, tos, kuri 
saistīti ar atbalsta pieteikumiem, klimatam 
un videi labvēlīgu lauksaimniecības praksi, 
savstarpējo atbilstību un kontrolēm, kā 
paredzēts Regulā (ES) Nr. […] [HZR], 
neapdraudot reformas vispārējo mērķu 
sasniegšanu, ar nosacījumu, ka Savienības 
tiesību akti, kas minēti Regulā (ES) 
Nr. […] [HZR] II pielikumā, ir 
piemērojami mazajiem lauksaimniekiem. 

(38) Lai mazinātu ar tiešā atbalsta 
pārvaldību un kontroli saistītās 
administratīvās izmaksas, būtu jāizveido 
vienkārša un īpaša shēma mazajiem 
lauksaimniekiem. Šajā nolūkā būtu 
jānosaka vienreizējs maksājums, kas 
aizstātu visus tiešos maksājumus. Būtu 
jāievieš noteikumi, ar kuriem cenšas 
vienkāršot formalitātes, cita starpā
samazinot mazajiem lauksaimniekiem 
uzliktos pienākumus, piemēram, tos, kuri 
saistīti ar atbalsta pieteikumiem, klimatam 
un videi labvēlīgu lauksaimniecības praksi, 
savstarpējo atbilstību un kontrolēm, kā 
paredzēts Regulā (ES) Nr. […] [HZR], 
neapdraudot reformas vispārējo mērķu 
sasniegšanu, ar nosacījumu, ka Savienības 
tiesību akti, kas minēti Regulā (ES) 
Nr. […] [HZR] II pielikumā, ir 
piemērojami mazajiem lauksaimniekiem. 
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Minētās shēmas mērķim vajadzēt būt 
atbalstīt pašreizējo lauksaimniecības 
struktūru, ko veido Savienības mazās 
saimniecības, vienlaikus nekavējot pāreju 
uz konkurētspējīgākām struktūrām. Šā 
iemesla dēļ shēmai vajadzētu būt 
pieejamai tikai esošām saimniecībām.

Minētās shēmas mērķim vajadzētu būt 
atbalstīt lauksaimniecības struktūru, ko 
veido Savienības mazās saimniecības, 
vienlaikus nekavējot pāreju uz ražīgākām
struktūrām.

Or. pt

Grozījums Nr. 310
Marc Tarabella

Regulas priekšlikums
38. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(38) Lai mazinātu ar tiešā atbalsta 
pārvaldību un kontroli saistītās 
administratīvās izmaksas, būtu jāizveido 
vienkārša un īpaša shēma mazajiem 
lauksaimniekiem. Šajā nolūkā būtu 
jānosaka vienreizējs maksājums, kas 
aizstātu visus tiešos maksājumus. Būtu 
jāievieš noteikumi, ar kuriem cenšas 
vienkāršot formalitātes, cita starpā 
samazinot mazajiem lauksaimniekiem 
uzliktos pienākumus, piemēram, tos, kuri 
saistīti ar atbalsta pieteikumiem, klimatam 
un videi labvēlīgu lauksaimniecības praksi, 
savstarpējo atbilstību un kontrolēm, kā 
paredzēts Regulā (ES) Nr. […] [HZR], 
neapdraudot reformas vispārējo mērķu 
sasniegšanu, ar nosacījumu, ka Savienības 
tiesību akti, kas minēti Regulā (ES) 
Nr. […] [HZR] II pielikumā, ir 
piemērojami mazajiem lauksaimniekiem. 
Minētās shēmas mērķim vajadzēt būt 
atbalstīt pašreizējo lauksaimniecības 
struktūru, ko veido Savienības mazās 
saimniecības, vienlaikus nekavējot pāreju 
uz konkurētspējīgākām struktūrām. Šā 
iemesla dēļ shēmai vajadzētu būt pieejamai 
tikai esošām saimniecībām.

(38) Lai mazinātu ar tiešā atbalsta 
pārvaldību un kontroli saistītās 
administratīvās izmaksas, būtu jāizveido 
vienkārša un īpaša shēma mazajiem 
lauksaimniekiem. Šajā nolūkā būtu 
jānosaka vienreizējs maksājums, kas 
aizstātu visus tiešos maksājumus. Būtu 
jāievieš noteikumi, ar kuriem cenšas 
vienkāršot formalitātes, cita starpā 
samazinot mazajiem lauksaimniekiem 
uzliktos pienākumus, piemēram, tos, kuri 
saistīti ar atbalsta pieteikumiem, klimatam 
un videi labvēlīgu lauksaimniecības praksi, 
savstarpējo atbilstību un kontrolēm, kā 
paredzēts Regulā (ES) Nr. […] [HZR], 
neapdraudot reformas vispārējo mērķu 
sasniegšanu, ar nosacījumu, ka Savienības 
tiesību akti, kas minēti Regulā (ES) 
Nr. […] [HZR] II pielikumā, ir 
piemērojami mazajiem lauksaimniekiem. 
Minētās shēmas mērķim vajadzētu būt 
atbalstīt pašreizējo lauksaimniecības 
struktūru, ko veido Savienības mazās 
saimniecības, vienlaikus nekavējot pāreju 
uz ilgtspējīgākām struktūrām. Šā iemesla 
dēļ shēmai vajadzētu būt pieejamai tikai 
esošām saimniecībām.



PE492.791v01-00 30/169 AM\907852LV.doc

LV

Or. fr

Pamatojums

L'agriculture européenne n'a cessé de s'adapter et a gagné en productivité et en qualité mais 
elle n'assure pas ou mal le bien être des agriculteurs et des agricultrices et des éleveurs. Le 
concept de "compétitivité" signifie aussi privilégier les zones les plus productives, souvent en 
appauvrissant les sols, au mépris des zones réputées plus pauvres et moins accessibles.Or 
l'agriculture doit être liée au sol et aux territoires et nous avons besoin de toutes les 
agricultures européennes pour assurer notre souveraineté alimentaire.C'est pourquoi le 
concept de durabilité s'impose car il recouvre une triple dimension : économique, sociale et 
environnementale.

Grozījums Nr. 311
Gabriel Mato Adrover

Regulas priekšlikums
39.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(39a) Lauksaimniecībai attālākajos 
reģionos ir jāsaskaras ar specifiskām 
grūtībām, ņemot vērā attiecīgo teritoriju 
izolētību un attālumu līdz tām, un tādēļ 
tām būtu jāpiemēro īpašs režīms saskaņā 
ar atsevišķiem noteikumiem, kas pašlaik 
ir ietverti Padomes Regulā (EK) 
Nr. 247/2006. Ievērojamie ģeogrāfiskie un 
klimatiskie šķēršļi produktu 
diversifikācijai šajās teritorijās liek šo 
specifisko režīmu attiecināt arī uz budžeta 
lēmumiem, ko Eiropas Savienība pieņem 
saistībā ar šo regulu.

Or. es

Grozījums Nr. 312
Luís Paulo Alves

Regulas priekšlikums
40. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(40) Vienkāršošanas labad un lai ņemtu 
vērā īpašos apstākļus tālākajos reģionos, 
tiešie maksājumi šajos reģionos būtu 
jāpārvalda ar Regulu (EK) Nr. 247/2006 
izveidoto atbalsta programmu ietvaros. 
Tādējādi šīs regulas noteikumi, kas attiecas 
uz pamata maksājuma shēmu un ar to 
saistītiem maksājumiem un uz saistīto 
atbalstu, šajos reģionos nebūtu jāpiemēro.

(40) Vienkāršošanas labad un lai KLP 
precīzāk ņemtu vērā īpašos apstākļus 
tālākajos reģionos (kuriem grūtības 
sagādā mazie izmēri un lielais attālums 
līdz tirgiem), tiešie maksājumi un visu 
veidu ienākumu atbalsts, ko piešķir 
lauksaimniekiem, šajos reģionos būtu 
jāpārvalda ar Regulu (EK) Nr. 247/2006 
izveidoto atbalsta programmu ietvaros. 
Tādējādi šīs regulas noteikumi, kas attiecas 
uz pamata maksājuma shēmu un ar to 
saistītiem maksājumiem un uz saistīto 
atbalstu, šajos reģionos nebūtu jāpiemēro.

Or. pt

Grozījums Nr. 313
Gabriel Mato Adrover

Regulas priekšlikums
40. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(40) Vienkāršošanas labad un lai ņemtu 
vērā īpašos apstākļus tālākajos reģionos, 
tiešie maksājumi šajos reģionos būtu 
jāpārvalda ar Regulu (EK) Nr. 247/2006 
izveidoto atbalsta programmu ietvaros. 
Tādējādi šīs regulas noteikumi, kas attiecas 
uz pamata maksājuma shēmu un ar to 
saistītiem maksājumiem un uz saistīto 
atbalstu, šajos reģionos nebūtu jāpiemēro.

(40) Vienkāršošanas labad un lai ņemtu 
vērā īpašos apstākļus tālākajos reģionos, 
tiešie maksājumi šajos reģionos būtu 
jāpārvalda ar Regulu (EK) Nr. 247/2006 
izveidoto atbalsta programmu ietvaros. 
Tādējādi šīs regulas noteikumi, kas attiecas 
uz pamata maksājuma shēmu un ar to 
saistītiem maksājumiem un uz saistīto 
atbalstu, šajos reģionos nebūtu jāpiemēro.
Tomēr būtu jāizvērtē ietekme, ko jebkādas 
šīs regulas izmaiņas varētu izraisīt šiem 
reģioniem.

Or. es

Grozījums Nr. 314
Esther Herranz García, Rosa Estaràs Ferragut
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Regulas priekšlikums
40.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(40a) Lauksaimniecības nozares 
daudzveidība noteiktos izolētos apgabalos, 
kuros ir neefektīvas ražošanas sistēmas, 
prasa izmantot specifiskus 
lauksaimniecības politikas instrumentus, 
ar kuriem Eiropas Savienībai ir 
pietiekama pieredze, lai uzlabotu nozares 
orientāciju uz tirgu un samazinātu 
ietekmi uz vidi, atsakoties no 
lauksaimnieciskās darbības un saglabājot 
lauku kopienas saskaņā ar ilgtspējības 
mērķi. Būtu padziļināti jāizpēta īpašie 
režīmi tām Savienības salu teritorijām, 
kurās ir līdzīgas iezīmes kā teritorijām, 
kur šādi lauksaimniecības politikas 
instrumenti ir sekmīgi izmantoti.

Or. es

Grozījums Nr. 315
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Regulas priekšlikums
42.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(42a) Lai stiprinātu sociālos kritērijus, 
dalībvalstīm būtu jāveicina un jāizveido 
nodarbinātības ietekmes sertifikācijas 
sistēmas (akreditēta sociālā sertifikācija, 
iesaistot sociāli ieinteresētās personas), 
kas nodrošina patērētājus ar informāciju 
un darbojas kā stimuls korporatīvās 
sociālās atbildības pieejai, identificējot un 
atlasot labākās darba attiecības un 
prakses. Šo nodarbinātības ietekmes 
informācijas sistēmu varētu piemērot arī 
importētiem produktiem.
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Or. es

Grozījums Nr. 316
Liam Aylward, Marian Harkin

Regulas priekšlikums
43. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(43) Lai spēcinātu lauku attīstības politiku, 
būtu jādod dalībvalstīm iespēja līdzekļus 
no tiešo maksājumu maksimālā apjoma 
pārvietot uz lauku attīstībai piešķirto 
atbalstu. Vienlaikus dalībvalstīm, kurās 
tiešā atbalsta apmērs nepārsniedz 90 % no 
Savienības atbalsta vidējā apmēra, būtu 
jādod iespēja līdzekļus no lauku attīstībai 
piešķirtā atbalsta pārvietot uz tiešo 
maksājumu maksimālo apjomu. Šāda 
izvēle būtu jāveic, nepārsniedzot noteiktus 
limitus, vienreiz un attiecībā uz visu šīs 
regulas piemērošanas periodu.

(43) Lai spēcinātu lauku attīstības politiku, 
būtu jādod dalībvalstīm iespēja līdzekļus 
no tiešo maksājumu maksimālā apjoma
pārvietot uz lauku attīstībai piešķirto 
atbalstu. Uz visiem šādi pārvietotajiem 
naudas līdzekļiem būtu jāattiecina 
dalībvalsts līdzfinansējums saskaņā ar 
likmi, ko piemēro lauku attīstības 
programmai šajā dalībvalstī.

Or. en

Pamatojums

Ja nav līdzfinansējuma prasības, pastāv iespējamība, ka dalībvalstis var izmantot pirmā 
pīlāra līdzekļus, lai samazinātu to līdzfinansējuma prasības un tādējādi uz KLP rēķina 
uzlabotu valsts finanšu stāvokli.

Grozījums Nr. 317
Marian Harkin

Regulas priekšlikums
43. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(43) Lai spēcinātu lauku attīstības politiku, 
būtu jādod dalībvalstīm iespēja līdzekļus 
no tiešo maksājumu maksimālā apjoma 
pārvietot uz lauku attīstībai piešķirto 
atbalstu. Vienlaikus dalībvalstīm, kurās 

(43) Lai spēcinātu lauku attīstības politiku, 
būtu jādod dalībvalstīm iespēja līdzekļus 
no tiešo maksājumu maksimālā apjoma 
pārvietot uz lauku attīstībai piešķirto 
atbalstu. Uz visiem šādi pārvietotajiem 
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tiešā atbalsta apmērs nepārsniedz 90 % no 
Savienības atbalsta vidējā apmēra, būtu 
jādod iespēja līdzekļus no lauku attīstībai 
piešķirtā atbalsta pārvietot uz tiešo 
maksājumu maksimālo apjomu. Šāda 
izvēle būtu jāveic, nepārsniedzot noteiktus 
limitus, vienreiz un attiecībā uz visu šīs 
regulas piemērošanas periodu.

naudas līdzekļiem būtu jāattiecina 
dalībvalsts līdzfinansējums saskaņā ar 
likmi, ko piemēro lauku attīstības 
programmai šajā dalībvalstī.

Or. en

Grozījums Nr. 318
Brian Simpson, Karin Kadenbach, Åsa Westlund

Regulas priekšlikums
43. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(43) Lai spēcinātu lauku attīstības politiku, 
būtu jādod dalībvalstīm iespēja līdzekļus 
no tiešo maksājumu maksimālā apjoma 
pārvietot uz lauku attīstībai piešķirto 
atbalstu. Vienlaikus dalībvalstīm, kurās 
tiešā atbalsta apmērs nepārsniedz 90 % no 
Savienības atbalsta vidējā apmēra, būtu 
jādod iespēja līdzekļus no lauku attīstībai 
piešķirtā atbalsta pārvietot uz tiešo 
maksājumu maksimālo apjomu. Šāda 
izvēle būtu jāveic, nepārsniedzot noteiktus 
limitus, vienreiz un attiecībā uz visu šīs 
regulas piemērošanas periodu.

(43) Lai spēcinātu lauku attīstības politiku, 
būtu jādod dalībvalstīm iespēja līdzekļus 
no tiešo maksājumu maksimālā apjoma 
pārvietot uz lauku attīstībai piešķirto 
atbalstu. Šāda izvēle būtu jāveic, 
nepārsniedzot noteiktus limitus, vienreiz un 
attiecībā uz visu šīs regulas piemērošanas 
periodu.

Or. en

Pamatojums

Šāds noteikums samazinātu uzsvaru uz KLP atbalstu valsts izdevumiem sabiedriskām precēm 
un nozīmētu būtisku soli atpakaļ, ja ņem vērā KLP attīstību, tādēļ tas būtu jāatceļ.

Grozījums Nr. 319
George Lyon, Phil Bennion
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Regulas priekšlikums
43. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(43) Lai spēcinātu lauku attīstības politiku, 
būtu jādod dalībvalstīm iespēja līdzekļus 
no tiešo maksājumu maksimālā apjoma 
pārvietot uz lauku attīstībai piešķirto 
atbalstu. Vienlaikus dalībvalstīm, kurās 
tiešā atbalsta apmērs nepārsniedz 90 % no 
Savienības atbalsta vidējā apmēra, būtu 
jādod iespēja līdzekļus no lauku attīstībai 
piešķirtā atbalsta pārvietot uz tiešo 
maksājumu maksimālo apjomu. Šāda 
izvēle būtu jāveic, nepārsniedzot noteiktus 
limitus, vienreiz un attiecībā uz visu šīs 
regulas piemērošanas periodu.

(43) Lai spēcinātu lauku attīstības politiku, 
būtu jādod dalībvalstīm iespēja līdzekļus 
no tiešo maksājumu maksimālā apjoma 
pārvietot uz lauku attīstībai piešķirto 
atbalstu. Šādā veidā pārvietotie naudas 
līdzekļi kopumā nedrīkstētu veidot vairāk 
nekā 15 % no tiešo maksājumu griestiem, 
un tie būtu jāizmanto ar līdzfinansējumu. 
Visām dalībvalstīm būtu jāļauj papildināt 
pārvietotos līdzekļus par summu, kas ir 
proporcionāla tām atbalsta summām, 
kuras nav piešķirtas pozīcijā, kas 
paredzēta atbalstam apgabaliem, kuros ir 
dabas ierobežojumi. Lai papildus 
atbalstītu lauku attīstības programmu 
agrovides pasākumus, dalībvalstīm 
vajadzētu būt arī iespējai pārvietot 
ekoloģiskiem pasākumiem neiztērētos 
līdzekļus. Vienlaikus dalībvalstīm, kurās 
tiešā atbalsta apmērs nepārsniedz 90 % no 
Savienības atbalsta vidējā apmēra, būtu 
jādod iespēja līdzekļus no lauku attīstībai 
piešķirtā atbalsta pārvietot uz tiešo 
maksājumu maksimālo apjomu. Šāda 
izvēle būtu jāveic, nepārsniedzot noteiktus 
limitus, vienreiz un attiecībā uz visu šīs 
regulas piemērošanas periodu.

Or. en

Grozījums Nr. 320
Marian-Jean Marinescu

Regulas priekšlikums
43. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(43) Lai spēcinātu lauku attīstības politiku, 
būtu jādod dalībvalstīm iespēja līdzekļus 
no tiešo maksājumu maksimālā apjoma 

(43) Lai spēcinātu lauku attīstības politiku, 
būtu jādod dalībvalstīm iespēja līdzekļus 
no tiešo maksājumu maksimālā apjoma 
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pārvietot uz lauku attīstībai piešķirto 
atbalstu. Vienlaikus dalībvalstīm, kurās 
tiešā atbalsta apmērs nepārsniedz 90 % no 
Savienības atbalsta vidējā apmēra, būtu 
jādod iespēja līdzekļus no lauku attīstībai 
piešķirtā atbalsta pārvietot uz tiešo 
maksājumu maksimālo apjomu. Šāda 
izvēle būtu jāveic, nepārsniedzot noteiktus 
limitus, vienreiz un attiecībā uz visu šīs 
regulas piemērošanas periodu.

pārvietot uz lauku attīstībai piešķirto 
atbalstu. Uz šādiem līdzekļiem pēc 
pārvietošanas būtu jāattiecina 
līdzfinansējums. Dalībvalstīm, kurās tiešā 
atbalsta līmenis ir zemāks nekā vidējais 
līmenis Savienībā, tādējādi būtu iespēja 
konsolidēt līdzekļu pārvietošanu no I 
pīlāra uz II pīlāru. Vienlaikus 
dalībvalstīm, kurās tiešā atbalsta apmērs 
nepārsniedz 90 % no Savienības atbalsta 
vidējā apmēra, būtu jādod iespēja līdzekļus 
no lauku attīstībai piešķirtā atbalsta 
pārvietot uz tiešo maksājumu maksimālo 
apjomu. Šāda izvēle būtu jāveic, 
nepārsniedzot noteiktus limitus, vienreiz un 
attiecībā uz visu šīs regulas piemērošanas 
periodu.

Or. fr

Grozījums Nr. 321
Vasilica Viorica Dăncilă

Regulas priekšlikums
43. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(43) Lai spēcinātu lauku attīstības politiku, 
būtu jādod dalībvalstīm iespēja līdzekļus 
no tiešo maksājumu maksimālā apjoma 
pārvietot uz lauku attīstībai piešķirto 
atbalstu. Vienlaikus dalībvalstīm, kurās 
tiešā atbalsta apmērs nepārsniedz 90 % no 
Savienības atbalsta vidējā apmēra, būtu 
jādod iespēja līdzekļus no lauku attīstībai 
piešķirtā atbalsta pārvietot uz tiešo 
maksājumu maksimālo apjomu. Šāda 
izvēle būtu jāveic, nepārsniedzot noteiktus 
limitus, vienreiz un attiecībā uz visu šīs 
regulas piemērošanas periodu.

(43) Lai spēcinātu lauku attīstības politiku, 
būtu jādod dalībvalstīm iespēja līdzekļus 
no tiešo maksājumu maksimālā apjoma 
pārvietot uz lauku attīstībai piešķirto 
atbalstu. Vienlaikus dalībvalstīm, kurās 
tiešā atbalsta apmērs nepārsniedz 90 % no 
Savienības atbalsta vidējā apmēra, būtu 
jādod iespēja līdzekļus no lauku attīstībai 
piešķirtā atbalsta pārvietot uz tiešo 
maksājumu maksimālo apjomu. Šāda 
izvēle būtu jāveic, nepārsniedzot noteiktus 
limitus, vienreiz un attiecībā uz visu šīs 
regulas piemērošanas periodu. Ir svarīgi 
noteikt, kā šos līdzekļus var izmantot 
atkārtoti, ņemot vērā, ka ekoloģiskie 
pasākumi ir obligāti un nodrošina pamatu 
agrovides projektiem saskaņā ar otro 
pīlāru.
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Or. ro

Grozījums Nr. 322
Paolo De Castro

Regulas priekšlikums
43. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(43) Lai spēcinātu lauku attīstības politiku, 
būtu jādod dalībvalstīm iespēja līdzekļus 
no tiešo maksājumu maksimālā apjoma 
pārvietot uz lauku attīstībai piešķirto 
atbalstu. Vienlaikus dalībvalstīm, kurās 
tiešā atbalsta apmērs nepārsniedz 90 % no 
Savienības atbalsta vidējā apmēra, būtu 
jādod iespēja līdzekļus no lauku attīstībai 
piešķirtā atbalsta pārvietot uz tiešo 
maksājumu maksimālo apjomu. Šāda 
izvēle būtu jāveic, nepārsniedzot noteiktus 
limitus, vienreiz un attiecībā uz visu šīs 
regulas piemērošanas periodu.

(43) Lai spēcinātu lauku attīstības politiku, 
būtu jādod dalībvalstīm iespēja līdzekļus 
no tiešo maksājumu maksimālā apjoma 
pārvietot uz lauku attīstībai piešķirto 
atbalstu. Šajā sakarā dalībvalstis var 
piešķirt prioritāti finansēšanas 
pasākumiem, lai koncentrētu 
piedāvājumu, stiprinot ražotāju 
organizācijas, kas paredzētas Lauku 
attīstības regulā. Vienlaikus dalībvalstīm, 
kurās tiešā atbalsta apmērs nepārsniedz 
90 % no Savienības atbalsta vidējā apmēra, 
būtu jādod iespēja līdzekļus no lauku 
attīstībai piešķirtā atbalsta pārvietot uz 
tiešo maksājumu maksimālo apjomu. Šāda 
izvēle būtu jāveic, nepārsniedzot noteiktus 
limitus, vienreiz un attiecībā uz visu šīs 
regulas piemērošanas periodu.

Or. it

Grozījums Nr. 323
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Regulas priekšlikums
43. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(43) Lai spēcinātu lauku attīstības politiku, 
būtu jādod dalībvalstīm iespēja līdzekļus 
no tiešo maksājumu maksimālā apjoma 
pārvietot uz lauku attīstībai piešķirto 
atbalstu. Vienlaikus dalībvalstīm, kurās 

(43) Lai spēcinātu lauku attīstības politiku, 
būtu jādod dalībvalstīm iespēja līdzekļus 
no tiešo maksājumu maksimālā apjoma 
pārvietot uz lauku attīstībai piešķirto 
atbalstu. Vienlaikus dalībvalstīm, kurās 
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tiešā atbalsta apmērs nepārsniedz 90 % no 
Savienības atbalsta vidējā apmēra, būtu 
jādod iespēja līdzekļus no lauku attīstībai 
piešķirtā atbalsta pārvietot uz tiešo
maksājumu maksimālo apjomu. Šāda 
izvēle būtu jāveic, nepārsniedzot noteiktus 
limitus, vienreiz un attiecībā uz visu šīs 
regulas piemērošanas periodu.

tiešā atbalsta apmērs nepārsniedz 90 % no 
Savienības atbalsta vidējā apmēra, būtu 
jādod iespēja līdzekļus no lauku attīstībai 
piešķirtā atbalsta pārvietot uz tiešo 
maksājumu maksimālo apjomu. Šāda 
izvēle būtu jāveic, nepārsniedzot noteiktus 
limitus un, kad vien iespējams, vienreiz un 
attiecībā uz visu šīs regulas piemērošanas 
periodu.

Or. en

Grozījums Nr. 324
Struan Stevenson

Regulas priekšlikums
44.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(44.a) Lai aizsargātu Eiropas ainavu 
stāvokli, maksājumiem saskaņā ar šo 
regulu vajadzētu būt saskaņā ar Eiropas 
ainavu konvenciju un Lisabonas līguma 
3. pantu, kas paredz Eiropas kultūras 
mantojuma aizsardzību un uzlabošanu. 
Ainava veido būtisku kultūras un 
reģionālo tradīciju aspektu, uzlabojot 
kultūras un ģeogrāfisko daudzveidību, un 
tas ir arī pamats mūsdienu bioloģiskajai 
daudzveidībai, kas ir veidojusies 
gadsimtiem ilgas lauksaimniecības un 
mežu apsaimniekošanas rezultātā.

Or. en

Grozījums Nr. 325
Britta Reimers

Regulas priekšlikums
-1. pants (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1. pants
Tiešo maksājumu izbeigšana

1. Tiešos maksājumus izbeidz līdz 
2025. gadam, turklāt:
(a) tos pakāpeniski pārtrauc vairākos 
posmos;
(b) atbrīvotos resursus izmanto 
aizsardzības un uzlabošanas 
programmām šādās jomās: 
(i) vide;
(ii) lopkopība;
(iii) ūdens un ūdens kvalitāte;
(iv) augsne un augsnes kvalitāte;
(v) ar klimatu saistītās pārmaiņas;
(c) atbrīvotos līdzekļus 100 % apjomā 
izmanto reģionāliem pasākumiem.

Or. de

Grozījums Nr. 326
James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ii) maksājumu lauksaimniekiem, kuri 
ievēro klimatam un videi labvēlīgu 
lauksaimniecības praksi,

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 327
Richard Ashworth
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Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – ii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ii) maksājumu lauksaimniekiem, kuri 
ievēro klimatam un videi labvēlīgu 
lauksaimniecības praksi,

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 328
Martin Häusling
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ii) maksājumu lauksaimniekiem, kuri 
ievēro klimatam un videi labvēlīgu 
lauksaimniecības praksi,

(ii) maksājumu lauksaimniekiem, kuri 
ievēro modernu, ilgtspējīgu, bioloģiskajai 
daudzveidībai, augsnes auglības labai 
pārvaldībai un ūdens apsaimniekošanai,
klimatam un videi labvēlīgu 
lauksaimniecības praksi, kas ievērojami 
pārsniedz savstarpējās atbilstības 
prasības;

Or. en

Grozījums Nr. 329
Sergio Paolo Francesco Silvestris

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ii) maksājumu lauksaimniekiem, kuri 
ievēro klimatam un videi labvēlīgu 
lauksaimniecības praksi,

(ii) shēmu, kas ir obligāta dalībvalstīm un 
brīvprātīga lauksaimniekiem un ir saistīta 
ar maksājumu lauksaimniekiem, kuri 
ievēro klimatam un videi labvēlīgu 
lauksaimniecības praksi;
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Or. it

Grozījums Nr. 330
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ii) maksājumu lauksaimniekiem, kuri 
ievēro klimatam un videi labvēlīgu 
lauksaimniecības praksi,

(ii) papildu maksājumu lauksaimniekiem, 
kuri ievēro klimatam un videi labvēlīgu 
lauksaimniecības praksi;

Or. de

Grozījums Nr. 331
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ii) maksājumu lauksaimniekiem, kuri 
ievēro klimatam un videi labvēlīgu 
lauksaimniecības praksi,

(ii) papildinošu maksājumu 
lauksaimniekiem, kuri ievēro klimatam un 
videi labvēlīgu lauksaimniecības praksi;

Or. en

Grozījums Nr. 332
Mariya Gabriel

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – iiia punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(iiia) jaunu ES finansētu shēmu 
maksājumiem par bišu kolonijām 
biškopības nozarē;
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Or. bg

Grozījums Nr. 333
Marc Tarabella

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(iv) maksājumu jaunajiem
lauksaimniekiem, kuri sāk 
lauksaimniecisku darbību,

(iv) maksājumu jaunpienācējiem 
lauksaimniekiem, kuri sāk 
lauksaimniecisku darbību;

Or. fr

Grozījums Nr. 334
Brian Simpson, Åsa Westlund

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(iv) maksājumu jaunajiem 
lauksaimniekiem, kuri sāk 
lauksaimniecisku darbību,

(iv) brīvprātīgu maksājumu jaunajiem 
lauksaimniekiem, kuri sāk 
lauksaimniecisku darbību,

Or. en

Pamatojums

Jaunajiem lauksaimniekiem paredzētie otrā pīlāra pasākumi ir efektīvāks veids, kā atbalstīt 
un iedrošināt jaunos dalībniekus, tādēļ dalībvalstīm vajadzētu būt iespējai brīvi izvēlēties, vai 
īstenot pirmā pīlāra pasākumus.

Grozījums Nr. 335
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – iv punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(iv) maksājumu jaunajiem 
lauksaimniekiem, kuri sāk 
lauksaimniecisku darbību,

(iv) brīvprātīgu maksājumu jaunajiem 
lauksaimniekiem, kuri sāk 
lauksaimniecisku darbību,

Or. en

Pamatojums

Samaksai jaunajiem lauksaimniekiem vajadzētu būt neobligātai dalībvalstīm un reģioniem.

Grozījums Nr. 336
Diane Dodds

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(iv) maksājumu jaunajiem 
lauksaimniekiem, kuri sāk 
lauksaimniecisku darbību,

(iv) brīvprātīgu maksājumu jaunajiem 
lauksaimniekiem, kuri sāk 
lauksaimniecisku darbību,

Or. en

Grozījums Nr. 337
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(iv) maksājumu jaunajiem 
lauksaimniekiem, kuri sāk 
lauksaimniecisku darbību,

(iv) brīvprātīgu maksājumu jaunajiem 
lauksaimniekiem, kuri sāk 
lauksaimniecisku darbību,

Or. de
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Grozījums Nr. 338
Martin Häusling
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(iv) maksājumu jaunajiem 
lauksaimniekiem, kuri sāk 
lauksaimniecisku darbību,

(iv) maksājumu jaunajiem 
lauksaimniekiem un jaunpienācējiem, kuri 
sāk lauksaimniecisku darbību,

Or. en

Grozījums Nr. 339
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(iv) maksājumu jaunajiem 
lauksaimniekiem, kuri sāk 
lauksaimniecisku darbību,

(iv) maksājumu jaunajiem 
lauksaimniekiem un jaunpienācējiem, kuri 
sāk lauksaimniecisku darbību;

Or. fr

Grozījums Nr. 340
Mairead McGuinness, Herbert Dorfmann, Michel Dantin, Elisabeth Jeggle, Mariya 
Gabriel, Georgios Papastamkos, Giovanni La Via, Astrid Lulling, Sergio Paolo 
Francesco Silvestris, Marian-Jean Marinescu, Agnès Le Brun, Esther de Lange, Czesław 
Adam Siekierski

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(iv) maksājumu jaunajiem 
lauksaimniekiem, kuri sāk 
lauksaimniecisku darbību,

(iv) obligātu maksājumu jaunajiem 
lauksaimniekiem, kuri sāk 
lauksaimniecisku darbību,
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Or. en

Grozījums Nr. 341
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(iv) maksājumu jaunajiem 
lauksaimniekiem, kuri sāk 
lauksaimniecisku darbību,

(iv) obligātu maksājumu jaunajiem 
lauksaimniekiem, kuri sāk 
lauksaimniecisku darbību;

Or. en

Grozījums Nr. 342
Giancarlo Scottà, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi, Salvatore Caronna

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(iv) maksājumu jaunajiem 
lauksaimniekiem, kuri sāk 
lauksaimniecisku darbību,

(iv) maksājumu jaunajiem 
lauksaimniekiem, kuri sāk 
lauksaimniecisku darbību un sievietēm 
lauksaimniecībā,

Or. it

Pamatojums

Tā kā sievietēm ģimenes un darba vidē ir daudzfunkcionāla loma, viņas var dot lielu 
ieguldījumu progresā un inovācijā visos sabiedrības līmeņos un dzīves kvalitātes uzlabošanā, 
jo īpaši lauku apvidos. Tāpēc tās ir pelnījušas tādu pašu atzinību un atbalstu KLP ietvaros kā 
jaunieši.

Grozījums Nr. 343
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund
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Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – v punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(v) brīvprātīga saistītā atbalsta shēmu, svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 344
Robert Sturdy, Julie Girling, Anthea McIntyre, Richard Ashworth

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(vi) kultūratkarīgu maksājumu par 
kokvilnu,

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 345
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(vi) kultūratkarīgu maksājumu par 
kokvilnu,

(vi) kultūratkarīgu pagaidu maksājumu par 
kokvilnu,

Or. de

Grozījums Nr. 346
Patrick Le Hyaric

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – vii punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(vii) vienkāršotu shēmu mazajiem
lauksaimniekiem,

(vii) vienkāršotu shēmu lauksaimniekiem;

Or. fr

Grozījums Nr. 347
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(vii) vienkāršotu shēmu mazajiem 
lauksaimniekiem,

(vii) brīvprātīgu vienkāršotu shēmu 
mazajiem lauksaimniekiem,

Or. de

Grozījums Nr. 348
James Nicholson, Julie Girling

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(vii) vienkāršotu shēmu mazajiem 
lauksaimniekiem,

(vii) brīvprātīgu vienkāršotu shēmu 
mazajiem lauksaimniekiem,

Or. en

Grozījums Nr. 349
Mairead McGuinness, Michel Dantin, Petri Sarvamaa, Mariya Gabriel, Giovanni La 
Via, Astrid Lulling, Agnès Le Brun, Esther de Lange, Czesław Adam Siekierski

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – vii punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(vii) vienkāršotu shēmu mazajiem 
lauksaimniekiem,

(vii) brīvprātīgu vienkāršotu shēmu 
mazajiem lauksaimniekiem,

Or. en

Grozījums Nr. 350
Diane Dodds

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(vii) vienkāršotu shēmu mazajiem 
lauksaimniekiem,

(vii) brīvprātīgu vienkāršotu shēmu 
mazajiem lauksaimniekiem,

Or. en

Grozījums Nr. 351
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(vii) vienkāršotu shēmu mazajiem 
lauksaimniekiem,

(vii) brīvprātīgu vienkāršotu shēmu 
mazajiem lauksaimniekiem,

Or. en

Grozījums Nr. 352
Petri Sarvamaa, Liisa Jaakonsaari

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – vii punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(vii) vienkāršotu shēmu mazajiem 
lauksaimniekiem,

(vii) brīvprātīgu vienkāršotu shēmu 
mazajiem lauksaimniekiem,

Or. en

Grozījums Nr. 353
Marc Tarabella

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(vii) vienkāršotu shēmu mazajiem 
lauksaimniekiem,

(vii) brīvprātīgu vienkāršotu shēmu 
mazajiem lauksaimniekiem,

Or. fr

Pamatojums

Saimniecību izmēri ievērojami atšķiras dažādās dalībvalstīs. Mazajiem lauksaimniekiem 
paredzēta shēma dažos gadījumos var būt noderīga, bet citās dalībvalstīs var izraisīt 
konkurences izkropļošanu. Tādēļ vislabākās iespējas novērtēt, vai šādu shēmu ir vērts 
izmantot, ir dalībvalstīm.

Grozījums Nr. 354
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – viia punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(viia) mazajām saimniecībām paredzētu 
maksājumu, ko nosaka dalībvalstu līmenī;

Or. fr
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Grozījums Nr. 355
Patrick Le Hyaric

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – viia punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(viia) mazajām saimniecībām paredzētu 
maksājumu, ko nosaka katra dalībvalsts;

Or. fr

Grozījums Nr. 356
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Regulas priekšlikums
2. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. pants svītrots
I pielikuma grozījums
Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
55. pantu pieņemt deleģētos aktus, lai 
grozītu I pielikumā iekļauto atbalsta 
shēmu sarakstu.

Or. es

Pamatojums

Regulas darbības jomai ir būtiska nozīme.

Grozījums Nr. 357
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Regulas priekšlikums
2. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. pants svītrots
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I pielikuma grozījums
Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
55. pantu pieņemt deleģētos aktus, lai 
grozītu I pielikumā iekļauto atbalsta 
shēmu sarakstu.

Or. fr

Grozījums Nr. 358
Julie Girling

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) “lauksaimnieks” ir fiziska vai juridiska 
persona vai fizisku vai juridisku personu 
grupa neatkarīgi no grupai un tās locekļiem 
valsts tiesību aktos piešķirtā juridiskā 
statusa, kuras saimniecība atrodas 
Savienības teritorijā, kā definēts Līguma 
par Eiropas Savienību 52. pantā saistībā ar 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
349. un 355. pantu, un kura veic 
lauksaimniecisku darbību; 

(a) “lauksaimnieks” ir fiziska vai juridiska 
persona vai fizisku vai juridisku personu 
grupa neatkarīgi no grupai un tās locekļiem 
valsts tiesību aktos piešķirtā juridiskā 
statusa, kuras saimniecība atrodas
Savienības teritorijā, kā definēts Līguma 
par Eiropas Savienību 52. pantā saistībā ar 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
349. un 355. pantu, un kura veic 
lauksaimniecisku darbību; Ja 
lauksaimnieks ir juridiski reģistrēta 
bezpeļņas organizācija vai līdzīga 
labdarības organizācija vai tam ir 
centrālās vai reģionālās varas struktūru 
piešķirtas pilnvaras, un tās izveides 
mērķis ir aktīvi aizsargāt un apsaimniekot 
zemi un/vai vēsturisko vidi, nodrošinot tās 
saglabāšanu un sabiedrisko labumu, 
dalībvalsts var izvēlēties atzīt attiecīgo 
saimniecību vai saimniecību grupu par 
individuālu un atsevišķu uzņēmumu šīs 
regulas, Eiropas Parlamenta un 
Padomes .... Regulas (ES) Nr. [...] .... par 
atbalstu lauku attīstībai no Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
(ELFLA) un Eiropas Parlamenta un 
Padomes .... Regulu (ES) Nr. [...] .... par 
kopējās lauksaimniecības politikas 
finansējumu, pārvaldību un uzraudzību 
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(„horizontālā regula”) mērķiem;

Or. en

Pamatojums

Noteiktu veidu bezpeļņas organizācijas apsaimnieko vairākas lauku saimniecības nolūkā 
īstenot ilgtspējīgāku un videi draudzīgu lauksaimniecības pieeju. Tāpēc ir pamatoti ļaut 
dalībvalstīm vairākas šāda veida organizāciju saimniecības uzskatīt par individuāliem un
atsevišķiem uzņēmumu attiecībā uz KLP maksājumiem un pārraudzību, lai tādējādi 
vienkāršotu administratīvās prasības un nepieļautu nesamērīgas izmaksas, ar ko saskaras 
labumguvējs un nacionālās maksājumu aģentūras.

Grozījums Nr. 359
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(aa) „algots laukstrādnieks” ir 
lauksaimnieka darbinieks, kuram ir 
pastāvīgs, pastāvīgs sezonas vai pagaidu 
līgums, kura darbība ir būtiska 
lauksaimniecībai un vērtību ķēdei un 
kura darba apstākļu stabilitātes, drošības 
un profesionalitātes uzlabošana būtu 
jāuzskata par prioritāru mērķi;

Or. es

Grozījums Nr. 360
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) “saimniecība” ir visas 
lauksaimnieciskām darbībām izmantotās 
un lauksaimnieka apsaimniekotās vienības, 

b) „saimniecība” ir visas 
lauksaimnieciskām darbībām izmantotās 
un lauksaimnieka apsaimniekotās 
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kuras atrodas tās pašas dalībvalsts 
teritorijā;

ražošanas vienības, kuras atrodas tās pašas 
dalībvalsts teritorijā;

Or. es

Pamatojums

„Vienības, ko izmanto lauksaimniecības darbībām” ir plašāka definīcija nekā būtu jāiekļauj 
šajā pantā, ņemot vērā, ka šādas vienības varētu attiekties uz jebko no arkla līdz slaukšanas 
aparātam vai apūdeņošanas sistēmai.

Grozījums Nr. 361
Wojciech Michał Olejniczak

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) “saimniecība” ir visas 
lauksaimnieciskām darbībām izmantotās 
un lauksaimnieka apsaimniekotās vienības, 
kuras atrodas tās pašas dalībvalsts 
teritorijā;

b) „saimniecība” ir visas 
lauksaimnieciskām darbībām izmantotās
un lauksaimnieka, viņa ģimenes vai 
vairāku ģimeņu apsaimniekotās vienības, 
kuras atrodas tās pašas dalībvalsts 
teritorijā;

Or. pl

Pamatojums

Saimniecības definīcija būtu jāpaplašina, lai iekļautu ģimenes saimniecības vai saimniecības, 
kas pieder vairākām ģimenēm, kas nav pretrunā ar lauksaimniecības zemes privāto īpašumu.

Grozījums Nr. 362
Martin Häusling
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b a) „uzlabotas ilgtspējīgas 
lauksaimniecības sistēmas” ir 
lauksaimniecības prakses, kas pārsniedz 
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Regulā (ES) Nr. ...[HZR] ietvertos 
pamatnoteikumus par savstarpējo 
atbilstību un kuras nepārtraukti tiek 
pilnveidotas, lai uzlabotu barības vielu, 
ūdens ciklu un enerģijas plūsmu 
pārvaldību nolūkā samazināt kaitējumu 
videi un neatjaunojamo energoresursu 
nelietderīgu izmantošanu un ražošanas 
sistēmā saglabāt augstā līmenī 
kultūraugu, lauksaimniecības dzīvnieku 
un dabas daudzveidību.

Or. en

Grozījums Nr. 363
Janusz Wojciechowski

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b a) “rūpnieciskā lauksaimniecība” ir 
intensīva lopkopība, kas ir strukturāli 
atkarīga no iepirktas lopbarības un liela 
energopatēriņa;

Or. en

Grozījums Nr. 364
Martin Häusling
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – bb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b b) „neilgtspējīgas lauksaimniecības 
sistēmas” ir lauksaimniecības un 
dzīvnieku selekcijas prakses, ar kurām 
sistemātiski pārkāpj Regulas (ES) Nr. … 
[HZR] savstarpējas atbilstības 
pamatnoteikumus, ko izraisa 
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nepietiekama uzturvielu cikla 
apsaimniekošana un liela atkarība no 
ārēja enerģijas, biocīdu, antibiotiku, 
ūdens un uzturvielu ieguldījuma;

Or. en

Grozījums Nr. 365
Martin Häusling
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – bc apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b c) “mazais lauksaimnieks” ir maza 
mēroga ražotājs, tostarp nepilna darba 
laika lauksaimnieks un daļēji naturālās 
saimniecības ar mazāk nekā 5 ha, turklāt 
vismaz 25 % no lauksaimniecības darbību 
un kopējiem neto ienākumiem rada 
lauksaimniecības produktu un citu ar 
saimniecību saistītu pakalpojumu saistītā 
pārstrāde un realizācija;

Or. en

Grozījums Nr. 366
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – c apakšpunkts – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

lauksaimniecības produktu ražošana vai 
audzēšana, tostarp ražas novākšana, 
slaukšana, dzīvnieku audzēšana un 
turēšana lauksaimniecības nolūkiem, 
ieskaitot zirgu dzimtas mājdzīvnieku 
izmantošanu, izņemot ar izklaidi saistītām 
darbībām,
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Or. fr

Grozījums Nr. 367
Ulrike Rodust

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – c apakšpunkts – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

lauksaimniecības produktu ražošana vai 
audzēšana, tostarp ražas novākšana, 
slaukšana, dzīvnieku audzēšana un 
turēšana lauksaimniecības nolūkiem un 
teritorijas pļaušana vai noganīšana 
galvenokārt vai vienīgi vides apsvērumu 
dēļ,

Or. de

Grozījums Nr. 368
Eric Andrieu, Marielle de Sarnez, Marc Tarabella

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – c apakšpunkts – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

lauksaimniecības produktu ražošana vai 
audzēšana, tostarp ražas novākšana, 
slaukšana, dzīvnieku pieradināšana, 
apmācīšana, audzēšana un turēšana 
lauksaimniecības nolūkiem,

Or. fr

Grozījums Nr. 369
Izaskun Bilbao Barandica

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – c apakšpunkts – 1. ievilkums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. es

Grozījums Nr. 370
Luís Paulo Alves

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – c apakšpunkts – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

– lauksaimnieciskā ražošana, kas ietver
lauksaimniecības produktu ražošanu vai 
audzēšanu, tostarp ražas novākšanu, 
slaukšanu, dzīvnieku audzēšanu un 
turēšanu lauksaimniecības nolūkiem,

Or. pt

Grozījums Nr. 371
João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – c apakšpunkts – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– lauksaimniecības zemes uzturēšana 
noganīšanai vai kultūru audzēšanai 
piemērotā stāvoklī, neveicot īpašus 
sagatavošanas darbus papildus 
tradicionālo lauksaimniecības metožu un 
tehnikas izmantošanai, vai

svītrots

Or. pt
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Grozījums Nr. 372
Martin Häusling
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – c apakšpunkts – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– lauksaimniecības zemes uzturēšana
noganīšanai vai kultūru audzēšanai 
piemērotā stāvoklī, neveicot īpašus 
sagatavošanas darbus papildus 
tradicionālo lauksaimniecības metožu un
tehnikas izmantošanai, vai

– lauksaimniecības zemes uzturēšana labā 
lauksaimniecības un vides stāvoklī un 

Or. en

Grozījums Nr. 373
Rareş-Lucian Niculescu

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – c apakšpunkts – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– lauksaimniecības zemes uzturēšana 
noganīšanai vai kultūru audzēšanai 
piemērotā stāvoklī, neveicot īpašus 
sagatavošanas darbus papildus 
tradicionālo lauksaimniecības metožu un 
tehnikas izmantošanai, vai

– lauksaimniecības zemes uzturēšana labā 
lauksaimniecības un vides stāvoklī 
(GAEC) vai

Or. en

Grozījums Nr. 374
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – c apakšpunkts – 2. ievilkums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– lauksaimniecības zemes uzturēšana 
noganīšanai vai kultūru audzēšanai 
piemērotā stāvoklī, neveicot īpašus 
sagatavošanas darbus papildus 
tradicionālo lauksaimniecības metožu un 
tehnikas izmantošanai, vai

– lauksaimniecības zemes uzturēšana 
noganīšanai vai kultūru audzēšanai 
piemērotā stāvoklī, turklāt tādas 
lauksaimniecības zemes gadījumā, kura 
dabīgi saglabā šādu stāvokli, šī 
uzturēšana ietver darbību minimumu, ko 
nosaka dalībvalstis;

Or. fr

Grozījums Nr. 375
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – c apakšpunkts – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– lauksaimniecības zemes uzturēšana 
noganīšanai vai kultūru audzēšanai 
piemērotā stāvoklī, neveicot īpašus 
sagatavošanas darbus papildus tradicionālo
lauksaimniecības metožu un tehnikas 
izmantošanai, vai

– lauksaimniecības zemes uzturēšana 
noganīšanai vai kultūru audzēšanai 
piemērotā stāvoklī, neveicot īpašus 
sagatavošanas darbus papildus standarta
lauksaimniecības metožu un tehnikas 
izmantošanai, vai

Or. es

Pamatojums

“Standarta” ir piemērotāks termins.

Grozījums Nr. 376
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – c apakšpunkts – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– lauksaimniecības zemes uzturēšana – lauksaimniecības zemes uzturēšana 
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noganīšanai vai kultūru audzēšanai 
piemērotā stāvoklī, neveicot īpašus 
sagatavošanas darbus papildus tradicionālo
lauksaimniecības metožu un tehnikas 
izmantošanai, vai

noganīšanai vai kultūru audzēšanai 
piemērotā stāvoklī, neveicot īpašus 
sagatavošanas darbus papildus standarta
lauksaimniecības metožu un tehnikas 
izmantošanai, vai

Or. es

Pamatojums

„Standarta lauksaimniecības metodes un tehnika” ir piemērotāks formulējums nekā 
„tradicionālās lauksaimniecības metodes un tehnika”, ņemot vērā, ka nozīme var būt 
atšķirīga.

Grozījums Nr. 377
Janusz Wojciechowski

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – c apakšpunkts – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– lauksaimniecības zemes uzturēšana 
noganīšanai vai kultūru audzēšanai 
piemērotā stāvoklī, neveicot īpašus 
sagatavošanas darbus papildus tradicionālo 
lauksaimniecības metožu un tehnikas 
izmantošanai, vai

– lauksaimniecības zemes uzturēšana 
noganīšanai vai kultūru audzēšanai gatavā
stāvoklī, neveicot īpašus sagatavošanas 
darbus papildus tradicionālo 
lauksaimniecības metožu un tehnikas 
izmantošanai, vai

Or. pl

Grozījums Nr. 378
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – c apakšpunkts – 3. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– dalībvalstu noteikta darbības minimuma 
veikšana lauksaimniecības platībās, kuras 
tiek dabiski uzturētas noganīšanai vai 
kultūru audzēšanai piemērotā stāvoklī;

svītrots
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Or. fr

Grozījums Nr. 379
João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – c apakšpunkts – 3. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– dalībvalstu noteikta darbības minimuma 
veikšana lauksaimniecības platībās, kuras 
tiek dabiski uzturētas noganīšanai vai 
kultūru audzēšanai piemērotā stāvoklī;

svītrots

Or. pt

Grozījums Nr. 380
Rareş-Lucian Niculescu

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – c apakšpunkts – 3. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– dalībvalstu noteikta darbības minimuma 
veikšana lauksaimniecības platībās, kuras 
tiek dabiski uzturētas noganīšanai vai 
kultūru audzēšanai piemērotā stāvoklī;

– darbības minimuma veikšana 
lauksaimniecības platībās, kuras tiek 
dabiski uzturētas noganīšanai vai kultūru 
audzēšanai piemērotā stāvoklī;

Or. en

Grozījums Nr. 381
James Nicholson, Julie Girling

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – c apakšpunkts – 3. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– dalībvalstu noteikta darbības minimuma 
veikšana lauksaimniecības platībās, kuras

– ja lauksaimniecības platības tiek dabiski 
uzturētas noganīšanai vai kultūru 
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tiek dabiski uzturētas noganīšanai vai 
kultūru audzēšanai piemērotā stāvoklī;

audzēšanai piemērotā stāvoklī, un šo zemi 
neizmanto tā, kā norādīts pirmajā 
ievilkumā, un netiek veikta 
lauksaimnieciska darbība;

Or. en

Grozījums Nr. 382
Martin Häusling
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – c apakšpunkts – 3. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– dalībvalstu noteikta darbības minimuma 
veikšana lauksaimniecības platībās, kuras 
tiek dabiski uzturētas noganīšanai vai 
kultūru audzēšanai piemērotā stāvoklī;

– darbības minimuma veikšana 
lauksaimniecības platībās, kuras tiek 
dabiski uzturētas noganīšanai vai kultūru 
audzēšanai piemērotā stāvoklī, tostarp 
lauksaimniecība, kas ietver arī dabas 
aizsardzības mērķus, piemēram, bioloģiski 
vērtīgas lauksaimniecības sistēmas vai 
lauksaimniecība „Natura 2000” vai 
līdzvērtīgu programmu ietvaros;

Or. en

Grozījums Nr. 383
Diane Dodds

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – c apakšpunkts – 3. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– dalībvalstu noteikta darbības minimuma 
veikšana lauksaimniecības platībās, kuras
tiek dabiski uzturētas noganīšanai vai 
kultūru audzēšanai piemērotā stāvoklī;

– ja dalībvalsts nacionālā vai reģionālā 
līmenī to vēlas un ja platībai nav 
nepieciešama uzturēšanas darbība, bet tā 
vietā tās tiek dabiski uzturētas noganīšanai 
vai kultūru audzēšanai piemērotā stāvoklī, 
darbības var noteikt nacionālā vai 
reģionālā līmenī;
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Or. en

Grozījums Nr. 384
James Nicholson, Richard Ashworth

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – c apakšpunkts – 3. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– dalībvalstu noteikta darbības minimuma 
veikšana lauksaimniecības platībās, kuras
tiek dabiski uzturētas noganīšanai vai 
kultūru audzēšanai piemērotā stāvoklī;

ja dalībvalsts nacionālā vai reģionālā 
līmenī to vēlas un ja platībai nav 
nepieciešama uzturēšanas darbība, bet tā 
vietā tās tiek dabiski uzturētas noganīšanai 
vai kultūru audzēšanai piemērotā stāvoklī, 
darbības var noteikt nacionālā vai 
reģionālā līmenī;

Or. en

Grozījums Nr. 385
Brian Simpson

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – c apakšpunkts – 3. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– dalībvalstu noteikta darbības minimuma 
veikšana lauksaimniecības platībās, kuras
tiek dabiski uzturētas noganīšanai vai 
kultūru audzēšanai piemērotā stāvoklī;

ja dalībvalsts nacionālā vai reģionālā 
līmenī to vēlas un ja platībai nav 
nepieciešama uzturēšanas darbība, bet tā 
vietā tās tiek dabiski uzturētas noganīšanai 
vai kultūru audzēšanai piemērotā stāvoklī, 
darbības var noteikt nacionālā vai 
reģionālā līmenī;

Or. en

Grozījums Nr. 386
Izaskun Bilbao Barandica
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Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – c apakšpunkts – 3. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– dalībvalstu noteikta darbības minimuma 
veikšana lauksaimniecības platībās, kuras 
tiek dabiski uzturētas noganīšanai vai 
kultūru audzēšanai piemērotā stāvoklī;

dalībvalstu vai attiecīgos gadījumos 
reģionālo institūciju saskaņā ar šīs 
regulas 20. pantu noteikta darbības 
minimuma veikšana lauksaimniecības 
platībās, kuras tiek dabiski uzturētas 
noganīšanai vai kultūru audzēšanai 
piemērotā stāvoklī;

Or. es

Pamatojums

Atbilstoši subsidiaritātes principam un saskaņā ar Komisijas izveidoto sistēmu. Kopējās 
lauksaimniecības politikas reformu nedrīkstētu izmantot, lai centrālās valdības kontrolē 
nodotu tādu politiku, ko daudz labāk pārvaldīt reģionālā līmenī.

Grozījums Nr. 387
Luís Paulo Alves

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – c apakšpunkts – 3. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– dalībvalstu noteikta darbības minimuma 
veikšana lauksaimniecības platībās, kuras 
tiek dabiski uzturētas noganīšanai vai 
kultūru audzēšanai piemērotā stāvoklī;

– dalībvalstu noteikta darbības minimuma, 
attiecīgos gadījumos pamatojoties uz 
minimālo ganāmpulka blīvumu, veikšana 
lauksaimniecības platībās, kuras tiek 
dabiski uzturētas noganīšanai vai kultūru 
audzēšanai piemērotā stāvoklī;

Or. pt

Grozījums Nr. 388
Alyn Smith
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Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – c apakšpunkts – 3. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– dalībvalstu noteikta darbības minimuma 
veikšana lauksaimniecības platībās, kuras 
tiek dabiski uzturētas noganīšanai vai 
kultūru audzēšanai piemērotā stāvoklī;

– dalībvalstu vai reģionu noteikta darbības 
minimuma veikšana lauksaimniecības 
platībās, kuras tiek dabiski uzturētas 
noganīšanai vai kultūru audzēšanai 
piemērotā stāvoklī;

Or. en

Grozījums Nr. 389
Ivari Padar

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – c apakšpunkts – 3.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

- dalībvalstu noteikta darbību minimuma 
veikšana ar dabas saglabāšanas mērķi 
„Natura 2000” vai līdzvērtīgu dabas 
aizsardzības programmu ietvaros;

Or. en

Grozījums Nr. 390
Julie Girling

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – 3.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

- zemes apsaimniekošana, ko pilnībā vai 
galvenokārt veic, lai sniegtu labumu 
videi;

Or. en
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Pamatojums

Ekoloģiskas zemes apsaimniekošanas koncepcija būtu jāiekļauj „lauksaimnieciskās 
darbības” definīcijā.

Grozījums Nr. 391
Marian-Jean Marinescu

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – c apakšpunkts – 3.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

- darbībām, kas paredzētas 2. un 
3. ievilkumā, vajadzētu būt iespējai 
saņemt subsīdijas tikai vienu reizi trīs 
gadu ciklā;

Or. en

Grozījums Nr. 392
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) „lauksaimniecības produkti” ir Līguma 
I pielikumā uzskaitītie produkti, izņemot 
zivsaimniecības produktus, kā arī kokvilna;

d) (Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. es

Pamatojums

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Grozījums Nr. 393
Izaskun Bilbao Barandica



AM\907852LV.doc 67/169 PE492.791v01-00

LV

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) „lauksaimniecības produkti” ir Līguma 
I pielikumā uzskaitītie produkti, izņemot 
zivsaimniecības produktus, kā arī kokvilna;

d) (Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. es

Pamatojums

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Grozījums Nr. 394
Michel Dantin

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) “lauksaimniecības platība” ir platība, ko 
aizņem aramzeme, ilggadīgie zālāji vai 
ilggadīgie stādījumi;

(e) “lauksaimniecības platība” ir platība, ko 
aizņem aramzeme, ilggadīgie zālāji un 
ganības vai ilggadīgie stādījumi, tostarp 
agrārās mežkopības kultūras;

Or. fr

Grozījums Nr. 395
Patrick Le Hyaric

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) “lauksaimniecības platība” ir platība, ko 
aizņem aramzeme, ilggadīgie zālāji vai 
ilggadīgie stādījumi;

(e) “lauksaimniecības platība” ir platība, ko 
aizņem aramzeme, ilggadīgie zālāji vai 
ilggadīgie stādījumi, tostarp 
agromežsaimniecības kultūras;

Or. fr
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Grozījums Nr. 396
Martin Häusling
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) “lauksaimniecības platība” ir platība, ko 
aizņem aramzeme, ilggadīgie zālāji vai 
ilggadīgie stādījumi;

(e) „lauksaimniecības platība” ir platība, ko 
aizņem aramzeme, pastāvīgās ganības vai 
ilggadīgie stādījumi;

Or. en

Pamatojums

Ilggadīgo zālāju (agrāk „ganību”) definīcijā nav pietiekami ņemta vērā ganīšana 
neapstrādātās ganībās, kur lopbarības sugas var būt ne tikai stiebrzāles, bet arī kokaugi. 
Ganīšana izveidotās ganībās novērš pamešanu un bioloģiskās daudzveidības izzušanu, ko 
izraisa parasto sugu izplatīšanās, un uztur augstas dabas vērtības sistēmas, tādējādi 
nodrošinot sabiedrisko labumu. Šīs izmaiņas jāattiecina uz visu regulu.

Grozījums Nr. 397
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) “lauksaimniecības platība” ir platība, ko 
aizņem aramzeme, ilggadīgie zālāji vai 
ilggadīgie stādījumi;

(e) „lauksaimniecības platība” ir platība, ko 
aizņem aramzeme, pastāvīgās ganības vai 
ilggadīgie stādījumi;

Or. en

Grozījums Nr. 398
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Mariya Gabriel, Herbert Dorfmann, Georgios 
Papastamkos, Giovanni La Via, Marian-Jean Marinescu, Maria do Céu Patrão Neves
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Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) “lauksaimniecības platība” ir platība, ko 
aizņem aramzeme, ilggadīgie zālāji vai 
ilggadīgie stādījumi;

(e) „lauksaimniecības platība” ir platība, ko 
aizņem aramzeme, ilggadīgie zālāji un 
pastāvīgās ganības vai ilggadīgie 
stādījumi;

Or. en

Grozījums Nr. 399
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) “lauksaimniecības platība” ir platība, ko 
aizņem aramzeme, ilggadīgie zālāji vai 
ilggadīgie stādījumi;

(e) „lauksaimniecības platība” ir platība, ko 
aizņem aramzeme, ilggadīgie zālāji, 
pastāvīgās ganības vai ilggadīgie 
stādījumi;

Or. fr

Grozījums Nr. 400
Salvatore Caronna

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) “lauksaimniecības platība” ir platība, ko 
aizņem aramzeme, ilggadīgie zālāji vai
ilggadīgie stādījumi;

(e) „lauksaimniecības platība” ir platība, ko 
aizņem aramzeme, ganības un ilggadīgie 
zālāji un/vai ilggadīgie stādījumi;

Or. it
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Grozījums Nr. 401
Michel Dantin

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ea) „agromežsaimniecība” ir ražošanas 
sistēma, kurā koki un kultivēti vai ganību 
augi tiek audzēti kopā vai to pašu zemes 
gabalu malās;

Or. fr

Grozījums Nr. 402
Patrick Le Hyaric

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ea) „agromežsaimniecība” ir ražošanas 
sistēma, kurā koki un kultivēti vai ganību 
augi tiek audzēti kopā vai to pašu zemes 
gabalu malās;

Or. fr

Grozījums Nr. 403
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) “aramzeme” ir zeme, ko apstrādā 
kultūraugu audzēšanai, vai zeme, kas 
pieejama kultūraugu audzēšanai, bet ir 
atstāta papuvē, arī platības, kuras atstātas 
atmatā saskaņā ar Regulas (EK) 
Nr. 1257/1999 22., 23. un 24. pantu, 

f) “aramzeme” ir zeme, ko apstrādā 
kultūraugu audzēšanai, vai zeme, kas 
pieejama kultūraugu audzēšanai, bet ir 
atstāta papuvē, arī platības, kuras atstātas 
atmatā saskaņā ar šīs regulas 32. pantu,
Regulas (EK) Nr. 1257/1999 22., 23. un 
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Regulas (EK) Nr. 1698/2005 39. pantu un 
Regulas (ES) Nr. […] [RDR] 29. pantu, 
neatkarīgi no tā, vai uz attiecīgās zemes ir 
siltumnīcas vai stacionārs vai pārvietojams 
segums;

24. pantu, Regulas (EK) Nr. 1698/2005 
39. pantu un Regulas (ES) Nr. […] [RDR] 
29. pantu, neatkarīgi no tā, vai uz attiecīgās 
zemes ir siltumnīcas vai stacionārs vai 
pārvietojams segums;

Or. es

Grozījums Nr. 404
Izaskun Bilbao Barandica

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) “aramzeme” ir zeme, ko apstrādā 
kultūraugu audzēšanai, vai zeme, kas 
pieejama kultūraugu audzēšanai, bet ir 
atstāta papuvē, arī platības, kuras atstātas 
atmatā saskaņā ar Regulas (EK) 
Nr. 1257/1999 22., 23. un 24. pantu, 
Regulas (EK) Nr. 1698/2005 39. pantu un 
Regulas (ES) Nr. […] [RDR] 29. pantu, 
neatkarīgi no tā, vai uz attiecīgās zemes ir 
siltumnīcas vai stacionārs vai pārvietojams 
segums;

f) “aramzeme” ir zeme, ko apstrādā 
kultūraugu audzēšanai, vai zeme, kas 
pieejama kultūraugu audzēšanai, bet ir 
atstāta papuvē, arī platības, kuras atstātas 
atmatā saskaņā ar šīs regulas 32. pantu,
Regulas (EK) Nr. 1257/1999 22., 23. un 
24. pantu, Regulas (EK) Nr. 1698/2005 
39. pantu un Regulas (ES) Nr. […] [RDR] 
29. pantu, neatkarīgi no tā, vai uz attiecīgās 
zemes ir siltumnīcas vai stacionārs vai 
pārvietojams segums;

Or. es

Pamatojums

„Aramzemes” jēdzienā būtu īpaši jāietver tie zemes hektāri, kas atvēlēti ekoloģiski nozīmīgām 
platībām saskaņā ar 32. pantu. 

Grozījums Nr. 405
Agnès Le Brun

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f) “aramzeme” ir zeme, ko apstrādā (f) “aramzeme” ir zeme, ko apstrādā 
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kultūraugu audzēšanai, vai zeme, kas 
pieejama kultūraugu audzēšanai, bet ir 
atstāta papuvē, arī platības, kuras atstātas 
atmatā saskaņā ar Regulas (EK) 
Nr. 1257/1999 22., 23. un 24. pantu, 
Regulas (EK) Nr. 1698/2005 39. pantu un 
Regulas (ES) Nr. […] [RDR] 29. pantu, 
neatkarīgi no tā, vai uz attiecīgās zemes ir 
siltumnīcas vai stacionārs vai pārvietojams 
segums;

kultūraugu audzēšanai, vai zeme, kas 
pieejama kultūraugu audzēšanai, tostarp 
pagaidu zālāji, bet ir atstāta papuvē, arī 
platības, kuras atstātas atmatā saskaņā ar 
Regulas (EK) Nr. 1257/1999 22., 23. un 
24. pantu, Regulas (EK) Nr. 1698/2005 39. 
pantu un Regulas (ES) Nr. […] [RDR] 29. 
pantu, neatkarīgi no tā, vai uz attiecīgās 
zemes ir siltumnīcas vai stacionārs vai 
pārvietojams segums;

Or. fr

Grozījums Nr. 406
Martin Häusling
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f a)  „augseka” ir vismaz četru dažādu 
kultūraugu, tostarp vismaz viena 
pākšaugu veida, secīga audzēšana;

Or. en

Grozījums Nr. 407
Patrick Le Hyaric

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f a)  „augseka” ir vismaz četru dažādu 
kultūraugu, tostarp vismaz viena 
pākšaugu veida, secīga audzēšana;

Or. en
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Grozījums Nr. 408
Martin Häusling
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(g) “ilggadīgie stādījumi” ir kultūras, kuras 
neaudzē augsekā, nav ilggadīgie zālāji, 
attiecīgajā zemē aug piecus gadus vai ilgāk 
un dod ražu vairākas reizes, tostarp 
stādaudzētavas un īscirtmeta atvasāji;

(g) „ilggadīgie stādījumi” ir kultūras, kuras 
neaudzē augsekā, nav pastāvīgās ganības, 
attiecīgajā zemē aug piecus gadus vai ilgāk 
un dod ražu vairākas reizes, tostarp 
stādaudzētavas, augļu un riekstu koki, 
olīvas un īscirtmeta atvasāji;

Or. en

Grozījums Nr. 409
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(g) “ilggadīgie stādījumi” ir kultūras, kuras 
neaudzē augsekā, nav ilggadīgie zālāji, 
attiecīgajā zemē aug piecus gadus vai ilgāk 
un dod ražu vairākas reizes, tostarp 
stādaudzētavas un īscirtmeta atvasāji;

(g) “ilggadīgie stādījumi” ir kultūras, kuras 
neaudzē augsekā, nav pastāvīgās ganības, 
attiecīgajā zemē aug piecus gadus vai ilgāk 
un dod ražu vairākas reizes, tostarp 
stādaudzētavas un īscirtmeta atvasāji;

Or. en

Grozījums Nr. 410
João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(g) “ilggadīgie stādījumi” ir kultūras, kuras 
neaudzē augsekā, nav ilggadīgie zālāji, 

(g) “ilggadīgie stādījumi” ir kultūras, kuras 
neaudzē augsekā, nav ilggadīgie zālāji, 
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attiecīgajā zemē aug piecus gadus vai ilgāk 
un dod ražu vairākas reizes, tostarp 
stādaudzētavas un īscirtmeta atvasāji;

attiecīgajā zemē aug piecus gadus vai ilgāk 
un dod ražu vairākas reizes, tostarp 
stādaudzētavas;

Or. pt

Grozījums Nr. 411
Elisabeth Jeggle

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(g) “ilggadīgie stādījumi” ir kultūras, kuras 
neaudzē augsekā, nav ilggadīgie zālāji, 
attiecīgajā zemē aug piecus gadus vai ilgāk 
un dod ražu vairākas reizes, tostarp 
stādaudzētavas un īscirtmeta atvasāji;

(g) „ilggadīgie stādījumi” ir kultūras, kuras 
neaudzē augsekā, nav ilggadīgie zālāji, 
attiecīgajā zemē aug piecus gadus vai ilgāk 
un dod ražu vairākas reizes, tostarp 
stādaudzētavas, tradicionālie augļu dārzi
un īscirtmeta atvasāji;

Or. de

Grozījums Nr. 412
Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(g) “ilggadīgie stādījumi” ir kultūras, kuras 
neaudzē augsekā, nav ilggadīgie zālāji, 
attiecīgajā zemē aug piecus gadus vai ilgāk 
un dod ražu vairākas reizes, tostarp 
stādaudzētavas un īscirtmeta atvasāji;

(g) „ilggadīgie stādījumi” ir kultūras, kuras 
neaudzē augsekā, nav ilggadīgie zālāji, 
attiecīgajā zemē aug piecus gadus vai ilgāk 
un dod ražu vairākas reizes, tostarp 
stādaudzētavas, īscirtmeta atvasāji un 
papeļu plantācijas;

Or. it

Grozījums Nr. 413
Michel Dantin
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Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(h) “ilggadīgie zālāji” ir zeme, ko izmanto, 
lai audzētu dabīgi veidojušās (pašiesējušās) 
vai kultivētas (sētas) stiebrzāles vai citus 
lopbarības zālaugus, un kas piecus gadus 
vai ilgāk nav iekļauta saimniecības 
augsekas sistēmā; tajā var augt citas 
noganīšanai piemērotas sugas, ja 
pārsvaru saglabā stiebrzāles un citi 
lopbarības zālaugi;

(h) “ilggadīgie zālāji un pastāvīgās 
ganības” ir zeme, ko izmanto, lai audzētu 
dabīgi veidojušās (pašiesējušās) vai 
kultivētas (sētas) lopbarības stiebrzāles, 
krūmus un/vai kokus vai citas ganīšanai 
piemērotas sugas, un kas nav iekļauta 
saimniecības augsekas sistēmā;

Or. fr

Grozījums Nr. 414
Georgios Papastamkos, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo 
Fidanza, Paolo Bartolozzi

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(h) “ilggadīgie zālāji” ir zeme, ko izmanto, 
lai audzētu dabīgi veidojušās (pašiesējušās) 
vai kultivētas (sētas) stiebrzāles vai citus 
lopbarības zālaugus, un kas piecus gadus 
vai ilgāk nav iekļauta saimniecības 
augsekas sistēmā; tajā var augt citas 
noganīšanai piemērotas sugas, ja 
pārsvaru saglabā stiebrzāles un citi 
lopbarības zālaugi;

(h) “ilggadīgie zālāji un pastāvīgās 
ganības” ir zeme, ko izmanto, lai audzētu 
dabīgi veidojušās (pašiesējušās) vai 
kultivētas (sētas) lopbarības stiebrzāles, 
krūmus un/vai kokus vai citas ganīšanai 
piemērotas sugas, un kas nav iekļauta 
saimniecības augsekas sistēmā;

Or. fr

Grozījums Nr. 415
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – h apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(h) “ilggadīgie zālāji” ir zeme, ko izmanto, 
lai audzētu dabīgi veidojušās (pašiesējušās) 
vai kultivētas (sētas) stiebrzāles vai citus 
lopbarības zālaugus, un kas piecus gadus 
vai ilgāk nav iekļauta saimniecības 
augsekas sistēmā; tajā var augt citas 
noganīšanai piemērotas sugas, ja pārsvaru 
saglabā stiebrzāles un citi lopbarības 
zālaugi;

(h) “ilggadīgie zālāji vai pastāvīgās 
ganības” ir zeme, ko izmanto, lai audzētu 
dabīgi veidojušās (pašiesējušās) vai 
kultivētas (sētas) stiebrzāles vai citus 
lopbarības zālaugus, un kas piecus gadus 
vai ilgāk nav iekļauta saimniecības 
augsekas sistēmā; tajā var augt citas 
noganīšanai piemērotas sugas, ja pārsvaru 
saglabā stiebrzāles un citi lopbarības 
zālaugi;

Or. fr

Grozījums Nr. 416
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

h) “ilggadīgie zālāji” ir zeme, ko izmanto, 
lai audzētu dabīgi veidojušās (pašiesējušās) 
vai kultivētas (sētas) stiebrzāles vai citus 
lopbarības zālaugus, un kas piecus gadus 
vai ilgāk nav iekļauta saimniecības 
augsekas sistēmā; tajā var augt citas 
noganīšanai piemērotas sugas, ja 
pārsvaru saglabā stiebrzāles un citi 
lopbarības zālaugi;

h) “ilggadīgie zālāji un tradicionālās 
ganības” ir zeme, ko izmanto, lai audzētu 
dabīgi veidojušās (pašiesējušās) vai 
kultivētas (sētas) stiebrzāles vai citus 
lopbarības augus, un kas nav iekļauta 
saimniecības augsekas sistēmā; tajā var
iekļaut citas sugas vai iezīmes, kas ir 
svarīgas, lai zemi varētu klasificēt kā 
vēsturiskas ganības un tradicionālas 
ganību zemes (dehesa);

Or. es

Pamatojums

Šis grozījums attiecas uz pastāvīgām ganībām, nevis tikai pastāvīgām pļavām, lai ņemtu vērā 
tradicionālās ganību sistēmās, piemēram, Ibērijas dehesu, kur sastopamas sugas, kas nav 
stiebraugi, un kur tiek veikta ekstensīva lopkopība.
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Grozījums Nr. 417
George Lyon, Phil Bennion, Marit Paulsen, Marielle de Sarnez

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(h) “ilggadīgie zālāji” ir zeme, ko izmanto, 
lai audzētu dabīgi veidojušās (pašiesējušās) 
vai kultivētas (sētas) stiebrzāles vai citus 
lopbarības zālaugus, un kas piecus gadus 
vai ilgāk nav iekļauta saimniecības 
augsekas sistēmā; tajā var augt citas 
noganīšanai piemērotas sugas, ja pārsvaru 
saglabā stiebrzāles un citi lopbarības 
zālaugi;

(h) „ilggadīgie zālāji” ir zeme, ko izmanto, 
lai audzētu dabīgi veidojušās (pašiesējušās) 
vai kultivētas (sētas) stiebrzāles vai citus 
lopbarības zālaugus, un kas desmit gadus 
vai ilgāk nav iekļauta saimniecības 
augsekas sistēmā; tajā var augt citas 
noganīšanai piemērotas sugas, ja pārsvaru 
saglabā stiebrzāles un citi lopbarības 
zālaugi. Dalībvalstis var nolemt iekļaut 
zemi, ko var izmantot ganībām un kas 
veido daļu no izveidotās vietējās prakses, 
kurā stiebrzāles un cita veida stiebraugu 
lopbarība tradicionāli nav dominējošās 
ganību platības;

Or. en

Pamatojums

Kultivētās zālāju platības parasti atkārtoti apsēj reizi 8 līdz 10 gados vai pat ilgākā 
laikposmā. Ierobežojot augsekas periodu līdz pieciem gadiem, netiktu iekļautas lielas 
produktīvu un kultivētu zālaugu teritorijas. Pastāvīgo zālāju definīcijā nevajadzētu izslēgt 
tradicionālas ganības, kurām ir augsta ekoloģiskā vērtība un kurās zāle un zālaugi nav 
dominējošās sugas.

Grozījums Nr. 418
Hynek Fajmon

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(h) “ilggadīgie zālāji” ir zeme, ko izmanto, 
lai audzētu dabīgi veidojušās (pašiesējušās) 
vai kultivētas (sētas) stiebrzāles vai citus 
lopbarības zālaugus, un kas piecus gadus 
vai ilgāk nav iekļauta saimniecības 

(h) „ilggadīgie zālāji” ir zeme, ko izmanto, 
lai audzētu dabīgi veidojušās (pašiesējušās) 
vai kultivētas (sētas) stiebrzāles vai citus 
lopbarības zālaugus, un kas desmit gadus 
vai ilgāk nav iekļauta saimniecības 
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augsekas sistēmā; tajā var augt citas 
noganīšanai piemērotas sugas, ja pārsvaru 
saglabā stiebrzāles un citi lopbarības 
zālaugi;

augsekas sistēmā; tajā var augt citas 
noganīšanai piemērotas sugas, ja pārsvaru 
saglabā stiebrzāles un citi lopbarības 
zālaugi;

Or. en

Grozījums Nr. 419
Marianne Thyssen, Ivo Belet

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(h) “ilggadīgie zālāji” ir zeme, ko izmanto, 
lai audzētu dabīgi veidojušās (pašiesējušās) 
vai kultivētas (sētas) stiebrzāles vai citus 
lopbarības zālaugus, un kas piecus gadus 
vai ilgāk nav iekļauta saimniecības 
augsekas sistēmā; tajā var augt citas 
noganīšanai piemērotas sugas, ja pārsvaru 
saglabā stiebrzāles un citi lopbarības 
zālaugi;

(h) „ilggadīgie zālāji” ir zeme, ko izmanto, 
lai audzētu dabīgi veidojušās (pašiesējušās) 
vai kultivētas (sētas) stiebrzāles vai citus 
lopbarības zālaugus, un kas astoņus gadus 
vai ilgāk nav iekļauta saimniecības 
augsekas sistēmā; tajā var augt citas 
noganīšanai piemērotas sugas, ja pārsvaru 
saglabā stiebrzāles un citi lopbarības 
zālaugi; zāles joslas saskaņā ar agrovides-
klimata pasākumiem, kas norādīti Regulā 
(ES) Nr.°[...] [RDR], tiek izslēgtas;

Or. en

Grozījums Nr. 420
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(h) “ilggadīgie zālāji” ir zeme, ko izmanto, 
lai audzētu dabīgi veidojušās (pašiesējušās) 
vai kultivētas (sētas) stiebrzāles vai citus 
lopbarības zālaugus, un kas piecus gadus 
vai ilgāk nav iekļauta saimniecības 
augsekas sistēmā; tajā var augt citas 
noganīšanai piemērotas sugas, ja pārsvaru 

(h) „ilggadīgie zālāji” ir zeme, ko izmanto, 
lai audzētu dabīgi veidojušās (pašiesējušās) 
vai kultivētas (sētas) stiebrzāles vai citus 
lopbarības zālaugus, un kas astoņus gadus 
vai ilgāk nav iekļauta saimniecības 
augsekas sistēmā; tajā var augt citas 
noganīšanai piemērotas sugas, ja pārsvaru 
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saglabā stiebrzāles un citi lopbarības 
zālaugi;

saglabā stiebrzāles un citi lopbarības 
zālaugi;

Or. en

Grozījums Nr. 421
Phil Prendergast

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(h) “ilggadīgie zālāji” ir zeme, ko izmanto, 
lai audzētu dabīgi veidojušās (pašiesējušās) 
vai kultivētas (sētas) stiebrzāles vai citus 
lopbarības zālaugus, un kas piecus gadus 
vai ilgāk nav iekļauta saimniecības 
augsekas sistēmā; tajā var augt citas 
noganīšanai piemērotas sugas, ja pārsvaru 
saglabā stiebrzāles un citi lopbarības 
zālaugi;

(h) „ilggadīgie zālāji” ir zeme, ko izmanto, 
lai audzētu dabīgi veidojušās (pašiesējušās) 
vai kultivētas (sētas un nepieciešamības 
gadījumā atjaunotas) stiebrzāles vai citus 
lopbarības zālaugus, un kas astoņus gadus 
vai ilgāk nav iekļauta saimniecības 
augsekas sistēmā; tajā var augt citas 
noganīšanai piemērotas sugas, ja pārsvaru 
saglabā stiebrzāles un citi lopbarības 
zālaugi;

Or. en

Grozījums Nr. 422
Martin Häusling
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(h) “ilggadīgie zālāji” ir zeme, ko izmanto, 
lai audzētu dabīgi veidojušās 
(pašiesējušās) vai kultivētas (sētas)
stiebrzāles vai citus lopbarības zālaugus, 
un kas piecus gadus vai ilgāk nav iekļauta 
saimniecības augsekas sistēmā; tajā var
augt citas noganīšanai piemērotas sugas, ja 
pārsvaru saglabā stiebrzāles un citi 
lopbarības zālaugi;

(h) “pastāvīgās ganības” ir zeme, ko 
izmanto, lai audzētu stiebrzāles vai citu 
lopbarību, un kas septiņus gadus vai ilgāk 
nav aparta vai atkārtoti apsēta; šeit var
iekļaut citas noganīšanai piemērotas sugas;
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Or. en

Grozījums Nr. 423
Rareş-Lucian Niculescu

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(h) “ilggadīgie zālāji” ir zeme, ko izmanto, 
lai audzētu dabīgi veidojušās (pašiesējušās) 
vai kultivētas (sētas) stiebrzāles vai citus 
lopbarības zālaugus, un kas piecus gadus 
vai ilgāk nav iekļauta saimniecības 
augsekas sistēmā; tajā var augt citas 
noganīšanai piemērotas sugas, ja pārsvaru 
saglabā stiebrzāles un citi lopbarības 
zālaugi;

(h) “pastāvīgās ganības” ir zeme, ko 
izmanto, lai audzētu stiebrzāles vai citu 
lopbarību, un kas septiņus gadus vai ilgāk 
nav aparta vai atkārtoti apsēta; šeit var
iekļaut citas noganīšanai piemērotas sugas;

Or. en

Grozījums Nr. 424
Brian Simpson

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(h) “ilggadīgie zālāji” ir zeme, ko izmanto, 
lai audzētu dabīgi veidojušās 
(pašiesējušās) vai kultivētas (sētas) 
stiebrzāles vai citus lopbarības zālaugus, 
un kas piecus gadus vai ilgāk nav iekļauta 
saimniecības augsekas sistēmā; tajā var 
augt citas noganīšanai piemērotas sugas, 
ja pārsvaru saglabā stiebrzāles un citi 
lopbarības zālaugi;

(h) “ilggadīgie zālāji” ir zeme, ko izmanto, 
lai audzētu dabīgi veidojušās stiebrzāles 
vai citu lopbarību, un kas septiņus gadus 
vai ilgāk nav aparta vai atkārtoti apsēta; 
šeit var ietvert citas sugas vai iezīmes;
dalībvalstis var nolemt ietvert zemi, ko var 
izmantot ganībām un kas ir daļa no 
izveidotās vietējās prakses;

Or. en
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Grozījums Nr. 425
Martin Häusling
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(h) “ilggadīgie zālāji” ir zeme, ko izmanto, 
lai audzētu dabīgi veidojušās (pašiesējušās) 
vai kultivētas (sētas) stiebrzāles vai citus 
lopbarības zālaugus, un kas piecus gadus 
vai ilgāk nav iekļauta saimniecības 
augsekas sistēmā; tajā var augt citas 
noganīšanai piemērotas sugas, ja pārsvaru 
saglabā stiebrzāles un citi lopbarības 
zālaugi;

(h) „pastāvīgās ganības” ir zeme, ko 
izmanto, lai audzētu dabīgi veidojušās 
(pašiesējušās) vai kultivētas (sētas) 
stiebrzāles vai citus lopbarības resursus 
(krūmus un/vai kokus), un kas nav 
iekļauta saimniecības augsekas sistēmā un 
nav aparta vai atkārtoti apsēta septiņus 
gadus vai ilgāk; tajā var augt citas 
noganīšanai piemērotas sugas, ne tikai
stiebrzāles un citi lopbarības zālaugi;

Or. fr

Grozījums Nr. 426
Patrick Le Hyaric

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(h) “ilggadīgie zālāji” ir zeme, ko izmanto, 
lai audzētu dabīgi veidojušās (pašiesējušās) 
vai kultivētas (sētas) stiebrzāles vai citus 
lopbarības zālaugus, un kas piecus gadus 
vai ilgāk nav iekļauta saimniecības 
augsekas sistēmā; tajā var augt citas 
noganīšanai piemērotas sugas, ja 
pārsvaru saglabā stiebrzāles un citi 
lopbarības zālaugi;

(h) „pastāvīgās ganības” ir zeme, ko 
izmanto, lai audzētu dabīgi veidojušās 
(pašiesējušās) vai kultivētas (sētas) 
stiebrzāles vai citus lopbarības zālaugus, 
un kas piecus gadus vai ilgāk nav iekļauta 
saimniecības augsekas sistēmā;

Or. fr

Grozījums Nr. 427
Marian Harkin
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Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(h) “ilggadīgie zālāji” ir zeme, ko izmanto, 
lai audzētu dabīgi veidojušās (pašiesējušās) 
vai kultivētas (sētas) stiebrzāles vai citus 
lopbarības zālaugus, un kas piecus gadus 
vai ilgāk nav iekļauta saimniecības 
augsekas sistēmā; tajā var augt citas 
noganīšanai piemērotas sugas, ja pārsvaru 
saglabā stiebrzāles un citi lopbarības 
zālaugi;

(h) „ilggadīgie zālāji” ir zeme, ko izmanto, 
lai audzētu dabīgi veidojušās (pašiesējušās) 
vai kultivētas (sētas) stiebrzāles vai citus 
lopbarības zālaugus, un kas trīs gadus vai 
ilgāk nav iekļauta saimniecības augsekas 
sistēmā; tajā var augt citas noganīšanai 
piemērotas sugas, ja pārsvaru saglabā 
stiebrzāles un citi lopbarības zālaugi;

Or. en

Grozījums Nr. 428
Ulrike Rodust

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(h) “ilggadīgie zālāji” ir zeme, ko izmanto, 
lai audzētu dabīgi veidojušās 
(pašiesējušās) vai kultivētas (sētas)
stiebrzāles vai citus lopbarības zālaugus,
un kas piecus gadus vai ilgāk nav iekļauta 
saimniecības augsekas sistēmā; tajā var 
augt citas noganīšanai piemērotas sugas, 
ja pārsvaru saglabā stiebrzāles un citi 
lopbarības zālaugi;

(h) „ilggadīgie zālāji” ir zeme, kur zālaugi 
un citi noganīšanai piemēroti augi aug
dabīgi (pašiesējušies) vai kultivēti (sēti), 
ko nopļauj vai nogana un kas piecus gadus 
vai ilgāk nav aparta vai atkārtoti apsēta. 
Ainavu iezīmes, ko nosaka dalībvalstis,
var iekļaut pie ilggadīgiem zālājiem, ja
attiecīgajai zemei ir savs "ekstensīvu 
ganību" zemes izmantošanas kods vai ja 
ganību un/vai nopļautās platības veido 
vairāk nekā 50 % no tās;

Or. de

Grozījums Nr. 429
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis
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Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(h) “ilggadīgie zālāji” ir zeme, ko izmanto, 
lai audzētu dabīgi veidojušās 
(pašiesējušās) vai kultivētas (sētas)
stiebrzāles vai citus lopbarības zālaugus, 
un kas piecus gadus vai ilgāk nav iekļauta 
saimniecības augsekas sistēmā; tajā var 
augt citas noganīšanai piemērotas sugas, ja 
pārsvaru saglabā stiebrzāles un citi 
lopbarības zālaugi;

(h) “pastāvīgās ganības” ir zeme, ko 
izmanto, lai audzētu stiebrzāles vai citu 
lopbarību, tostarp kokaugus un kas piecus 
gadus vai ilgāk nav aparta vai atkārtoti 
apsēta; šeit iekļauj citas noganīšanai 
piemērotas sugas;

Or. en

Grozījums Nr. 430
Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(h) “ilggadīgie zālāji” ir zeme, ko izmanto, 
lai audzētu dabīgi veidojušās (pašiesējušās) 
vai kultivētas (sētas) stiebrzāles vai citus 
lopbarības zālaugus, un kas piecus gadus 
vai ilgāk nav iekļauta saimniecības
augsekas sistēmā; tajā var augt citas
noganīšanai piemērotas sugas, ja 
pārsvaru saglabā stiebrzāles un citi 
lopbarības zālaugi;

(h) “ilggadīgie zālāji un ganības” ir zeme, 
ko izmanto, lai audzētu dabīgi veidojušās
(pašiesējušās) vai kultivētas (sētas) 
stiebrzāles vai citu lopbarību, un kas 
piecus gadus vai ilgāk nav iekļauta 
augsekas sistēmā; tajā var augt citas sugas
vai tai var būt citas iezīmes, kas svarīgas, 
lai zemi varētu klasificēt kā ganības;

Or. it

Grozījums Nr. 431
Salvatore Caronna

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – h apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(h) “ilggadīgie zālāji” ir zeme, ko izmanto, 
lai audzētu dabīgi veidojušās (pašiesējušās) 
vai kultivētas (sētas) stiebrzāles vai citus 
lopbarības zālaugus, un kas piecus gadus 
vai ilgāk nav iekļauta saimniecības 
augsekas sistēmā; tajā var augt citas
noganīšanai piemērotas sugas, ja 
pārsvaru saglabā stiebrzāles un citi 
lopbarības zālaugi;

(h) “ganības un ilggadīgie zālāji” ir zeme, 
ko izmanto, lai audzētu dabīgi veidojušās 
(pašiesējušās) vai kultivētas (sētas) 
lopbarības stiebrzāles, un kas piecus gadus 
vai ilgāk nav iekļauta saimniecības 
augsekas sistēmā; tajā var augt citas sugas
vai tai var būt citas iezīmes, kas svarīgas, 
lai zemi varētu klasificēt kā ganības;

Or. it

Grozījums Nr. 432
Phil Bennion

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(h) “ilggadīgie zālāji” ir zeme, ko izmanto, 
lai audzētu dabīgi veidojušās (pašiesējušās) 
vai kultivētas (sētas) stiebrzāles vai citus 
lopbarības zālaugus, un kas piecus gadus 
vai ilgāk nav iekļauta saimniecības 
augsekas sistēmā; tajā var augt citas 
noganīšanai piemērotas sugas, ja 
pārsvaru saglabā stiebrzāles un citi 
lopbarības zālaugi;

(h) “ilggadīgie zālāji” ir zeme, ko izmanto, 
lai audzētu dabīgi veidojušās (pašiesējušās) 
vai kultivētas (sētas) stiebrzāles vai citus 
lopbarības zālaugus, un kas piecus gadus 
vai ilgāk nav iekļauta saimniecības 
augsekas sistēmā, izņemot gadījumu, ja 
zeme ir pārveidota par zālāju sertificētas 
vides shēmas vai ekoloģiska pasākuma 
ietvaros;

Or. en

Pamatojums

Citādi apzaļumošanas iespējas, kas ietver aramzemes pārveidošanu par zālājiem, zaudēs 
aramzemes statusu pēc 5 gadiem, un lauksaimniekam būs jānodrošina jaunas apzaļumošanas 
iespējas citā zemes gabalā, jo apzaļumošanas pasākumi tiek piemēroti tikai attiecībā uz 
aramzemi. Tas būtu progresīvs process, ja zāliena varianti vides shēmās vai ekoloģiskā 
fokusa apgabalā tiktu vispār izmantoti, un iespējams, tā rezultātā zemi pakāpeniski 
pārklasificētu par pastāvīgām ganībām.
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Grozījums Nr. 433
Marita Ulvskog, Göran Färm, Åsa Westlund

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(h) “ilggadīgie zālāji” ir zeme, ko izmanto, 
lai audzētu dabīgi veidojušās (pašiesējušās) 
vai kultivētas (sētas) stiebrzāles vai citus 
lopbarības zālaugus, un kas piecus gadus 
vai ilgāk nav iekļauta saimniecības 
augsekas sistēmā; tajā var augt citas 
noganīšanai piemērotas sugas, ja pārsvaru 
saglabā stiebrzāles un citi lopbarības 
zālaugi;

(h) „pastāvīgās ganības” ir zeme, ko 
izmanto, lai audzētu dabīgi veidojušās 
(pašiesējušās) vai kultivētas (sētas) 
stiebrzāles vai citus lopbarības augus, un 
kas piecus gadus vai ilgāk nav iekļauta 
saimniecības augsekas sistēmā; tajā var 
augt citas noganīšanai piemērotas sugas, ja 
pārsvaru saglabā stiebrzāles un citi 
lopbarības zālaugi. Dalībvalstis var 
pieņemt lēmumu iekļaut zemi, ko var 
noganīt un kas veido daļu no izveidotās 
vietējās prakses, kur stiebrzāles un citi 
lopbarības zālaugi tradicionāli nav 
dominējoši ganību teritorijās;

Or. en

Pamatojums

Grozījums pieļauj vēl lielāku elastību zālājiem ar dažādām īpašībām, kas ir nepieciešams 
gadījumos, kad zālāju raksturs ir ļoti atšķirīgs.

Grozījums Nr. 434
Diane Dodds, James Nicholson

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(h) “ilggadīgie zālāji” ir zeme, ko izmanto, 
lai audzētu dabīgi veidojušās (pašiesējušās) 
vai kultivētas (sētas) stiebrzāles vai citus 
lopbarības zālaugus, un kas piecus gadus 
vai ilgāk nav iekļauta saimniecības 
augsekas sistēmā; tajā var augt citas 
noganīšanai piemērotas sugas, ja pārsvaru 
saglabā stiebrzāles un citi lopbarības 

(h) “ilggadīgie zālāji” ir zeme, ko izmanto, 
lai audzētu dabīgi veidojušās (pašiesējušās) 
vai kultivētas (sētas) stiebrzāles vai citus 
lopbarības zālaugus, un kas piecus gadus 
vai ilgāk nav iekļauta saimniecības 
augsekas sistēmā; tajā var augt citas 
noganīšanai piemērotas sugas, ja pārsvaru 
saglabā stiebrzāles un citi lopbarības 
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zālaugi; zālaugi. Dalībvalstis var pieņemt lēmumu 
iekļaut zemi, ko var noganīt un kas veido 
daļu no izveidotās vietējās prakses, kur 
stiebrzāles un citi lopbarības zālaugi 
tradicionāli nav dominējoši ganību 
teritorijās;

Or. en

Grozījums Nr. 435
James Nicholson, Struan Stevenson

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(h) “ilggadīgie zālāji” ir zeme, ko izmanto, 
lai audzētu dabīgi veidojušās (pašiesējušās) 
vai kultivētas (sētas) stiebrzāles vai citus 
lopbarības zālaugus, un kas piecus gadus 
vai ilgāk nav iekļauta saimniecības 
augsekas sistēmā; tajā var augt citas 
noganīšanai piemērotas sugas, ja pārsvaru 
saglabā stiebrzāles un citi lopbarības 
zālaugi;

(h) “ilggadīgie zālāji” ir zeme, ko izmanto, 
lai audzētu dabīgi veidojušās (pašiesējušās) 
vai kultivētas (sētas) stiebrzāļu vai citas 
zāles lopbarības kultūras, un kas piecus 
gadus vai ilgāk nav iekļauta saimniecības 
augsekas sistēmā; tajā var augt citas sugas, 
ja pārsvaru saglabā stiebrzāles un citas 
zāles lopbarības kultūras; Dalībvalstis var 
pieņemt lēmumu iekļaut zemi, ko var 
noganīt un kas veido daļu no izveidotās 
vietējās prakses, kur stiebrzāles un citi 
lopbarības zālaugi tradicionāli nav 
dominējoši ganību teritorijās;

Or. en

Pamatojums

Dažos apgabalos viršus var izmantot ganībām, un tas ir daļa no izveidotās vietējās prakses. 
Šī zeme būtu jāiekļauj pastāvīgo pļavu definīcijā.

Grozījums Nr. 436
Christel Schaldemose

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – h apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(h) “ilggadīgie zālāji” ir zeme, ko izmanto, 
lai audzētu dabīgi veidojušās (pašiesējušās) 
vai kultivētas (sētas) stiebrzāles vai citus 
lopbarības zālaugus, un kas piecus gadus 
vai ilgāk nav iekļauta saimniecības 
augsekas sistēmā; tajā var augt citas 
noganīšanai piemērotas sugas, ja pārsvaru 
saglabā stiebrzāles un citi lopbarības 
zālaugi;

(h) “ilggadīgie zālāji” ir zeme, ko izmanto, 
lai audzētu dabīgi veidojušās (pašiesējušās) 
vai kultivētas (sētas) stiebrzāļu vai citas 
zāles lopbarības kultūras, un kas piecus 
gadus vai ilgāk nav iekļauta saimniecības 
augsekas sistēmā; tajā var augt citas sugas, 
ja pārsvaru saglabā stiebrzāles un citas 
zāles lopbarības kultūras. Dalībvalstis var 
pieņemt lēmumu iekļaut zemi, ko var 
noganīt un kas veido daļu no izveidotās 
vietējās prakses, kur stiebrzāles un citi 
lopbarības zālaugi tradicionāli nav 
dominējoši ganību teritorijās;

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstīm vajadzētu būt iespējai iekļaut apgabalus, kur ierobežoti, bet izkaisīti ir 
sastopamas nezāles, piemēram, dadži, pretējā gadījumā tas var novest pie daudzu citādi 
atbilstīgu apgabalu izslēgšanas. Turklāt būtu jāparedz iespēja dalībvalstīm ņemt vērā 
izveidotās prakses attiecībā uz pastāvīgo pļavu raksturu.

Grozījums Nr. 437
Julie Girling

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(h) “ilggadīgie zālāji” ir zeme, ko izmanto, 
lai audzētu dabīgi veidojušās (pašiesējušās) 
vai kultivētas (sētas) stiebrzāles vai citus 
lopbarības zālaugus, un kas piecus gadus 
vai ilgāk nav iekļauta saimniecības 
augsekas sistēmā; tajā var augt citas 
noganīšanai piemērotas sugas, ja pārsvaru 
saglabā stiebrzāles un citi lopbarības 
zālaugi;

(h) “ilggadīgie zālāji” ir zeme, ko izmanto, 
lai audzētu dabīgi veidojušās (pašiesējušās) 
vai kultivētas (sētas) stiebrzāles vai citus 
lopbarības zālaugus vai kokaugus, un kas 
piecus gadus vai ilgāk nav iekļauta 
saimniecības augsekas sistēmā; tajā var 
augt citas noganīšanai piemērotas sugas, ja 
pārsvaru saglabā stiebrzāles un citi 
lopbarības zālaugi; Dalībvalstis var 
pieņemt lēmumu iekļaut zemi, ko var 
noganīt un kas veido daļu no izveidotās 
vietējās prakses, kur stiebrzāles un citi 
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lopbarības zālaugi vai kokaugi 
tradicionāli nav dominējoši ganību 
teritorijās;

Or. en

Grozījums Nr. 438
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(h) “ilggadīgie zālāji” ir zeme, ko izmanto, 
lai audzētu dabīgi veidojušās (pašiesējušās) 
vai kultivētas (sētas) stiebrzāles vai citus 
lopbarības zālaugus, un kas piecus gadus 
vai ilgāk nav iekļauta saimniecības 
augsekas sistēmā; tajā var augt citas 
noganīšanai piemērotas sugas, ja 
pārsvaru saglabā stiebrzāles un citi 
lopbarības zālaugi;

(h) “ilggadīgie zālāji” ir zeme, ko izmanto, 
lai audzētu dabīgi veidojušās (pašiesējušās) 
vai kultivētas (sētas) stiebrzāles vai citus 
lopbarības augus (stiebraugu krūmus 
un/vai kokus), kuri piemēroti 
noganīšanai, un kas piecus gadus vai ilgāk 
nav iekļauta saimniecības augsekas 
sistēmā; tajā var iekļaut relatīvi 
neproduktīvu zemi, piemēram, ganības, 
purvus, krūmāju takas un vasaras un 
kalnu ganības; 

Or. fr

Grozījums Nr. 439
Alyn Smith

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(h) “ilggadīgie zālāji” ir zeme, ko izmanto, 
lai audzētu dabīgi veidojušās (pašiesējušās) 
vai kultivētas (sētas) stiebrzāles vai citus 
lopbarības zālaugus, un kas piecus gadus 
vai ilgāk nav iekļauta saimniecības 
augsekas sistēmā; tajā var augt citas 
noganīšanai piemērotas sugas, ja pārsvaru 
saglabā stiebrzāles un citi lopbarības 

(h) „pastāvīgās ganības” ir zeme, ko 
izmanto, lai audzētu dabīgi veidojušās 
(pašiesējušās) vai kultivētas (sētas) 
stiebrzāles vai citus lopbarības augus, un 
kas piecus gadus vai ilgāk nav iekļauta 
saimniecības augsekas sistēmā; tajā var 
augt citas noganīšanai piemērotas sugas vai 
tai var būt citas īpatnības, kas svarīgas, lai 
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zālaugi; zemi raksturotu kā pastāvīgas ganības; 
dalībvalstis vai reģioni var pieņemt 
lēmumu atļaut ilgu augseku ar 5 gadu vai 
ilgāku intervālu, ja šādas tradicionālas 
prakses ir labvēlīgas videi.

Or. en

Grozījums Nr. 440
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

h) “ilggadīgie zālāji” ir zeme, ko izmanto, 
lai audzētu dabīgi veidojušās (pašiesējušās) 
vai kultivētas (sētas) stiebrzāles vai citus 
lopbarības zālaugus, un kas piecus gadus 
vai ilgāk nav iekļauta saimniecības 
augsekas sistēmā; tajā var augt citas 
noganīšanai piemērotas sugas, ja pārsvaru 
saglabā stiebrzāles un citi lopbarības 
zālaugi;

h) “ilggadīgie zālāji” ir zeme, ko izmanto, 
lai audzētu dabīgi veidojušās (pašiesējušās) 
vai kultivētas (sētas) stiebrzāles vai citus 
lopbarības zālaugus, un kas piecus gadus 
vai ilgāk nav iekļauta saimniecības 
augsekas sistēmā; tajā var ietvert citas 
noganīšanai piemērotas platības, ja tās 
tradicionāli ir lietotas kā zālāji, pat ja 
stiebrzāles un citi lopbarības zālaugi nav 
pārsvarā;

Or. es

Pamatojums

Komisijas priekšlikumā iekļautā definīcija varētu radīt grūtības, kad runa ir par Vidusjūras 
ekosistēmām, kas ir ļoti piemērotas ganībām, piemēram, tradicionālās dehesa ganību zemes 
(kur aug akmeņozoli — suga, kura ražo pārtiku, ko dzīvnieki var ēst) un kalnu ganības. Šī 
iemesla dēļ definīcijas darbības joma būtu jāpaplašina, lai iekļautu apgabalus, kas ir 
piemēroti ganībām, jo tos tradicionāli izmanto šim nolūkam, pat ja zālaugu sugas nav 
dominējošas.

Grozījums Nr. 441
James Nicholson, Julie Girling, Struan Stevenson

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – h apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(h) “ilggadīgie zālāji” ir zeme, ko izmanto, 
lai audzētu dabīgi veidojušās (pašiesējušās) 
vai kultivētas (sētas) stiebrzāles vai citus 
lopbarības zālaugus, un kas piecus gadus 
vai ilgāk nav iekļauta saimniecības 
augsekas sistēmā; tajā var augt citas 
noganīšanai piemērotas sugas, ja pārsvaru 
saglabā stiebrzāles un citi lopbarības 
zālaugi;

(h) “ilggadīgie zālāji” ir zeme, ko izmanto, 
lai audzētu dabīgi veidojušās (pašiesējušās) 
vai kultivētas (sētas) stiebrzāles vai citus 
lopbarības zālaugus, un kas vai nu piecus 
gadus vai ilgāk nav iekļauta saimniecības 
augsekas sistēmā, vai ir atkārtoti apsēta ar 
līdzīgiem vai tādiem pašiem zālaugiem vai 
lopbarības augiem piecus gadus vai ilgāk; 
tajā var augt citas noganīšanai piemērotas 
sugas, ja pārsvaru saglabā stiebrzāles un 
citi lopbarības zālaugi, tostarp, piemēram, 
virši;

Or. en

Grozījums Nr. 442
Diane Dodds

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(h) “ilggadīgie zālāji” ir zeme, ko izmanto, 
lai audzētu dabīgi veidojušās (pašiesējušās) 
vai kultivētas (sētas) stiebrzāles vai citus 
lopbarības zālaugus, un kas piecus gadus 
vai ilgāk nav iekļauta saimniecības 
augsekas sistēmā; tajā var augt citas 
noganīšanai piemērotas sugas, ja pārsvaru 
saglabā stiebrzāles un citi lopbarības 
zālaugi;

(h) “ilggadīgie zālāji” ir zeme, ko izmanto, 
lai audzētu dabīgi veidojušās (pašiesējušās) 
vai kultivētas (sētas) stiebrzāles vai citus 
lopbarības zālaugus, un kas vai nu piecus 
gadus vai ilgāk nav iekļauta saimniecības 
augsekas sistēmā, vai ir atkārtoti apsēta ar 
līdzīgiem vai tādiem pašiem zālaugiem vai 
lopbarības augiem piecus gadus vai ilgāk; 
tajā var augt citas noganīšanai piemērotas 
sugas, ja pārsvaru saglabā stiebrzāles un 
citi lopbarības zālaugi, tostarp, piemēram, 
virši;

Or. en

Grozījums Nr. 443
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra
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Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

h) “ilggadīgie zālāji” ir zeme, ko izmanto, 
lai audzētu dabīgi veidojušās (pašiesējušās) 
vai kultivētas (sētas) stiebrzāles vai citus 
lopbarības zālaugus, un kas piecus gadus 
vai ilgāk nav iekļauta saimniecības 
augsekas sistēmā; tajā var augt citas 
noganīšanai piemērotas sugas, ja pārsvaru 
saglabā stiebrzāles un citi lopbarības 
zālaugi;

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. es

Pamatojums

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Grozījums Nr. 444
Izaskun Bilbao Barandica

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

h) “ilggadīgie zālāji” ir zeme, ko izmanto, 
lai audzētu dabīgi veidojušās (pašiesējušās) 
vai kultivētas (sētas) stiebrzāles vai citus 
lopbarības zālaugus, un kas piecus gadus 
vai ilgāk nav iekļauta saimniecības 
augsekas sistēmā; tajā var augt citas 
noganīšanai piemērotas sugas, ja pārsvaru 
saglabā stiebrzāles un citi lopbarības 
zālaugi;

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. es

Pamatojums

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)
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Grozījums Nr. 445
Jens Rohde

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(h) “ilggadīgie zālāji” ir zeme, ko izmanto, 
lai audzētu dabīgi veidojušās (pašiesējušās) 
vai kultivētas (sētas) stiebrzāles vai citus 
lopbarības zālaugus, un kas piecus gadus 
vai ilgāk nav iekļauta saimniecības 
augsekas sistēmā; tajā var augt citas 
noganīšanai piemērotas sugas, ja pārsvaru 
saglabā stiebrzāles un citi lopbarības 
zālaugi;

(h) “ilggadīgie zālāji” ir zeme, ko izmanto, 
lai audzētu dabīgi veidojušās (pašiesējušās) 
vai kultivētas (sētas) stiebrzāles vai citus 
lopbarības zālaugus, un kas piecus gadus 
vai ilgāk nav iekļauta saimniecības 
augsekas sistēmā, tostarp platības, kas ir 
apartas un atjaunotas ar zāli pēc sešiem 
gadiem vai ilgāka laika, un izņemot 
platības ar pieaugošiem ierobežojumiem 
sakarā ar „Natura 2000”, Ūdens 
pamatdirektīvas un Nitrātu direktīvas 
īstenošanu; tajā var augt citas noganīšanai 
nepiemērotas sugas, ja pārsvaru saglabā 
stiebrzāles un citi lopbarības zālaugi;

Or. en

Pamatojums

Būtu jāatļauj apart un atjaunot pastāvīgos zālājus, lai uzturētu augstu lopbarības ražošanu 
no šīs zemes.

Grozījums Nr. 446
Marc Tarabella

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(h) “ilggadīgie zālāji” ir zeme, ko izmanto, 
lai audzētu dabīgi veidojušās (pašiesējušās) 
vai kultivētas (sētas) stiebrzāles vai citus 
lopbarības zālaugus, un kas piecus gadus 
vai ilgāk nav iekļauta saimniecības 
augsekas sistēmā; tajā var augt citas 
noganīšanai piemērotas sugas, ja pārsvaru 
saglabā stiebrzāles un citi lopbarības 

(h) “ilggadīgie zālāji” ir zeme, ko izmanto, 
lai audzētu dabīgi veidojušās (pašiesējušās) 
vai kultivētas (sētas) stiebrzāles vai citus 
lopbarības zālaugus, un kas piecus gadus 
vai ilgāk nav iekļauta saimniecības 
augsekas sistēmā; tajā var augt citas 
noganīšanai piemērotas sugas, ja pārsvaru 
saglabā stiebrzāles un citi lopbarības 
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zālaugi; zālaugi; zāles joslas, uz kurām attiecas 
agrovides pasākumi, piemēram, tie, kas 
norādīti Regulā (ES) Nr. [...] [RDR], tiks 
izslēgtas;

Or. fr

Pamatojums

Noteikumi sākotnējā formā nozīmētu, ka zālāju joslas, kuras saglabājas šādā stāvoklī, pēc 
pieciem gadiem kļūtu par ilggadīgiem zālājiem. Grozījuma mērķis ir to nepieļaut.

Grozījums Nr. 447
Martin Häusling
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – ha apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(h a) „ekoloģiskā infrastruktūra” ir 
ainavas elementi, agrārā mežkopība, 
bioloģiskā daudzveidība, ūdens un 
augsnes resursu apsaimniekošana u.c. 
elementi, kas stabilizē un uzlabo agrāri 
ekoloģiskās lauksaimniecības praksi un 
vides pārvaldības sistēmas;

Or. en

Pamatojums

Lai palielinātu funkcionālo bioloģisko daudzveidību un līdz ar to agrāro ekosistēmu 
funkcionēšanu un sabiedrībai vajadzīgā labuma sniegšanu. Ainavu elementi (žogi, grāvji, 
mitrzemes, citi pusdabisku biotopu fragmenti u. c.) būtu jāietver ar buferjoslām, lai izveidotu 
agroekoloģiskas infrastruktūras (biotopu rezervuāri apputeksnētājiem un kaitēkļu plēsējiem, 
zemsega pārmērīgas noteces mazināšanai, lai aizsargātu ūdensceļus un veicinātu 
gruntsūdeņu atjaunošanos, aizsargātos pret augsnes eroziju vai regulētu ūdens un barības 
vielu bilanci).

Grozījums Nr. 448
Patrick Le Hyaric
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Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – ha apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(h a) „agroekoloģiskā infrastruktūra” ir 
ainavas elementi, tostarp dzīvžogi, dīķi, 
terases un buferjoslas, agrārā mežkopība, 
bioloģiskā daudzveidība, ūdens un 
augsnes resursu apsaimniekošana u.c. 
elementi, kas stabilizē un uzlabo agrāri 
ekoloģiskās lauksaimniecības praksi un 
vides pārvaldības sistēmas;

Or. en

Grozījums Nr. 449
Patrick Le Hyaric

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – ha apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(h a) „bioloģiski vērtīga lauksaimniecības 
zeme” ir apgabali ar īpaši augstu sugu un 
biotopu daudzveidību, zemas intensitātes 
lauksaimniecības praksi un lielu dabiskās 
veģetācijas īpatsvaru;

Or. en

Grozījums Nr. 450
Martin Häusling
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – ha apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(h a) „bioloģiski vērtīga lauksaimniecība” 
ir lauksaimniecības sistēmas, kurās notiek 
lauksaimnieciskas darbības un atrodas 
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lauksaimniecības zeme, kuru 
raksturojums ļauj sagaidīt, ka tās atbalstīs 
augstu bioloģiskās daudzveidības vai 
aizsargājamo sugu un dzīvotņu līmeni. 
Šīm sistēmām ir raksturīga zema 
lauksaimniecības intensitāte un liels 
dabiskās vai pusdabiskās veģetācijas 
īpatsvars. To var arī raksturot liela 
zemsegas daudzveidība.

Or. en

Grozījums Nr. 451
Rareş-Lucian Niculescu

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – ha apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(h a) „bioloģiski vērtīga lauksaimniecība” 
ir lauksaimniecības sistēmas, kurās notiek 
lauksaimnieciskas darbības un atrodas 
lauksaimniecības zeme, kuru 
raksturojums ļauj sagaidīt, ka tās atbalstīs 
augstu bioloģiskās daudzveidības vai 
aizsargājamo sugu un dzīvotņu līmeni. 
Šīm sistēmām ir raksturīga zema 
lauksaimniecības intensitāte, procentuālā 
ziņā liels dabīgās vai pa pusei dabīgās 
veģetācijas samērs. To var arī raksturot 
liela zemsegas daudzveidība.

Or. en

Grozījums Nr. 452
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – ha apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ha) „bioloģiski vērtīga lauksaimniecības 
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sistēma” ir teritorijas, kur 
lauksaimniecība uztur vai ir saistīta ar 
lielu sugu un biotopu dažādību vai ar tādu 
sugu klātbūtni, kurām ir saglabāšanas 
problēmas;

Or. es

Grozījums Nr. 453
Ramon Tremosa i Balcells

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – ha apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ha) „bioloģiski vērtīga lauksaimniecības 
sistēma” ir pārsvarā Eiropā esošas 
teritorijas, kur lauksaimniecība uztur vai 
ir saistīta ar lielu sugu un biotopu 
dažādību vai ar tādu sugu klātbūtni, 
kurām ir saglabāšanas problēmas;

Or. es

Grozījums Nr. 454
Ivari Padar

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – ha apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(h a) „tradicionālās ganības un pļavas” ir 
zeme, ko izmanto, lai audzētu zāli vai citu 
lopbarību, un kas septiņus gadus vai ilgāk 
nav aparta vai atkārtoti apsēta, un kur 
ietver visas sugas, kuras var izmantot 
noganīšanai vai novākt un izmantot 
lopbarībai;

Or. en
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Grozījums Nr. 455
Martin Häusling
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(i) “stiebrzāles vai citi lopbarības resursi” 
ir visi zālaugi, augļus nesoši vai kokaugu 
lopbarības resursi, kas atrodami un
tradicionāli tiek izmantoti pusdabiskās
ganībās vai ko dalībvalstī parasti iekļauj 
ganībām vai pļavām paredzētos sēklu 
maisījumos;

Or. fr

Pamatojums

Šī definīcija ļauj ņemt vērā ekstensīvas ganības, kur daudzveidīgi lopbarības resursi tiek 
izmantoti, lai barotu govis, aitas un kazas. Tas attiecas arī uz augu veidiem, ko izmanto 
mājlopu audzēšanai un kas ir atrodami dažādās veģetācijas zonās uz ziemeļiem no Vidusjūras. 
Tādēļ šādu ganību zeme būtu jāuzskata par atbilstīgu pat tad, ja satur pamežu, krūmus un 
kokus.

Grozījums Nr. 456
Michel Dantin

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(i) “stiebrzāles vai citi lopbarības augi” ir 
visi augi, kas tradicionāli aug dabiski 
noganītās platībās vai ko dalībvalstī 
parasti iekļauj ganībām vai pļavām 
paredzētos sēklu maisījumos (neatkarīgi no 
tā, vai tās izmanto lopu ganīšanai);

Or. fr
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Grozījums Nr. 457
Patrick Le Hyaric

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(i) “stiebrzāles vai citi lopbarības augi” ir 
visi augi, kas tradicionāli aug dabiski 
noganītās platībās vai ko dalībvalstī 
parasti iekļauj ganībām vai pļavām 
paredzētos sēklu maisījumos (neatkarīgi no 
tā, vai tās izmanto lopu ganīšanai);

Or. fr

Grozījums Nr. 458
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. fr

Grozījums Nr. 459
Jens Rohde

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(i) “stiebrzāles vai citi lopbarības zālaugi” 
ir visi zālaugi, kas tradicionāli aug 

(i) “stiebrzāles un cita zāles lopbarība” ir 
visi augi, ko ganībās ēd dzīvnieki un kas 
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dabiskās ganībās vai ko dalībvalstī parasti 
iekļauj ganībām vai pļavām paredzētos 
sēklu maisījumos (neatkarīgi no tā, vai tās 
izmanto lopu ganīšanai);

tradicionāli aug dabiskās ganībās vai ko 
dalībvalstī parasti iekļauj ganībām vai 
pļavām paredzētos sēklu maisījumos 
(neatkarīgi no tā, vai tās izmanto lopu 
ganīšanai);

Or. en

Pamatojums

Visiem augiem, kas piemēroti ganībām, vajadzētu būt dabiskai pastāvīgo ganību sastāvdaļai.

Grozījums Nr. 460
Ulrike Rodust

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(i) “stiebrzāles vai citi lopbarības zālaugi” 
ir visi zālaugi, kas tradicionāli aug dabiskās 
ganībās vai ko dalībvalstī parasti iekļauj 
ganībām vai pļavām paredzētos sēklu 
maisījumos (neatkarīgi no tā, vai tās 
izmanto lopu ganīšanai); definīcija attiecas 
arī uz zemiem krūmiem, niedrēm, 
meldriem, grīšļiem un citiem augiem, kam 
nav lopbarības vērtības vai tā ir neliela; 

Or. de

Grozījums Nr. 461
Mariya Gabriel

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – ia apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(i a) “neapstrādāta zeme” ir visi apgabali, 
kas netiek lauksaimnieciski pārvaldīti, bet 
neietver pastāvīgas ganības, pļavas un 
zemi, kurā uz laiku nenotiek ražošana;
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Or. en

Grozījums Nr. 462
Phil Prendergast

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a “neapstrādāta zeme” ir visi apgabali, 
kas netiek lauksaimnieciski pārvaldīti, bet 
neietver pastāvīgas ganības, pļavas un 
zemi, kurā uz laiku nenotiek ražošana;

Or. en

Grozījums Nr. 463
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – ia apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(i a) “pusdabiska un neapstrādāta zeme” 
ir zeme, kurai paredzēta aizsardzība 
saskaņā ar IVN direktīvu (85/337/EEK)

Or. en

Grozījums Nr. 464
Ramon Tremosa i Balcells

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – j apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

j) “stādaudzētavas” ir platības, kurās 
atklātā laukā audzē jaunus kokaugus 
turpmākai pārstādīšanai, proti:

j) “stādaudzētavas” ir platības, kurās 
atklātā laukā audzē jaunus kokaugus vai 
stiebraugus turpmākai pārstādīšanai, proti:
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Or. es

Grozījums Nr. 465
Elisabeth Jeggle

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – ja apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ja) „tradicionālie dārzi” ir zeme, kurā 
aug augļkoki, kam ir vides un kultūras 
nozīme;

Or. de

Grozījums Nr. 466
João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – k apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(k) “īscirtmeta atvasāji” ir platības, kuras 
apstādītas ar tādu sugu kokiem (KN kods 
06029041), kas jānosaka dalībvalstīm, 
kurās augošo ilggadīgo kokaugu saknes 
vai celmi pēc mežizstrādes paliek zemē un 
nākamajā sezonā dzen jaunas atvases un 
kuru maksimālais cirtes aprites laiks ir 
jānosaka dalībvalstīm.

svītrots

Or. pt

Grozījums Nr. 467
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – k apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

k) “īscirtmeta atvasāji” ir platības, kuras 
apstādītas ar tādu sugu kokiem (KN kods 
06029041), kas jānosaka dalībvalstīm, 
kurās augošo ilggadīgo kokaugu saknes vai 
celmi pēc mežizstrādes paliek zemē un 
nākamajā sezonā dzen jaunas atvases un 
kuru maksimālais cirtes aprites laiks ir 
jānosaka dalībvalstīm.

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. es

Grozījums Nr. 468
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – k apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

k) “īscirtmeta atvasāji” ir platības, kuras 
apstādītas ar tādu sugu kokiem (KN kods 
06029041), kas jānosaka dalībvalstīm, 
kurās augošo ilggadīgo kokaugu saknes vai 
celmi pēc mežizstrādes paliek zemē un 
nākamajā sezonā dzen jaunas atvases un 
kuru maksimālais cirtes aprites laiks ir 
jānosaka dalībvalstīm.

k) (Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. es

Pamatojums

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Grozījums Nr. 469
Izaskun Bilbao Barandica

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – k apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

k) “īscirtmeta atvasāji” ir platības, kuras 
apstādītas ar tādu sugu kokiem (KN kods 
06029041), kas jānosaka dalībvalstīm, 
kurās augošo ilggadīgo kokaugu saknes vai 
celmi pēc mežizstrādes paliek zemē un 
nākamajā sezonā dzen jaunas atvases un 
kuru maksimālais cirtes aprites laiks ir 
jānosaka dalībvalstīm.

k) “īscirtmeta atvasāji” ir platības, kuras 
apstādītas ar tādu sugu kokiem (KN kods 
06029041), kas jānosaka dalībvalstu 
kompetentajām iestādēm, un kurās augošo 
ilggadīgo kokaugu saknes vai celmi pēc 
mežizstrādes paliek zemē un nākamajā 
sezonā dzen jaunas atvases un kuru 
maksimālais cirtes aprites laiks ir jānosaka 
dalībvalstīm.

Or. es

Grozījums Nr. 470
Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – ka apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ka) "papeļu plantācijas" ir platības, kas 
apstādītas ar Populus spp ģints koku 
sugām, kurām ražas cikls ir ne vairāk kā 
15 gadi;

Or. it

Grozījums Nr. 471
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – ka apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(k a)  „daudzgadīgas kultūras” ir 
kultūras, ko neaudzē augsekā un kas nav 
ilggadīgie zālāji un pastāvīgas kultūras, 
un kas attiecīgajā zemē aug piecus gadus 
vai mazāk un dod ražu vairākas reizes;
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Or. en

Grozījums Nr. 472
Diane Dodds

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – ka apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(k a)  „daudzgadīgas kultūras” ir 
kultūras, ko neaudzē augsekā un kas nav 
ilggadīgie zālāji un pastāvīgas kultūras, 
un kas attiecīgajā zemē aug piecus gadus 
vai mazāk un dod ražu vairākas reizes;

Or. en

Grozījums Nr. 473
Salvador Sedó i Alabart, Raimon Obiols, Maria Badia i Cutchet, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – ka apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ka) "aramzeme vai lauksaimniecībā 
izmantojama zeme" ir visas 
lauksaimniecības platības, kas iekļautas 
apakškategorijās, kuras aprakstītas 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2008. gada 19. novembra Regulas (EK) 
1166/2008 III pielikuma II punktā.

Or. es

Pamatojums

Būtu jāpievieno "aramzemes" definīcija, lai būtu skaidrs, ka tā neietver ilggadīgas kultūras. 
"Aramzemes" jēdziens regulas priekšlikuma 29. panta 1. punktā spāņu valodas versijā par 
tiešajiem maksājumiem arī ir tulkots nepareizi.
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Grozījums Nr. 474
Martin Häusling
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – ka apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(k a) “jaunpienācējs” ir fiziska vai 
juridiska persona vai fizisku vai juridisku 
personu grupa neatkarīgi no grupai un 
tās locekļiem valsts tiesību aktos piešķirtā 
juridiskā statusa, kuras lauksaimnieciskā 
darbība notiek Savienības teritorijā, kā 
definēts Līguma par Eiropas Savienību 
52. pantā, un kura uzsāk 
lauksaimniecisko darbību vienatnē vai 
sadarbībā ar citiem lauksaimniekiem vai 
jaunpienācējiem, kā definēts šīs regulas 
4. panta 1. punktā;

Or. en

Grozījums Nr. 475
Ramon Tremosa i Balcells

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – ka apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ka) "zemes pārvaldība" nozīmē visas 
juridiskās stratēģijas vai tehnikas, kur 
zemes īpašnieki un lietotāji ir iesaistīti 
attiecīgo dabas, kultūras un ainavas 
vērtību un resursu saglabāšanā un 
izmantošanā;

Or. es

Grozījums Nr. 476
Ramon Tremosa i Balcells
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Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – ka apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ka) "vides sabiedriskās preces" ir vides 
preces ekosistēmās, kas nodrošina šo 
ekosistēmu darbību un ir svarīgas 
indivīdu un sabiedrības labklājībai 
kopumā.

Or. es

Grozījums Nr. 477
Ramon Tremosa i Balcells

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – ka apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ka) "vides sabiedriskie pakalpojumi" ir 
vides pakalpojumi ekosistēmās, kas 
nodrošina šo ekosistēmu darbību un ir 
svarīgi indivīdu un sabiedrības labklājībai 
kopumā.

Or. es

Grozījums Nr. 478
Willy Meyer

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
55. pantu pieņemt deleģētos aktus, lai:

svītrots

a) noteiktu jaunas definīcijas, kas saistītas 
ar piekļuvi atbalstam saskaņā ar šo 
regulu;
b) izveidotu pamatsistēmu, kuras ietvaros 
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dalībvalstis nosaka veicamo darbību 
minimumu platībās, kas tiek dabiski 
uzturētas noganīšanai vai kultūru 
audzēšanai piemērotā stāvoklī;
c) noteiktu kritērijus, kas 
lauksaimniekiem jāievēro, lai tiktu 
uzskatīts, ka viņi ir izpildījuši pienākumu 
uzturēt lauksaimniecības platību 
noganīšanai vai kultūru audzēšanai 
piemērotā stāvoklī, kā minēts 1. punkta 
c) apakšpunktā;
d) noteiktu kritērijus, ar kuriem nosaka 
stiebrzāļu un citu lopbarības zālaugu 
pārsvaru 1. punkta h) apakšpunkta 
piemērošanas vajadzībām.

Or. es

Grozījums Nr. 479
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) noteiktu jaunas definīcijas, kas saistītas 
ar piekļuvi atbalstam saskaņā ar šo 
regulu;

svītrots

Or. es

Grozījums Nr. 480
Izaskun Bilbao Barandica

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) noteiktu jaunas definīcijas, kas saistītas 
ar piekļuvi atbalstam saskaņā ar šo 
regulu;

svītrots
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Or. es

Grozījums Nr. 481
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) izveidotu pamatsistēmu, kuras ietvaros 
dalībvalstis nosaka veicamo darbību 
minimumu platībās, kas tiek dabiski 
uzturētas noganīšanai vai kultūru 
audzēšanai piemērotā stāvoklī;

svītrots

Or. es

Grozījums Nr. 482
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) izveidotu pamatsistēmu, kuras ietvaros 
dalībvalstis nosaka veicamo darbību 
minimumu platībās, kas tiek dabiski 
uzturētas noganīšanai vai kultūru 
audzēšanai piemērotā stāvoklī;

svītrots

Or. es

Grozījums Nr. 483
Izaskun Bilbao Barandica

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – b apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) izveidotu pamatsistēmu, kuras ietvaros 
dalībvalstis nosaka veicamo darbību 
minimumu platībās, kas tiek dabiski 
uzturētas noganīšanai vai kultūru 
audzēšanai piemērotā stāvoklī;

svītrots

Or. es

Grozījums Nr. 484
Martin Häusling
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) izveidotu pamatsistēmu, kuras ietvaros 
dalībvalstis nosaka veicamo darbību 
minimumu platībās, kas tiek dabiski 
uzturētas noganīšanai vai kultūru 
audzēšanai piemērotā stāvoklī;

(b) izveidotu pamatsistēmu, ar kuru 
nosaka veicamo darbību minimumu 
platībās, kas tiek dabiski uzturētas 
noganīšanai vai kultūru audzēšanai 
piemērotā stāvoklī;

Or. en

Grozījums Nr. 485
Mairead McGuinness, Michel Dantin, Petri Sarvamaa, Elisabeth Jeggle, Mariya Gabriel, 
Giovanni La Via, Marian-Jean Marinescu, Maria do Céu Patrão Neves

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) izveidotu pamatsistēmu, kuras ietvaros
dalībvalstis nosaka veicamo darbību 
minimumu platībās, kas tiek dabiski 
uzturētas noganīšanai vai kultūru 
audzēšanai piemērotā stāvoklī;

(b) noteiktu kritērijus, saskaņā ar kuriem
dalībvalstis nosaka veicamo darbību 
minimumu platībās, kas tiek dabiski 
uzturētas noganīšanai vai kultūru 
audzēšanai piemērotā stāvoklī;

Or. en
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Grozījums Nr. 486
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) noteiktu kritērijus, kas 
lauksaimniekiem jāievēro, lai tiktu 
uzskatīts, ka viņi ir izpildījuši pienākumu 
uzturēt lauksaimniecības platību 
noganīšanai vai kultūru audzēšanai 
piemērotā stāvoklī, kā minēts 1. punkta 
c) apakšpunktā;

svītrots

Or. es

Grozījums Nr. 487
Izaskun Bilbao Barandica

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) noteiktu kritērijus, kas 
lauksaimniekiem jāievēro, lai tiktu 
uzskatīts, ka viņi ir izpildījuši pienākumu 
uzturēt lauksaimniecības platību 
noganīšanai vai kultūru audzēšanai 
piemērotā stāvoklī, kā minēts 1. punkta 
c) apakšpunktā;

svītrots

Or. es

Grozījums Nr. 488
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – c apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) noteiktu kritērijus, kas 
lauksaimniekiem jāievēro, lai tiktu 
uzskatīts, ka viņi ir izpildījuši pienākumu 
uzturēt lauksaimniecības platību 
noganīšanai vai kultūru audzēšanai 
piemērotā stāvoklī, kā minēts 1. punkta 
c) apakšpunktā;

svītrots

Or. es

Grozījums Nr. 489
Martin Häusling
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) noteiktu kritērijus, kas lauksaimniekiem 
jāievēro, lai tiktu uzskatīts, ka viņi ir 
izpildījuši pienākumu uzturēt 
lauksaimniecības platību noganīšanai vai 
kultūru audzēšanai piemērotā stāvoklī, kā 
minēts 1. punkta c) apakšpunktā;

(c) noteiktu kritērijus, kas lauksaimniekiem 
jāievēro, lai tiktu uzskatīts, ka viņi ir 
izpildījuši pienākumu uzturēt 
lauksaimniecības platību noganīšanai vai 
kultūru audzēšanai piemērotā stāvoklī un 
labā lauksaimniecības un vides stāvoklī;

Or. en

Grozījums Nr. 490
George Lyon, Phil Bennion, Marit Paulsen, Marielle de Sarnez

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) noteiktu kritērijus, ar kuriem nosaka 
stiebrzāļu un citu lopbarības zālaugu 
pārsvaru 1. punkta h) apakšpunkta 
piemērošanas vajadzībām.

(d) noteiktu kritērijus, ar kuriem nosaka 
stiebrzāļu un citu lopbarības zālaugu 
pārsvaru un kritērijus, kā noteikt 
izveidotās vietējās prakses, kas minētas
1. punkta h) apakšpunktā.
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Or. en

Grozījums Nr. 491
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) noteiktu kritērijus, ar kuriem nosaka 
stiebrzāļu un citu lopbarības zālaugu 
pārsvaru 1. punkta h) apakšpunkta 
piemērošanas vajadzībām.

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. es

Grozījums Nr. 492
Izaskun Bilbao Barandica

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) noteiktu kritērijus, ar kuriem nosaka 
stiebrzāļu un citu lopbarības zālaugu 
pārsvaru 1. punkta h) apakšpunkta 
piemērošanas vajadzībām.

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. es

Pamatojums

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Grozījums Nr. 493
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Regulas priekšlikums
4. pants – 2.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Šīs regulas (...) pielikumā nosaka:
a) pamatsistēmu, kuras ietvaros 
dalībvalstis nosaka veicamo darbību 
minimumu platībās, kas tiek dabiski 
uzturētas noganīšanai vai kultūru 
audzēšanai piemērotā stāvoklī;
b) sistēmu, saskaņā ar kuru dalībvalstīm 
jānosaka kritēriji, kas lauksaimniekiem 
jāievēro, lai tiktu uzskatīts, ka viņi ir 
izpildījuši pienākumu uzturēt 
lauksaimniecības platību noganīšanai vai 
kultūraugu audzēšanai piemērotā 
stāvoklī, kā minēts 1. punkta 
c) apakšpunktā;

Or. es

Pamatojums

Pamatdokumentā būtu jāizklāsta sistēma, kurā dalībvalstīm būtu jānosaka "pakalpojumu 
minimums", un sistēma, kurā dalībvalstīm būtu jānosaka kritēriji, lai uzturētu platības tādā 
stāvoklī, kas piemērots ražošanai. Komisijai būtu jānosaka šie kritēriji sarunu procesā.

Grozījums Nr. 494
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Šīs regulas (...) pielikumā nosaka:
a) pamatsistēmu, kuras ietvaros 
dalībvalstis nosaka veicamo darbību 
minimumu platībās, kas tiek dabiski 
uzturētas noganīšanai vai kultūru 
audzēšanai piemērotā stāvoklī;
b) sistēmu, saskaņā ar kuru dalībvalstīm 
jānosaka kritēriji, kas lauksaimniekiem 
jāievēro, lai tiktu uzskatīts, ka viņi ir 
izpildījuši pienākumu uzturēt 
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lauksaimniecības platību noganīšanai vai 
kultūraugu audzēšanai piemērotā 
stāvoklī, kā minēts 1. punkta 
c) apakšpunktā;

Or. es

Pamatojums

Pamatdokumentā būtu jāizklāsta sistēma, kurā dalībvalstīm būtu jānosaka "pakalpojumu 
minimums", un sistēma, kurā dalībvalstīm būtu jānosaka kritēriji, lai uzturētu platības tādā 
stāvoklī, kas piemērots ražošanai.

Grozījums Nr. 495
Izaskun Bilbao Barandica

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Šīs regulas (...) pielikumā nosaka:
a) pamatsistēmu, kuras ietvaros 
kompetentās institucionālās iestādes 
saskaņā ar dalībvalstu tiesību aktiem 
nosaka veicamo darbību minimumu 
platībās, kas tiek dabiski uzturētas 
noganīšanai vai kultūru audzēšanai 
piemērotā stāvoklī;
b) sistēmu, saskaņā ar kuru dalībvalstīm 
un attiecīgos gadījumos reģionālajām 
iestādēm saskaņā ar šīs regulas 20. pantu 
jānosaka kritēriji, kas lauksaimniekiem 
jāievēro, lai tiktu uzskatīts, ka viņi ir 
izpildījuši pienākumu uzturēt 
lauksaimniecības platību noganīšanai vai 
kultūraugu audzēšanai piemērotā 
stāvoklī, kā minēts 1. punkta 
c) apakšpunktā.

Or. es
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Grozījums Nr. 496
Agnès Le Brun

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katrai dalībvalstij un katram gadam 
II pielikumā ir noteikts valsts maksimālais 
apjoms, ko veido visu piešķirto 
maksājumtiesību, valsts rezerves un 
atbilstīgi 33., 35., 37. un 39. pantam 
noteikto maksimālo apjomu kopējā vērtība.

1. Katrai dalībvalstij un katram gadam 
II pielikumā ir noteikts valsts maksimālais 
apjoms, ko veido visu piešķirto 
maksājumtiesību, valsts rezerves un 
atbilstīgi 29. panta 5.b punktam un 35., 
37. un 39. pantam noteikto maksimālo 
apjomu kopējā vērtība.

Or. fr

Grozījums Nr. 497
Diane Dodds, James Nicholson

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katrai dalībvalstij un katram gadam 
II pielikumā ir noteikts valsts maksimālais 
apjoms, ko veido visu piešķirto 
maksājumtiesību, valsts rezerves un 
atbilstīgi 33., 35., 37. un 39. pantam 
noteikto maksimālo apjomu kopējā vērtība.

1. Katrai dalībvalstij un katram gadam 
II pielikumā ir noteikts valsts maksimālais 
apjoms, ko veido visu piešķirto 
maksājumtiesību, valsts rezerves un 
atbilstīgi 35., 37. un 39. pantam noteikto 
maksimālo apjomu kopējā vērtība.

Or. en

Grozījums Nr. 498
Marc Tarabella

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katrai dalībvalstij un katram gadam 1. Katrai dalībvalstij un katram gadam 
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II pielikumā ir noteikts valsts maksimālais 
apjoms, ko veido visu piešķirto 
maksājumtiesību, valsts rezerves un 
atbilstīgi 33., 35., 37. un 39. pantam 
noteikto maksimālo apjomu kopējā vērtība.

II pielikumā ir noteikts valsts maksimālais 
apjoms, ko veido visu piešķirto 
maksājumtiesību, valsts rezerves un 
atbilstīgi 35., 37. un 39. pantam noteikto 
maksimālo apjomu kopējā vērtība.

Or. fr

Grozījums Nr. 499
Salvatore Caronna

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katrai dalībvalstij un katram gadam 
II pielikumā ir noteikts valsts maksimālais 
apjoms, ko veido visu piešķirto 
maksājumtiesību, valsts rezerves un 
atbilstīgi 33., 35., 37. un 39. pantam 
noteikto maksimālo apjomu kopējā vērtība.

1. Katrai dalībvalstij un katram gadam 
II pielikumā ir noteikts valsts maksimālais 
apjoms, ko veido visu piešķirto 
maksājumtiesību, valsts rezerves un 
atbilstīgi 33., 35., 37., 37.a un 39. pantam 
noteikto maksimālo apjomu kopējā vērtība.

Or. it

Pamatojums

Riska pārvaldības pakete būtu jāpārvieto uz pirmo pīlāru (tiešie maksājumi).

Grozījums Nr. 500
Janusz Wojciechowski, James Nicholson, Hynek Fajmon

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1 a. Tiešos maksājumus sadala starp 
dalībvalstīm tā, lai katra dalībvalsts 
saņemtu tai noteikto maksimālo apjomu, 
kas atbilst to hektāru skaitam, uz kuriem 
attiecas tiešo maksājumu pieprasījumi 
2013. gadā, reizinot to ar tiešo 
maksājumu vidējo likmi visā Eiropas 
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Savienībā 2013. gadā. Dalībvalstis, kurās 
vidējais tiešo maksājumu apmērs par 
hektāru pārsniedz 110 % no vidējā 
maksājumu apmēra ES, var piemērot 
papildu maksājumus no valsts budžeta par 
summu, kas nepārsniedz divas trešdaļas 
no atšķirības starp tiešo maksājumu 
vidējo summu šajās valstīs un ES vidējo 
rādītāju 2013. gadā.

Or. en

Grozījums Nr. 501
Hynek Fajmon

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1 a. Tiešos maksājumus sadala starp 
dalībvalstīm tā, lai katra dalībvalsts 
saņemtu tai noteikto maksimālo apjomu, 
kas atbilst to hektāru skaitam, uz kuriem 
attiecas tiešo maksājumu pieprasījumi 
2013. gadā, reizinot to ar tiešo 
maksājumu vidējo likmi visā Eiropas 
Savienībā 2013. gadā. Dalībvalstis, kurās 
vidējais tiešo maksājumu apmērs par 
hektāru pārsniedz 110 % no vidējā 
maksājumu apmēra ES, var piemērot 
papildu maksājumus no valsts budžeta par 
summu, kas nepārsniedz divas trešdaļas 
no atšķirības starp tiešo maksājumu 
vidējo summu šajās valstīs un ES vidējo 
rādītāju 2013. gadā.

Or. en

Grozījums Nr. 502
Marian-Jean Marinescu

Regulas priekšlikums
6. pants – 1.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Valstij noteikto maksimālo apjomu 
aprēķina tādā veidā, ka katra dalībvalsts 
zem 2013. gada ES tiešo maksājumu 
vidējā rādītāja atgūst līdz 2018. gadam 
divas trešdaļas no starpības starp 
2013. gada ES vidējo līmeni un valsts 
2013. gada līmeni.

Or. en

Pamatojums

Lai panāktu pēc iespējas taisnīgāku sadales sistēmu.

Grozījums Nr. 503
James Nicholson

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1 a. Vajadzības gadījumā un saskaņā ar 
to konstitucionālajām normām 
dalībvalstis var ieviest kopējās 
lauksaimniecības politikas noteikumus 
reģionālā līmenī.

Or. en

Grozījums Nr. 504
Alyn Smith

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2 a. Saskaņā ar savām konstitucionālajām 
normām dalībvalstis var ieviest attiecīgos 
šīs regulas noteikumus reģionālā līmenī. 
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Tādā gadījumā dalībvalstis nosaka 
reģionus, pamatojoties uz objektīviem un 
nediskriminējošiem kritērijiem un veic 
valsts maksimālā apjoma sadali starp 
reģioniem. Dalībvalstis var arī visus šajā 
regulā minētos lēmumus pieņemt 
reģionālā līmenī un piemērot 33., 35., 37., 
39. un 51. pantā minētos finanšu 
noteikumus reģionālajiem maksimālajiem 
apjomiem, un piemērot 14. pantā minēto 
elastīguma mehānismu reģionālajiem 
maksimālajiem apjomiem. Dalībvalstis 
var arī nolemt izveidot reģionālās 
rezerves, lai izpildītu 23. panta 
noteikumus.

Or. en

Grozījums Nr. 505
Jill Evans, Derek Vaughan, Kay Swinburne, John Bufton

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2 a. Saskaņā ar savām konstitucionālajām 
normām dalībvalstis var ieviest attiecīgos 
šīs regulas noteikumus reģionālā līmenī. 
Tādā gadījumā dalībvalstis nosaka 
reģionus, pamatojoties uz objektīviem un 
nediskriminējošiem kritērijiem un veic 
valsts maksimālā apjoma sadali starp 
reģioniem. Dalībvalstis var arī visus šajā 
regulā minētos lēmumus pieņemt 
reģionālā līmenī un piemērot 33., 35., 37., 
39. un 51. pantā minētos finanšu 
noteikumus reģionālajiem maksimālajiem 
apjomiem. Dalībvalstis var arī nolemt 
izveidot reģionālās rezerves.

Or. en
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Grozījums Nr. 506
James Nicholson, Diane Dodds

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2 a. Dalībvalstis var nolemt šo regulu 
piemērot reģionālā līmenī. Tādā gadījumā 
dalībvalstis nosaka reģionus, pamatojoties 
uz objektīviem un nediskriminējošiem 
kritērijiem un veic valsts maksimālā 
apjoma sadali starp reģioniem. 
Dalībvalstis var arī visus šajā regulā 
minētos lēmumus pieņemt reģionālā 
līmenī un piemērot 33., 35., 37., 39. un 
51. pantā minētos finanšu noteikumus 
reģionālajiem maksimālajiem apjomiem. 
Dalībvalstis var arī nolemt izveidot 
reģionālās rezerves.

Or. en

Pamatojums

Lai paredzētu pilnīgas reģionalizācijas iespēju. Visi dalībvalstīm rezervētie lēmumi būtu 
jāpieņem reģionālā līmenī, un visi samazinājumi būtu jāpiemēro reģionālajiem 
maksimālajiem apjomiem. Arī valsts rezerve būtu jāveido reģionālā līmenī, jo reģioni spēj 
pieņemt savus lēmumus par to, kam būtu jāsaņem piešķīrumi un kādā līmenī.

Grozījums Nr. 507
Diane Dodds

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2 a. Dalībvalstis var nolemt šo regulu 
piemērot reģionālā līmenī. Tādā gadījumā 
dalībvalstis nosaka reģionus, pamatojoties 
uz objektīviem un nediskriminējošiem 
kritērijiem un veic valsts maksimālā 
apjoma sadali starp reģioniem. 
Dalībvalstis var arī visus šajā regulā 
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minētos lēmumus pieņemt reģionālā 
līmenī un piemērot 33., 35., 37., 39. un 
51. pantā minētos finanšu noteikumus 
reģionālajiem maksimālajiem apjomiem. 
Dalībvalstis var arī nolemt izveidot 
reģionālās rezerves.

Or. en

Grozījums Nr. 508
James Nicholson, Anthea McIntyre, Richard Ashworth, Julie Girling

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neskarot 8. pantu, to tiešo maksājumu 
kopsumma, ko attiecībā uz kalendāro gadu 
dalībvalstī var piešķirt atbilstīgi III, IV un 
V sadaļai, pēc 11. panta piemērošanas 
nepārsniedz šīs regulas III pielikumā 
noteikto maksimālo apjomu.

Neskarot 8. pantu, to tiešo maksājumu 
kopsumma, ko attiecībā uz kalendāro gadu 
dalībvalstī var piešķirt atbilstīgi III, IV un 
V sadaļai, nepārsniedz šīs regulas 
III pielikumā noteikto maksimālo apjomu.

Or. en

Grozījums Nr. 509
Robert Dušek

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neskarot 8. pantu, to tiešo maksājumu 
kopsumma, ko attiecībā uz kalendāro gadu 
dalībvalstī var piešķirt atbilstīgi III, IV un 
V sadaļai, pēc 11. panta piemērošanas 
nepārsniedz šīs regulas III pielikumā 
noteikto maksimālo apjomu.

Neskarot 8. pantu, to tiešo maksājumu 
kopsumma, ko attiecībā uz kalendāro gadu 
dalībvalstī var piešķirt atbilstīgi III, IV un 
V sadaļai, nepārsniedz šīs regulas 
III pielikumā noteikto maksimālo apjomu.

Or. en
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Grozījums Nr. 510
Hynek Fajmon

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neskarot 8. pantu, to tiešo maksājumu 
kopsumma, ko attiecībā uz kalendāro gadu 
dalībvalstī var piešķirt atbilstīgi III, IV un 
V sadaļai, pēc 11. panta piemērošanas 
nepārsniedz šīs regulas III pielikumā 
noteikto maksimālo apjomu.

Neskarot 8. pantu, to tiešo maksājumu 
kopsumma, ko attiecībā uz kalendāro gadu 
dalībvalstī var piešķirt atbilstīgi III, IV un 
V sadaļai, nepārsniedz šīs regulas 
III pielikumā noteikto maksimālo apjomu.

Or. en

Grozījums Nr. 511
Diane Dodds

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neskarot 8. pantu, to tiešo maksājumu 
kopsumma, ko attiecībā uz kalendāro gadu 
dalībvalstī var piešķirt atbilstīgi III, IV un 
V sadaļai, pēc 11. panta piemērošanas 
nepārsniedz šīs regulas III pielikumā 
noteikto maksimālo apjomu.

Neskarot 8. pantu, to tiešo maksājumu 
kopsumma, ko attiecībā uz kalendāro gadu 
dalībvalstī var piešķirt atbilstīgi III, IV un 
V sadaļai, nepārsniedz šīs regulas 
III pielikumā noteikto maksimālo apjomu.

Or. en

Grozījums Nr. 512
Brian Simpson

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neskarot 8. pantu, to tiešo maksājumu 
kopsumma, ko attiecībā uz kalendāro gadu 

Neskarot 8. pantu, to tiešo maksājumu 
kopsumma, ko attiecībā uz kalendāro gadu 
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dalībvalstī var piešķirt atbilstīgi III, IV un 
V sadaļai, pēc 11. panta piemērošanas 
nepārsniedz šīs regulas III pielikumā 
noteikto maksimālo apjomu.

dalībvalstī var piešķirt atbilstīgi III, IV un 
V sadaļai, nepārsniedz šīs regulas 
III pielikumā noteikto maksimālo apjomu.

Or. en

Pamatojums

Ierosinātais noteikums ir šķērslis lielākai konkurētspējai, jo tas sekmē lauku saimniecību 
struktūru sadalīšanu, kas liecina par to, ka strukturāla paplašināšanās nav vēlama un ka 
nenovēršami tiks radīta negatīva ietekme uz darbaspēka produktivitāti. Tas skartu arī 
dažādas labdarības iestādes, jo tas ir ienākumu atbalsta instruments, kura mērķis nav 
pienācīgi noteikts, ņemot vērā vajadzības. Turklāt tas radītu papildu administratīvo slogu un 
radītu problēmas saistībā ar principu par vienlīdzīgu attieksmi pret saņēmējiem.

Grozījums Nr. 513
James Nicholson, Diane Dodds

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neskarot 8. pantu, to tiešo maksājumu 
kopsumma, ko attiecībā uz kalendāro gadu 
dalībvalstī var piešķirt atbilstīgi III, IV un 
V sadaļai, pēc 11. panta piemērošanas 
nepārsniedz šīs regulas III pielikumā 
noteikto maksimālo apjomu.

Neskarot 8. pantu, to tiešo maksājumu 
kopsumma, ko attiecībā uz kalendāro gadu 
dalībvalstī var piešķirt atbilstīgi III, IV un 
V sadaļai, pēc 11. panta piemērošanas 
nepārsniedz šīs regulas III pielikumā 
noteikto maksimālo apjomu. Šajā nolūkā 
dalībvalstis var šīs regulas III pielikumā 
noteikto maksimālo apjomu sadalīt starp 
reģioniem, kas definēti saskaņā ar 
objektīviem un nediskriminējošiem 
kritērijiem.

Or. en

Pamatojums

Lai paredzētu reģionalizācijas iespēju.

Grozījums Nr. 514
Alyn Smith



PE492.791v01-00 124/169 AM\907852LV.doc

LV

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neskarot 8. pantu, to tiešo maksājumu 
kopsumma, ko attiecībā uz kalendāro gadu 
dalībvalstī var piešķirt atbilstīgi III, IV un 
V sadaļai, pēc 11. panta piemērošanas 
nepārsniedz šīs regulas III pielikumā 
noteikto maksimālo apjomu.

Neskarot 8. pantu, to tiešo maksājumu 
kopsumma, ko attiecībā uz kalendāro gadu 
dalībvalstī var piešķirt atbilstīgi III, IV un 
V sadaļai, pēc 11. panta piemērošanas 
nepārsniedz šīs regulas III pielikumā 
noteikto maksimālo apjomu. Šajā nolūkā 
dalībvalstis var šīs regulas III pielikumā 
noteikto maksimālo apjomu sadalīt starp 
reģioniem, kas definēti saskaņā ar 
objektīviem un nediskriminējošiem 
kritērijiem. 

Or. en

Grozījums Nr. 515
Jill Evans, Derek Vaughan, Kay Swinburne, John Bufton

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neskarot 8. pantu, to tiešo maksājumu 
kopsumma, ko attiecībā uz kalendāro gadu 
dalībvalstī var piešķirt atbilstīgi III, IV un 
V sadaļai, pēc 11. panta piemērošanas 
nepārsniedz šīs regulas III pielikumā 
noteikto maksimālo apjomu.

Neskarot 8. pantu, to tiešo maksājumu 
kopsumma, ko attiecībā uz kalendāro gadu 
dalībvalstī var piešķirt atbilstīgi III, IV un 
V sadaļai, pēc 11. panta piemērošanas 
nepārsniedz šīs regulas III pielikumā 
noteikto maksimālo apjomu. Šajā nolūkā 
dalībvalstis var šīs regulas III pielikumā 
noteikto maksimālo apjomu sadalīt starp 
reģioniem, kas definēti saskaņā ar 
objektīviem un nediskriminējošiem 
kritērijiem.

Or. en

Grozījums Nr. 516
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra
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Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Katrai dalībvalstij un katram gadam 
tiek darīts pieejams 11. pantā minētās 
nepārsniedzamās summas aprēķināšanas 
rezultāts, kas ir starpība starp 
II pielikumā noteikto valsts maksimālo 
apjomu, kuram pieskaitīta saskaņā ar 
44. pantu pieejamā summa, un 
III pielikumā noteikto neto maksimālo 
apjomu, kā Savienības atbalsts lauku 
attīstības programmās paredzētiem 
pasākumiem, ko saskaņā ar Regulu (ES) 
Nr. […] [RDR] finansē no ELFLA.

svītrots

Or. es

Pamatojums

Viss šis punkts ir iekļauts 11. pantā, kas ir veltīts maksimālo summu noteikšanai.

Grozījums Nr. 517
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Katrai dalībvalstij un katram gadam 
tiek darīts pieejams 11. pantā minētās 
nepārsniedzamās summas aprēķināšanas 
rezultāts, kas ir starpība starp 
II pielikumā noteikto valsts maksimālo 
apjomu, kuram pieskaitīta saskaņā ar 
44. pantu pieejamā summa, un 
III pielikumā noteikto neto maksimālo 
apjomu, kā Savienības atbalsts lauku 
attīstības programmās paredzētiem 
pasākumiem, ko saskaņā ar Regulu (ES) 
Nr. […] [RDR] finansē no ELFLA.

svītrots
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Or. es

Pamatojums

Šis punkts būtu jāiekļauj 11. pantā, kurš ir īpaši veltīts maksimālo summu noteikšanai.

Grozījums Nr. 518
James Nicholson, Vicky Ford, Richard Ashworth, Anthea McIntyre, Julie Girling

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Katrai dalībvalstij un katram gadam 
tiek darīts pieejams 11. pantā minētās 
nepārsniedzamās summas aprēķināšanas 
rezultāts, kas ir starpība starp 
II pielikumā noteikto valsts maksimālo 
apjomu, kuram pieskaitīta saskaņā ar 
44. pantu pieejamā summa, un 
III pielikumā noteikto neto maksimālo 
apjomu, kā Savienības atbalsts lauku 
attīstības programmās paredzētiem 
pasākumiem, ko saskaņā ar Regulu (ES) 
Nr. […] [RDR] finansē no ELFLA.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 519
Richard Ashworth, Vicky Ford

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Katrai dalībvalstij un katram gadam 
tiek darīts pieejams 11. pantā minētās 
nepārsniedzamās summas aprēķināšanas 
rezultāts, kas ir starpība starp 
II pielikumā noteikto valsts maksimālo 
apjomu, kuram pieskaitīta saskaņā ar 
44. pantu pieejamā summa, un 
III pielikumā noteikto neto maksimālo 

svītrots
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apjomu, kā Savienības atbalsts lauku 
attīstības programmās paredzētiem 
pasākumiem, ko saskaņā ar Regulu (ES) 
Nr. […] [RDR] finansē no ELFLA.

Or. en

Grozījums Nr. 520
Robert Dušek

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Katrai dalībvalstij un katram gadam 
tiek darīts pieejams 11. pantā minētās 
nepārsniedzamās summas aprēķināšanas 
rezultāts, kas ir starpība starp 
II pielikumā noteikto valsts maksimālo 
apjomu, kuram pieskaitīta saskaņā ar 
44. pantu pieejamā summa, un 
III pielikumā noteikto neto maksimālo 
apjomu, kā Savienības atbalsts lauku 
attīstības programmās paredzētiem 
pasākumiem, ko saskaņā ar Regulu (ES) 
Nr. […] [RDR] finansē no ELFLA.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 521
Hynek Fajmon

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Katrai dalībvalstij un katram gadam 
tiek darīts pieejams 11. pantā minētās 
nepārsniedzamās summas aprēķināšanas 
rezultāts, kas ir starpība starp 
II pielikumā noteikto valsts maksimālo 
apjomu, kuram pieskaitīta saskaņā ar 

svītrots
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44. pantu pieejamā summa, un 
III pielikumā noteikto neto maksimālo 
apjomu, kā Savienības atbalsts lauku 
attīstības programmās paredzētiem 
pasākumiem, ko saskaņā ar Regulu (ES) 
Nr. […] [RDR] finansē no ELFLA.

Or. en

Grozījums Nr. 522
Diane Dodds

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Katrai dalībvalstij un katram gadam 
tiek darīts pieejams 11. pantā minētās 
nepārsniedzamās summas aprēķināšanas 
rezultāts, kas ir starpība starp 
II pielikumā noteikto valsts maksimālo 
apjomu, kuram pieskaitīta saskaņā ar 
44. pantu pieejamā summa, un 
III pielikumā noteikto neto maksimālo 
apjomu, kā Savienības atbalsts lauku 
attīstības programmās paredzētiem 
pasākumiem, ko saskaņā ar Regulu (ES) 
Nr. […] [RDR] finansē no ELFLA.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 523
Brian Simpson

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Katrai dalībvalstij un katram gadam 
tiek darīts pieejams 11. pantā minētās 
nepārsniedzamās summas aprēķināšanas 
rezultāts, kas ir starpība starp 

svītrots
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II pielikumā noteikto valsts maksimālo 
apjomu, kuram pieskaitīta saskaņā ar 
44. pantu pieejamā summa, un 
III pielikumā noteikto neto maksimālo 
apjomu, kā Savienības atbalsts lauku 
attīstības programmās paredzētiem 
pasākumiem, ko saskaņā ar Regulu (ES) 
Nr. […] [RDR] finansē no ELFLA.

Or. en

Pamatojums

Ierosinātais noteikums ir šķērslis lielākai konkurētspējai, jo tas sekmē lauku saimniecību 
struktūru sadalīšanu, kas liecina par to, ka strukturāla paplašināšanās nav vēlama un ka 
nenovēršami tiks radīta negatīva ietekme uz darbaspēka produktivitāti. Tas skartu arī 
dažādas labdarības iestādes, jo tas ir ienākumu atbalsta instruments, kura mērķis nav 
pienācīgi noteikts, ņemot vērā vajadzības. Turklāt tas radītu papildu administratīvo slogu un 
radītu problēmas saistībā ar principu par vienlīdzīgu attieksmi pret saņēmējiem.

Grozījums Nr. 524
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Katrai dalībvalstij un katram gadam 
tiek darīts pieejams 11. pantā minētās 
nepārsniedzamās summas aprēķināšanas 
rezultāts, kas ir starpība starp 
II pielikumā noteikto valsts maksimālo 
apjomu, kuram pieskaitīta saskaņā ar 
44. pantu pieejamā summa, un 
III pielikumā noteikto neto maksimālo 
apjomu, kā Savienības atbalsts lauku 
attīstības programmās paredzētiem 
pasākumiem, ko saskaņā ar Regulu (ES) 
Nr. […] [RDR] finansē no ELFLA.

svītrots

Or. es

Pamatojums

Būtu labāk šo punktu iekļaut grozījumā, kas iesniegts saistībā ar 11. pantu, kurš ir īpaši 
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veltīts maksimālo summu noteikšanai, vai attiecīgos gadījumos aizstāt to ar 3. grozījumu.

Grozījums Nr. 525
João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Katrai dalībvalstij un katram gadam tiek 
darīts pieejams 11. pantā minētās 
nepārsniedzamās summas aprēķināšanas 
rezultāts, kas ir starpība starp II pielikumā 
noteikto valsts maksimālo apjomu, kuram 
pieskaitīta saskaņā ar 44. pantu pieejamā 
summa, un III pielikumā noteikto neto 
maksimālo apjomu, kā Savienības atbalsts 
lauku attīstības programmās paredzētiem 
pasākumiem, ko saskaņā ar Regulu (ES) 
Nr. […] [RDR] finansē no ELFLA.

2. Katrai dalībvalstij un katram gadam tiek 
pārdalīts 11. pantā minētās 
nepārsniedzamās summas aprēķināšanas 
rezultāts, kas ir starpība starp II pielikumā 
noteikto valsts maksimālo apjomu, kuram 
pieskaitīta saskaņā ar 44. pantu pieejamā 
summa, un III pielikumā noteikto neto 
maksimālo apjomu, kā (a) Savienības 
atbalsts lauku attīstības programmās 
paredzētiem pasākumiem, ko saskaņā ar 
Regulu (ES) Nr. […] [RDR] finansē no 
ELFLA; vai
(b) no I pīlāra, ja mērķis ir palielināt 
maksājumus mazajiem lauksaimniekiem.

Or. pt

Grozījums Nr. 526
Alyn Smith

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Katrai dalībvalstij un katram gadam tiek 
darīts pieejams 11. pantā minētās 
nepārsniedzamās summas aprēķināšanas 
rezultāts, kas ir starpība starp II pielikumā 
noteikto valsts maksimālo apjomu, kuram 
pieskaitīta saskaņā ar 44. pantu pieejamā 
summa, un III pielikumā noteikto neto 
maksimālo apjomu, kā Savienības atbalsts 
lauku attīstības programmās paredzētiem 

2. Katrai dalībvalstij un katram gadam tiek 
darīts pieejams 11. pantā minētās 
nepārsniedzamās summas aprēķināšanas 
rezultāts, kas ir starpība starp II pielikumā 
noteikto valsts maksimālo apjomu, kuram 
pieskaitīta saskaņā ar 44. pantu pieejamā 
summa, un III pielikumā noteikto neto 
maksimālo apjomu, kā Savienības atbalsts 
vai nu lauku attīstības programmās 
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pasākumiem, ko saskaņā ar Regulu (ES) 
Nr. […] [RDR] finansē no ELFLA.

paredzētiem pasākumiem, ko saskaņā ar 
Regulu (ES) Nr. […] [RDR] finansē no 
ELFLA, vai valsts rezervei, kas jāizmanto 
maksājumtiesībām lauksaimniekiem, kuri 
sākuši savu lauksaimniecisko darbību 
iepriekšējos piecos gados pēc 
maksājumtiesību piešķiršanas.
Dalībvalstis vai reģioni pieņem lēmumu 
par ierobežošanas rezultāta izmantošanu. 

Or. en

Grozījums Nr. 527
Janusz Wojciechowski

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Katrai dalībvalstij un katram gadam tiek 
darīts pieejams 11. pantā minētās 
nepārsniedzamās summas aprēķināšanas 
rezultāts, kas ir starpība starp II pielikumā 
noteikto valsts maksimālo apjomu, kuram 
pieskaitīta saskaņā ar 44. pantu pieejamā 
summa, un III pielikumā noteikto neto 
maksimālo apjomu, kā Savienības atbalsts 
lauku attīstības programmās paredzētiem 
pasākumiem, ko saskaņā ar Regulu (ES) 
Nr. […] [RDR] finansē no ELFLA.

2. Katrai dalībvalstij un katram gadam tiek 
darīts pieejams 11. pantā minētās 
nepārsniedzamās summas aprēķināšanas 
rezultāts, kas ir starpība starp II pielikumā 
noteikto valsts maksimālo apjomu, kuram 
pieskaitīta saskaņā ar 44. pantu pieejamā 
summa, un III pielikumā noteikto neto 
maksimālo apjomu, kā palielinājums 
tiešajiem maksājumiem, uz ko neattiecas 
ierobežošana.

Or. pl

Grozījums Nr. 528
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Katrai dalībvalstij un katram gadam tiek 
darīts pieejams 11. pantā minētās 

2. Katrai dalībvalstij un katram gadam tiek 
darīts pieejams 11. pantā minētās 



PE492.791v01-00 132/169 AM\907852LV.doc

LV

nepārsniedzamās summas aprēķināšanas 
rezultāts, kas ir starpība starp II pielikumā 
noteikto valsts maksimālo apjomu, kuram 
pieskaitīta saskaņā ar 44. pantu pieejamā 
summa, un III pielikumā noteikto neto 
maksimālo apjomu, kā Savienības atbalsts
lauku attīstības programmās paredzētiem 
pasākumiem, ko saskaņā ar Regulu (ES) 
Nr. […] [RDR] finansē no ELFLA.

nepārsniedzamās summas aprēķināšanas 
rezultāts, kas ir starpība starp II pielikumā 
noteikto valsts maksimālo apjomu, kuram 
pieskaitīta saskaņā ar 44. pantu pieejamā 
summa, un III pielikumā noteikto neto 
maksimālo apjomu, attiecīgajā dalībvalstī
lauku attīstības programmās paredzētiem 
pasākumiem, kas vērsti uz 
lauksaimniekiem vai lauksaimnieku 
grupām un ko saskaņā ar Regulu (ES) 
Nr. […] [RDR] finansē no ELFLA.

Or. en

Grozījums Nr. 529
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Katrai dalībvalstij un katram gadam tiek 
darīts pieejams 11. pantā minētās 
nepārsniedzamās summas aprēķināšanas 
rezultāts, kas ir starpība starp II pielikumā 
noteikto valsts maksimālo apjomu, kuram 
pieskaitīta saskaņā ar 44. pantu pieejamā 
summa, un III pielikumā noteikto neto 
maksimālo apjomu, kā Savienības atbalsts 
lauku attīstības programmās paredzētiem 
pasākumiem, ko saskaņā ar Regulu (ES) 
Nr. […] [RDR] finansē no ELFLA.

2. Katrai dalībvalstij un katram gadam tiek 
darīts pieejams 11. pantā minētās 
nepārsniedzamās summas aprēķināšanas 
rezultāts, kas ir starpība starp II pielikumā 
noteikto valsts maksimālo apjomu, kuram 
pieskaitīta saskaņā ar 44. pantu pieejamā 
summa, un III pielikumā noteikto neto 
maksimālo apjomu, kā Savienības atbalsts 
lauku attīstības programmās paredzētiem 
pasākumiem, ko izvēlas dalībvalsts un ko 
saskaņā ar Regulu (ES) Nr. […] [RDR] 
finansē no ELFLA.

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstij vajadzētu būt iespējai pieņemt lēmumu par to, kā tiks izmantots nepārsniedzamās 
summas rezultāts, ko dara pieejamu kā atbalstu pasākumiem saskaņā ar lauku attīstības 
programmu.
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Grozījums Nr. 530
James Nicholson, Julie Girling

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Katrai dalībvalstij un katram gadam tiek 
darīts pieejams 11. pantā minētās 
nepārsniedzamās summas aprēķināšanas 
rezultāts, kas ir starpība starp II pielikumā 
noteikto valsts maksimālo apjomu, kuram 
pieskaitīta saskaņā ar 44. pantu pieejamā 
summa, un III pielikumā noteikto neto 
maksimālo apjomu, kā Savienības atbalsts 
lauku attīstības programmās paredzētiem 
pasākumiem, ko saskaņā ar Regulu (ES) 
Nr. […] [RDR] finansē no ELFLA.

2. Katrai dalībvalstij un katram gadam tiek 
darīts pieejams 11. pantā minētās
nepārsniedzamās summas aprēķināšanas 
rezultāts, kas ir starpība starp II pielikumā 
noteikto valsts maksimālo apjomu, kuram 
pieskaitīta saskaņā ar 44. pantu pieejamā 
summa, un III pielikumā noteikto neto 
maksimālo apjomu, kā Savienības atbalsts 
lauku attīstības programmās tajā pašā 
dalībvalstī paredzētiem pasākumiem, ko 
saskaņā ar Regulu (ES) Nr. […] [RDR] 
finansē no ELFLA.

Or. en

Grozījums Nr. 531
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Katru gadu katra dalībvalsts var 
izmantot neiztērētos līdzekļus no valstij II
pielikumā noteiktā maksimālā apjoma, 
kad dažādi maksājumi ir veikti, lai 
piešķirtu saistīto atbalstu saskaņā ar V 
sadaļu, vai, ja nepieciešams, lai 
kompensētu deficītu jebkurā no dažādām 
maksājumu jomām vai, ja nepieciešams, 
lai izveidotu kopēju fondu, ko izmanto, ja 
nozarē rodas neparedzētas krīzes.

Or. es
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Pamatojums

Ir vajadzīgs elastīgums, izmantojot līdzekļus, kas pieejami dažādās maksājumu jomās, un 
neizlietotos līdzekļus, kas atlikuši, kad ir veikti ikgadējie maksājumi. Tas ļautu pārpalikušo 
finansējumu izmantot, lai katrā dalībvalstī izveidotu kopēju fondu, ko varētu izmantot, ja 
nozarē rodas neparedzēta krīze.

Grozījums Nr. 532
João Ferreira, Willy Meyer, Inês Cristina Zuber

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2a. Produktu, kas minēts 2. punktā, var 
pārdalīt I pīlārā, ja mērķis ir palielināt 
maksājumus mazajiem lauksaimniekiem.

Or. pt

Grozījums Nr. 533
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Regulas priekšlikums
7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
55. pantu pieņemt deleģētos aktus, lai 
pārskatītu III pielikumā noteiktos 
maksimālos apjomus.

3. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
55. pantu pieņemt deleģētos aktus, lai 
pārskatītu III pielikumā noteiktos 
maksimālos apjomus, ņemot vērā starpību 
starp II pielikumā noteiktajiem 
maksimālajiem apjomiem un faktisko 
budžeta izpildes rezultātu katrā finanšu 
gadā.

Or. es

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir neiztērētos līdzekļus no katra budžeta gada ļaut pārnest izmantošanai 
turpmākajos gados. Mehānisms būtu līdzīgs tam, ko piemēro "veselības pārbaudes" nolīgumā 
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un kas paredzēts Padomes Regulas (EK) 73/2009 69. panta 6. un 7. punktā.

Grozījums Nr. 534
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) No 2017. gada Komisija, nosakot 
maksimālos apjomus, kas norādīti III 
pielikumā, ir pilnvarota pieņemt deleģētos 
aktus saskaņā ar 55. pantu, lai ņemtu 
vērā starpību starp II pielikumā 
noteiktajiem maksimālajiem apjomiem un 
faktiskajiem budžeta rezultātiem 2015. un 
2016. gadā. Šo starpību var izmantot 
maksājumiem saskaņā ar IV sadaļas 
1. nodaļu.

Or. es

Pamatojums

No 2017. gada būtu jāņem vērā neiztērētie līdzekļi no 2015. un 2016. gada, un tie būtu 
jāizmanto, lai finansētu saistīto atbalstu, samazinot pamatsummu, kas nepieciešama, lai segtu 
šādu atbalstu, un palielinot kopējo finansējumu, tādējādi uzlabojot veidu, kādā līdzekļi tiek 
izmantoti. 

Grozījums Nr. 535
Martin Häusling

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Korekcijas likmi, kas noteikta saskaņā 
ar Regulas (ES) Nr. […] [HZR] 
25. pantu, piemēro tikai tiešajiem 
maksājumiem, kas pārsniedz EUR 5000 
un jāpiešķir lauksaimniekiem attiecīgajā 

svītrots
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kalendārajā gadā.

Or. en

Pamatojums

Savstarpējās atbilstības noteikumiem vajadzētu būt obligātiem visām lauksaimniecības 
sistēmām.

Grozījums Nr. 536
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Korekcijas likmi, kas noteikta saskaņā ar 
Regulas (ES) Nr. […] [HZR] 25. pantu, 
piemēro tikai tiešajiem maksājumiem, kas
pārsniedz EUR 5000 un jāpiešķir
lauksaimniekiem attiecīgajā kalendārajā 
gadā.

1. Korekcijas likmi, kas noteikta saskaņā ar 
Regulas (ES) Nr. […] [HZR] 25. pantu, 
piemēro visiem tiešajiem maksājumiem, ko 
piešķir lauksaimniekiem attiecīgajā 
kalendārajā gadā.

Or. it

Grozījums Nr. 537
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Korekcijas likmi, kas noteikta saskaņā ar 
Regulas (ES) Nr. […] [HZR] 25. pantu, 
piemēro tikai tiešajiem maksājumiem, kas
pārsniedz EUR 5000 un jāpiešķir
lauksaimniekiem attiecīgajā kalendārajā 
gadā.

1. Korekcijas likmi, kas noteikta saskaņā ar 
Regulas (ES) Nr. […] [HZR] 25. pantu, 
piemēro visiem maksājumiem, ko piešķir
lauksaimniekiem attiecīgajā kalendārajā 
gadā.

Or. es
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Pamatojums

Finanšu disciplīnas nolūkā korekcijas likme būtu jāpiemēro visiem tiešajiem maksājumiem, 
nevis tikai maksājumiem, kas pārsniedz EUR 5 000. 

Grozījums Nr. 538
Robert Dušek

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Tiešos maksājumus nepiešķir fiziskām 
vai juridiskām personām vai fizisku vai
juridisku personu grupām, kuras atbilst 
vienam no šādiem kritērijiem:

svītrots

(a) gada tiešo maksājumu summa ir 
mazāka par 5 % no kopējiem 
ieņēmumiem, kuri gūti no 
nelauksaimnieciskām darbībām pēdējā 
fiskālajā gadā, vai
(b) to lauksaimniecības platības ir 
galvenokārt tādas platības, kuras tiek 
dabiski uzturētas noganīšanai vai kultūru 
audzēšanai piemērotā stāvoklī, un tie 
šajās platībās neveic darbību minimumu, 
ko dalībvalstis noteikušas saskaņā ar 
4. panta 1. punkta c) apakšpunktu.

Or. en

Grozījums Nr. 539
Diane Dodds

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Tiešos maksājumus nepiešķir fiziskām 
vai juridiskām personām vai fizisku vai 
juridisku personu grupām, kuras atbilst 

1. Dalībvalstis un reģioni ir pilnvaroti 
izstrādāt savu tiesisko regulējumu un 
definīcijas, lai attiecīgā gadījumā 
nodrošinātu, ka tiešie maksājumi tiek 
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vienam no šādiem kritērijiem: piešķirti tikai tiem lauksaimniekiem, kas 
nodarbojas ar lauksaimniecisko darbību.

Or. en

Grozījums Nr. 540
James Nicholson, Anthea McIntyre, Julie Girling

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Tiešos maksājumus nepiešķir fiziskām 
vai juridiskām personām vai fizisku vai 
juridisku personu grupām, kuras atbilst 
vienam no šādiem kritērijiem:

1. Dalībvalstis ir pilnvarotas izstrādāt 
savu tiesisko regulējumu un definīcijas, 
lai attiecīgā gadījumā nodrošinātu, ka 
tiešie maksājumi tiek piešķirti tikai tiem 
lauksaimniekiem, kas nodarbojas ar 
lauksaimniecisko darbību.

Or. en

Grozījums Nr. 541
James Nicholson, Diane Dodds

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Tiešos maksājumus nepiešķir fiziskām 
vai juridiskām personām vai fizisku vai 
juridisku personu grupām, kuras atbilst 
vienam no šādiem kritērijiem:

1. Dalībvalstis ir pilnvarotas izstrādāt 
savu tiesisko regulējumu un definīcijas, 
lai attiecīgā gadījumā nodrošinātu, ka 
tiešie maksājumi tiek piešķirti tikai tiem 
lauksaimniekiem, kas nodarbojas ar 
lauksaimniecisko darbību.

Or. en

Grozījums Nr. 542
Diane Dodds
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Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Tiešos maksājumus nepiešķir fiziskām 
vai juridiskām personām vai fizisku vai 
juridisku personu grupām, kuras atbilst 
vienam no šādiem kritērijiem:

1. Dalībvalstis ir pilnvarotas izstrādāt 
savu tiesisko regulējumu un definīcijas, 
lai attiecīgā gadījumā nodrošinātu, ka 
tiešie maksājumi tiek piešķirti tikai tiem 
lauksaimniekiem, kas nodarbojas ar 
lauksaimniecisko darbību.

Or. en

Grozījums Nr. 543
Riikka Manner, Petri Sarvamaa, Sari Essayah, Nils Torvalds, Hannu Takkula

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Tiešos maksājumus nepiešķir fiziskām 
vai juridiskām personām vai fizisku vai 
juridisku personu grupām, kuras atbilst 
vienam no šādiem kritērijiem:

1. Dalībvalstis savos valsts tiesību aktos 
definē „aktīva lauksaimnieka” jēdzienu 
saskaņā ar 4. panta 1. punkta 
c) apakšpunktā sniegto „lauksaimniecības 
darbības” definīciju.

Or. en

Pamatojums

Komisijas ierosinātā „aktīva lauksaimnieka” definīcija nav izmantojama. Tiešā atbalsta 
daudzums pats par sevi neko neizsaka par lauksaimnieka aktīvu darbību. Par „aktīva 
lauksaimnieka” definīciju būtu jālemj dalībvalstīm.

Grozījums Nr. 544
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – ievaddaļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Tiešos maksājumus nepiešķir fiziskām 
vai juridiskām personām vai fizisku vai 
juridisku personu grupām, kuras atbilst 
vienam no šādiem kritērijiem:

1. Tiešos maksājumus nepiešķir fiziskām 
vai juridiskām personām vai fizisku vai 
juridisku personu grupām, kuras neveic 
darbību minimumu, ko dalībvalstis 
nosaka saskaņā ar šīs regulas 4. panta 
1. punkta c) apakšpunktu.

Or. es

Grozījums Nr. 545
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Tiešos maksājumus nepiešķir fiziskām
vai juridiskām personām vai fizisku vai 
juridisku personu grupām, kuras atbilst 
vienam no šādiem kritērijiem:

1. Dalībvalstis nosaka objektīvus un 
nediskriminējošus kritērijus, lai 
nodrošinātu, ka tiešie maksājumi netiek 
piešķirti fiziskai vai juridiskai personai:

Or. en

Grozījums Nr. 546
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Tiešos maksājumus nepiešķir fiziskām
vai juridiskām personām vai fizisku vai 
juridisku personu grupām, kuras atbilst 
vienam no šādiem kritērijiem:

1. Tiešos maksājumus piešķir tikai 
aktīviem lauksaimniekiem, kas var būt 
fiziskas vai juridiskas personas. 
Dalībvalstis izvēlas, vai no izslēgt no 
„aktīva lauksaimnieka” klasifikācijas 
personas, kuras atbilst vienam no šādiem 
kritērijiem:

Or. fr
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Grozījums Nr. 547
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Tiešos maksājumus nepiešķir fiziskām 
vai juridiskām personām vai fizisku vai 
juridisku personu grupām, kuras atbilst 
vienam no šādiem kritērijiem:

1. Tiešos maksājumus nepiešķir fiziskām 
vai juridiskām personām vai fizisku vai 
juridisku personu grupām, ja dalībvalsts 
vai reģions ir noteicis sarakstu ar 
darbībām attiecībā uz zemi, kura dabīgi 
tiek uzturēta ganībām vai kultivēšanai 
piemērotā stāvoklī, un netiek veiktas 
šādas darbības:

Or. en

Pamatojums

Tas nodrošina, ka maksājumu aizliegums ir spēkā tikai tad, ja dalībvalsts vai reģions vēlas 
nemaksāt maksājumus par šāda veida zemi un izveido attiecīgu darbību sarakstu.

Grozījums Nr. 548
Diane Dodds

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Tiešos maksājumus nepiešķir fiziskām 
vai juridiskām personām vai fizisku vai 
juridisku personu grupām, kuras atbilst 
vienam no šādiem kritērijiem:

1. Tiešos maksājumus nepiešķir fiziskām 
vai juridiskām personām vai fizisku vai 
juridisku personu grupām, ja dalībvalsts 
vai reģions ir noteicis sarakstu ar 
darbībām attiecībā uz zemi, kura dabīgi 
tiek uzturēta ganībām vai kultivēšanai 
piemērotā stāvoklī, un šādas darbības 
netiek veiktas.

Or. en
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Grozījums Nr. 549
Patrick Le Hyaric

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Tiešos maksājumus nepiešķir fiziskām 
vai juridiskām personām vai fizisku vai 
juridisku personu grupām, kuras atbilst 
vienam no šādiem kritērijiem:

1. Dalībvalstis izvēlas piemērot vismaz 
vienu no noteikumiem, kas minēti a), b), 
c) un d) apakšpunktā, lai tiešos 
maksājumus nepiešķirtu fiziskām vai 
juridiskām personām vai fizisku vai 
juridisku personu grupām, kuras atbilst 
vienam no šādiem kritērijiem:

Or. fr

Grozījums Nr. 550
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Tiešos maksājumus nepiešķir fiziskām 
vai juridiskām personām vai fizisku vai 
juridisku personu grupām, kuras atbilst 
vienam no šādiem kritērijiem:

1. Dalībvalstis lemj par tiešo maksājumu 
piešķiršanu lauksaimniekam vienā no 
šādiem gadījumiem:

Or. it

Grozījums Nr. 551
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – ievaddaļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Tiešos maksājumus nepiešķir fiziskām 
vai juridiskām personām vai fizisku vai
juridisku personu grupām, kuras atbilst 
vienam no šādiem kritērijiem:

1. Tiešos maksājumus nepiešķir juridiskām 
personām vai juridisku personu grupām,
kas ir iekļautas „negatīvajā sarakstā”, ko 
daļēji veido ES līmenī, tajā iekļaujot 
neaktīvos lauksaimniekus. Turklāt 
dalībvalstīm ir tiesības noteikt 
nediskriminējošus papildkritērijus, lai 
izslēgtu pretendentus, kuriem 
lauksaimnieciskā darbība veido tikai 
nelielu daļu no apgrozījuma.

Or. es

Pamatojums

Aktīva lauksaimnieka definīcijā Komisijas vēlas izslēgt labumguvējus, kuru uzņēmējdarbības 
mērķis nav saistīts vai ir tikai nedaudz saistīts ar lauksaimniecību, piemēram, lidostas, 
dzelzceļa uzņēmumus utt. Šo mērķi var sasniegt vienkāršāk, izslēdzot juridiskās personas, 
kuru uzņēmējdarbības mērķis nav saistīts ar lauksaimniecību.

Grozījums Nr. 552
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Tiešos maksājumus nepiešķir fiziskām 
vai juridiskām personām vai fizisku vai 
juridisku personu grupām, kuras atbilst 
vienam no šādiem kritērijiem:

1. Tiešos maksājumus nepiešķir fiziskām 
vai juridiskām personām vai fizisku vai 
juridisku personu grupām, ja tās 
lauksaimnieciskai darbībai izmanto 
mazāk nekā pusi no viņu 
lauksaimniecības zemes un platībās, kur 
šādas darbības netiek veiktas, neveic 
kādas no ikgadējā darbību minimuma, ko 
nosaka dalībvalsts. Pēc tam, kad Komisija 
ir pienācīgi informēta, dalībvalstis var 
nolemt jau sākumā neļaut pretendēt uz 
tiešajiem maksājumiem dažiem zemes 
veidiem, kur netiek veikta 
lauksaimnieciskā darbība. 
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Or. de

Grozījums Nr. 553
Robert Dušek

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Tiešos maksājumus nepiešķir fiziskām 
vai juridiskām personām vai fizisku vai 
juridisku personu grupām, kuras atbilst 
vienam no šādiem kritērijiem:

1. Tiešos maksājumus, pamatojoties uz 
objektīviem un nediskriminējošiem 
kritērijiem, ko pieņem dalībvalsts,
nepiešķir fiziskām vai juridiskām 
personām vai fizisku vai juridisku personu 
grupām, kam lauksaimnieciskās darbības 
nav uzņēmējdarbības galvenais mērķis.

Or. en

Grozījums Nr. 554
Hynek Fajmon

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Tiešos maksājumus nepiešķir fiziskām 
vai juridiskām personām vai fizisku vai 
juridisku personu grupām, kuras atbilst 
vienam no šādiem kritērijiem:

1. Tiešos maksājumus, pamatojoties uz 
objektīviem un nediskriminējošiem 
kritērijiem, ko pieņem dalībvalsts,
nepiešķir fiziskām vai juridiskām 
personām vai fizisku vai juridisku personu 
grupām, kam lauksaimnieciskās darbības 
nav uzņēmējdarbības galvenais mērķis.

Or. en

Grozījums Nr. 555
Alfreds Rubiks
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Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Tiešos maksājumus nepiešķir fiziskām 
vai juridiskām personām vai fizisku vai 
juridisku personu grupām, kuras atbilst 
vienam no šādiem kritērijiem:

1. Tiešos maksājumus nepiešķir fiziskām 
vai juridiskām personām vai fizisku vai 
juridisku personu grupām, kuras atbilst 
vienam no šādiem kritērijiem (izņemot 
ražotājus mazāk labvēlīgos reģionos un 
produktus no dažādām ierobežotām 
zonām):

Or. lv

Grozījums Nr. 556
Elisabeth Köstinger

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Tiešos maksājumus nepiešķir fiziskām 
vai juridiskām personām vai fizisku vai 
juridisku personu grupām, kuras atbilst 
vienam no šādiem kritērijiem:

1. Tiešos maksājumus nepiešķir fiziskām 
vai juridiskām personām vai fizisku vai 
juridisku personu grupām, kuras atbilst 
šādiem kritērijiem:

Or. de

Grozījums Nr. 557
Jens Rohde

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Tiešos maksājumus nepiešķir fiziskām 
vai juridiskām personām vai fizisku vai 
juridisku personu grupām, kuras atbilst 
vienam no šādiem kritērijiem:

1. Tiešos maksājumus nepiešķir fiziskām 
vai juridiskām personām vai fizisku vai 
juridisku personu grupām, kuras neveic 
lauksaimnieciskās darbības, kas noteiktas 
4. panta 1. punkta c) apakšpunktā.
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Or. en

Pamatojums

Aktīva lauksaimnieka definīcijai vajadzētu būt saistītai ar lauksaimnieka veikto 
lauksaimniecisko darbību un nevis ar ienākumiem no cita veida darbības, kā ierosinājusi 
Komisija. Turklāt no Komisijas priekšlikuma izriet milzīgas administratīvas izmaksas gan 
valstu iestādēm, gan lauksaimniekiem, no kurām būtu jāizvairās.

Grozījums Nr. 558
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Tiešos maksājumus nepiešķir fiziskām 
vai juridiskām personām vai fizisku vai 
juridisku personu grupām, kuras atbilst 
vienam no šādiem kritērijiem:

1. Tiešos maksājumus nepiešķir fiziskām 
vai juridiskām personām vai fizisku vai 
juridisku personu grupām,

Or. en

Grozījums Nr. 559
Izaskun Bilbao Barandica

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Tiešos maksājumus nepiešķir fiziskām 
vai juridiskām personām vai fizisku vai 
juridisku personu grupām, kuras atbilst 
vienam no šādiem kritērijiem:

1. Tiešos maksājumus nepiešķir fiziskām 
vai juridiskām personām vai fizisku vai 
juridisku personu grupām:

Or. es

Grozījums Nr. 560
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
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Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Tiešos maksājumus nepiešķir fiziskām 
vai juridiskām personām vai fizisku vai 
juridisku personu grupām, kuras atbilst 
vienam no šādiem kritērijiem:

1. Tiešos maksājumus nepiešķir un tos 
nevar nodot fiziskām vai juridiskām 
personām vai fizisku vai juridisku personu 
grupām, kuras atbilst vienam no šādiem 
kritērijiem:

Or. es

Pamatojums

Pievienojot šo prasību, tiks novērsts ne vien tādu zemju īpašnieku potenciāls pieplūdums, kas 
nav lauksaimnieki, bet no jaunā tiešā atbalsta režīma tiks izslēgti arī tādi zemes īpašnieki, kas 
nav lauksaimnieki, bet kas pašlaik saņem maksājumus.

Grozījums Nr. 561
Marita Ulvskog, Göran Färm, Åsa Westlund

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Tiešos maksājumus nepiešķir fiziskām 
vai juridiskām personām vai fizisku vai 
juridisku personu grupām, kuras atbilst 
vienam no šādiem kritērijiem:

1. Tiešos maksājumus nepiešķir fiziskām 
vai juridiskām personām vai fizisku vai 
juridisku personu grupām, kuras atbilst 
šādiem kritērijiem:

Or. en

Grozījums Nr. 562
Christofer Fjellner

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Tiešos maksājumus nepiešķir fiziskām 
vai juridiskām personām vai fizisku vai 

1. Tiešos maksājumus nepiešķir fiziskām 
vai juridiskām personām vai fizisku vai 
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juridisku personu grupām, kuras atbilst 
vienam no šādiem kritērijiem:

juridisku personu grupām, kuras atbilst 
šādiem kritērijiem:

Or. en

Grozījums Nr. 563
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Tiešos maksājumus nepiešķir fiziskām 
vai juridiskām personām vai fizisku vai 
juridisku personu grupām, kuras atbilst 
vienam no šādiem kritērijiem:

1. Tiešos maksājumus nepiešķir un tos 
nevar nodot fiziskām vai juridiskām 
personām vai fizisku vai juridisku personu 
grupām, kuras atbilst vienam no šādiem 
kritērijiem:

Or. es

Pamatojums

Pievienojot šo prasību, tiks novērsts ne vien tādu zemju īpašnieku potenciāls pieplūdums, kas 
nav lauksaimnieki, bet no jaunā tiešā atbalsta režīma tiks izslēgti arī tādi zemes īpašnieki, kas 
nav lauksaimnieki, bet kas pašlaik saņem maksājumus.

Grozījums Nr. 564
Mairead McGuinness, Mariya Gabriel, Petri Sarvamaa, Giovanni La Via, Elisabeth 
Jeggle, Marian-Jean Marinescu, Maria do Céu Patrão Neves

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Tiešos maksājumus nepiešķir fiziskām 
vai juridiskām personām vai fizisku vai 
juridisku personu grupām, kuras atbilst 
vienam no šādiem kritērijiem:

1. Tiešos maksājumus piešķir fiziskām vai 
juridiskām personām vai fizisku vai 
juridisku personu grupām:

Or. en
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Grozījums Nr. 565
Mairead McGuinness, Mariya Gabriel, Giovanni La Via, Elisabeth Jeggle, Marian-Jean 
Marinescu, Maria do Céu Patrão Neves

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) gada tiešo maksājumu summa ir 
mazāka par 5 % no kopējiem 
ieņēmumiem, kuri gūti no
nelauksaimnieciskām darbībām pēdējā 
fiskālajā gadā, vai

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 566
James Nicholson, Diane Dodds

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) gada tiešo maksājumu summa ir 
mazāka par 5 % no kopējiem 
ieņēmumiem, kuri gūti no 
nelauksaimnieciskām darbībām pēdējā 
fiskālajā gadā, vai

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 567
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) gada tiešo maksājumu summa ir 
mazāka par 5 % no kopējiem 
ieņēmumiem, kuri gūti no 

svītrots
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nelauksaimnieciskām darbībām pēdējā 
fiskālajā gadā, vai

Or. de

Grozījums Nr. 568
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) gada tiešo maksājumu summa ir 
mazāka par 5 % no kopējiem 
ieņēmumiem, kuri gūti no 
nelauksaimnieciskām darbībām pēdējā 
fiskālajā gadā, vai

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 569
Riikka Manner, Sari Essayah, Nils Torvalds, Hannu Takkula

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) gada tiešo maksājumu summa ir 
mazāka par 5 % no kopējiem 
ieņēmumiem, kuri gūti no 
nelauksaimnieciskām darbībām pēdējā 
fiskālajā gadā, vai

svītrots

Or. en

Pamatojums

Komisijas ierosinātā „aktīva lauksaimnieka” definīcija nav izmantojama. Tiešā atbalsta 
daudzums pats par sevi neko neizsaka par lauksaimnieka aktīvu darbību. Par „aktīva 
lauksaimnieka” definīciju būtu jālemj dalībvalstīm.
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Grozījums Nr. 570
George Lyon, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Anne E. Jensen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) gada tiešo maksājumu summa ir 
mazāka par 5 % no kopējiem 
ieņēmumiem, kuri gūti no 
nelauksaimnieciskām darbībām pēdējā 
fiskālajā gadā, vai

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 571
Izaskun Bilbao Barandica

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) gada tiešo maksājumu summa ir 
mazāka par 5 % no kopējiem 
ieņēmumiem, kuri gūti no 
nelauksaimnieciskām darbībām pēdējā 
fiskālajā gadā, vai

svītrots

Or. es

Pamatojums

"Aktīva lauksaimnieka" jēdziens būtu jāsaista ar minimālo lauksaimniecisko darbību, ko 
lauksaimniekam nepieciešams veikt, un tas palīdzētu izslēgt iespējamos saņēmējus, kuru 
uzņēmējdarbības mērķis nav saistīts vai ir tikai nedaudz saistīts ar lauksaimniecisko darbību.

Grozījums Nr. 572
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

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



PE492.791v01-00 152/169 AM\907852LV.doc

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) gada tiešo maksājumu summa ir 
mazāka par 5 % no kopējiem 
ieņēmumiem, kuri gūti no 
nelauksaimnieciskām darbībām pēdējā 
fiskālajā gadā, vai

svītrots

Or. es

Grozījums Nr. 573
Elisabeth Köstinger

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) gada tiešo maksājumu summa ir 
mazāka par 5 % no kopējiem 
ieņēmumiem, kuri gūti no 
nelauksaimnieciskām darbībām pēdējā 
fiskālajā gadā, vai

svītrots

Or. de

Pamatojums

Komisijas priekšlikums kopumā ir neizdevīgs uzņēmumiem, kas ir piedalījušies attiecīgā 
apjomā agrovides pasākumos un turpinās to darīt. Tas būtu jānovērš. Obligāta daudzgadu 
piedalīšanās agrovides pasākumos, piemēram, bioloģiskajā lauksaimniecībā, nozīmē 
fundamentālu ilgtermiņa biznesa lēmumu un tādējādi ievērojamu pievienoto vērtību attiecībā 
uz apzaļumošanu.

Grozījums Nr. 574
Hynek Fajmon

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) gada tiešo maksājumu summa ir svītrots
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mazāka par 5 % no kopējiem 
ieņēmumiem, kuri gūti no 
nelauksaimnieciskām darbībām pēdējā 
fiskālajā gadā, vai

Or. en

Grozījums Nr. 575
Diane Dodds

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) gada tiešo maksājumu summa ir 
mazāka par 5 % no kopējiem 
ieņēmumiem, kuri gūti no 
nelauksaimnieciskām darbībām pēdējā 
fiskālajā gadā, vai

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 576
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) gada tiešo maksājumu summa ir 
mazāka par 5 % no kopējiem 
ieņēmumiem, kuri gūti no 
nelauksaimnieciskām darbībām pēdējā 
fiskālajā gadā, vai

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 577
James Nicholson, Kay Swinburne
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Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) gada tiešo maksājumu summa ir 
mazāka par 5 % no kopējiem 
ieņēmumiem, kuri gūti no 
nelauksaimnieciskām darbībām pēdējā 
fiskālajā gadā, vai

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 578
Jens Rohde

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) gada tiešo maksājumu summa ir 
mazāka par 5 % no kopējiem 
ieņēmumiem, kuri gūti no 
nelauksaimnieciskām darbībām pēdējā 
fiskālajā gadā, vai

svītrots

Or. en

Pamatojums

Aktīva lauksaimnieka definīcijai vajadzētu būt saistītai ar lauksaimnieka veikto 
lauksaimniecisko darbību un nevis ar ienākumiem no cita veida darbības, kā ierosinājusi 
Komisija. Turklāt no Komisijas priekšlikuma izriet milzīgas administratīvas izmaksas gan 
valstu iestādēm, gan lauksaimniekiem, no kurām būtu jāizvairās.

Grozījums Nr. 579
Maria do Céu Patrão Neves

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – a apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) gada tiešo maksājumu summa ir 
mazāka par 5 % no kopējiem 
ieņēmumiem, kuri gūti no 
nelauksaimnieciskām darbībām pēdējā 
fiskālajā gadā, vai

svītrots

Or. pt

Grozījums Nr. 580
Martin Häusling

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) gada tiešo maksājumu summa ir 
mazāka par 5 % no kopējiem 
ieņēmumiem, kuri gūti no 
nelauksaimnieciskām darbībām pēdējā 
fiskālajā gadā, vai

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 581
Christofer Fjellner

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) gada tiešo maksājumu summa ir 
mazāka par 5 % no kopējiem 
ieņēmumiem, kuri gūti no 
nelauksaimnieciskām darbībām pēdējā 
fiskālajā gadā, vai

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 582
Mairead McGuinness, Mariya Gabriel, Petri Sarvamaa, Giovanni La Via, Elisabeth 
Jeggle, Marian-Jean Marinescu, Maria do Céu Patrão Neves

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) gada tiešo maksājumu summa ir 
mazāka par 5 % no kopējiem 
ieņēmumiem, kuri gūti no 
nelauksaimnieciskām darbībām pēdējā 
fiskālajā gadā, vai

(a) kas veic lauksaimniecisko darbību vai 
saglabā zemi labā lauksaimniecības un 
vides stāvoklī saskaņā ar Padomes Regulu 
(EK) 1782/2003 vai

Or. en

Grozījums Nr. 583
Alyn Smith

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) gada tiešo maksājumu summa ir 
mazāka par 5 % no kopējiem 
ieņēmumiem, kuri gūti no 
nelauksaimnieciskām darbībām pēdējā 
fiskālajā gadā, vai

(a) kas neveic lauksaimniecības produktu 
ražošanu vai audzēšanu, tostarp ražas 
novākšanu, slaukšanu, dzīvnieku 
audzēšanu un turēšanu lauksaimniecības 
nolūkiem, vai

Or. en

Grozījums Nr. 584
James Nicholson, Julie Girling

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) gada tiešo maksājumu summa ir 
mazāka par 5 % no kopējiem 
ieņēmumiem, kuri gūti no 

(a) kas neveic lauksaimniecības produktu 
ražošanu vai audzēšanu, tostarp ražas 
novākšanu, slaukšanu, dzīvnieku 
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nelauksaimnieciskām darbībām pēdējā 
fiskālajā gadā, vai

audzēšanu un turēšanu lauksaimniecības 
nolūkiem, vai

Or. en

Grozījums Nr. 585
James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) gada tiešo maksājumu summa ir 
mazāka par 5 % no kopējiem 
ieņēmumiem, kuri gūti no 
nelauksaimnieciskām darbībām pēdējā 
fiskālajā gadā, vai

(a) saimniecības lauksaimniecības platība 
tiek izmantota aizliegtai 
nelauksaimnieciskai darbībai vai

Or. en

Grozījums Nr. 586
Richard Ashworth, Anthea McIntyre

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) gada tiešo maksājumu summa ir 
mazāka par 5 % no kopējiem 
ieņēmumiem, kuri gūti no 
nelauksaimnieciskām darbībām pēdējā 
fiskālajā gadā, vai

(a) saimniecības lauksaimniecības platība 
tiek izmantota aizliegtai 
nelauksaimnieciskai darbībai vai

Or. en

Grozījums Nr. 587
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – a apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) gada tiešo maksājumu summa ir 
mazāka par 5 % no kopējiem 
ieņēmumiem, kuri gūti no
nelauksaimnieciskām darbībām pēdējā 
fiskālajā gadā, vai

a) tie neiesaistās regulāri un aktīvi kādas 
saimniecības pārvaldībā vai darbībā vai 
nav bijuši iesaistīti lauksaimnieciskā 
darbībā 2011. gadā; dalībvalstis nosaka 
kritērijus šādas līdzdalības noteikšanai;

Or. es

Pamatojums

Pievienojot šo prasību, tiks novērsts ne vien tādu zemju īpašnieku potenciāls pieplūdums, kas 
nav lauksaimnieki, bet no jaunā tiešā atbalsta režīma tiks izslēgti arī tādi zemes īpašnieki, kas 
nav lauksaimnieki, bet kas pašlaik saņem maksājumus.

Grozījums Nr. 588
Giancarlo Scottà, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) gada tiešo maksājumu summa ir 
mazāka par 5 % no kopējiem 
ieņēmumiem, kuri gūti no 
nelauksaimnieciskām darbībām pēdējā 
fiskālajā gadā, vai

(a) gada tiešo maksājumu summa ir lielāka
par 5 % no kopējiem ienākumiem, kuri 
gūti no nelauksaimnieciskām darbībām 
pēdējā fiskālajā gadā, vai

Or. it

Grozījums Nr. 589
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a a) kuras lauksaimnieciskā darbība ir 
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tikai nenozīmīga daļa no kopējās 
saimnieciskās darbības vai

Or. en

Grozījums Nr. 590
Maria do Céu Patrão Neves

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(aa) tie parādās tādu struktūru sarakstā 
un/vai situācijās, kas diskvalificē tos no 
iespējas gūt labumu no KLP vai

Or. pt

Grozījums Nr. 591
Izaskun Bilbao Barandica

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(aa) to lauksaimnieciskās darbības 
neveido nozīmīgu daļu no kopējās 
ekonomiskās darbības; šo proporciju 
nosaka kompetentas valsts vai reģionālās 
iestādes;

Or. es

Grozījums Nr. 592
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – ab apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a b) kuras uzņēmējdarbības vai 
uzņēmuma galvenie mērķi nav 
lauksaimnieciskas darbības veikšana; vai

Or. en

Grozījums Nr. 593
Mairead McGuinness, Mariya Gabriel, Petri Sarvamaa, Giovanni La Via, Elisabeth 
Jeggle, Marian-Jean Marinescu, Maria do Céu Patrão Neves

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) to lauksaimniecības platības ir 
galvenokārt tādas platības, kuras tiek 
dabiski uzturētas noganīšanai vai kultūru 
audzēšanai piemērotā stāvoklī, un tie 
šajās platībās neveic darbību minimumu, 
ko dalībvalstis noteikušas saskaņā ar 
4. panta 1. punkta c) apakšpunktu.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 594
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) to lauksaimniecības platības ir 
galvenokārt tādas platības, kuras tiek 
dabiski uzturētas noganīšanai vai kultūru 
audzēšanai piemērotā stāvoklī, un tie 
šajās platībās neveic darbību minimumu, 
ko dalībvalstis noteikušas saskaņā ar 
4. panta 1. punkta c) apakšpunktu.

svītrots
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Or. es

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir svītrot šo punktu, ņemot vērā izpildes problēmas, uz ko norādījusi 
Revīzijas palāta. Mēs piekrītam, ka būtu ļoti grūti piemērot šo prasību.

Grozījums Nr. 595
James Nicholson

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) to lauksaimniecības platības ir 
galvenokārt tādas platības, kuras tiek 
dabiski uzturētas noganīšanai vai kultūru 
audzēšanai piemērotā stāvoklī, un tie 
šajās platībās neveic darbību minimumu, 
ko dalībvalstis noteikušas saskaņā ar 
4. panta 1. punkta c) apakšpunktu.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 596
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) to lauksaimniecības platības ir 
galvenokārt tādas platības, kuras tiek 
dabiski uzturētas noganīšanai vai kultūru 
audzēšanai piemērotā stāvoklī, un tie 
šajās platībās neveic darbību minimumu, 
ko dalībvalstis noteikušas saskaņā ar 
4. panta 1. punkta c) apakšpunktu.

svītrots

Or. de
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Grozījums Nr. 597
Riikka Manner, Sari Essayah, Nils Torvalds, Hannu Takkula

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) to lauksaimniecības platības ir 
galvenokārt tādas platības, kuras tiek 
dabiski uzturētas noganīšanai vai kultūru 
audzēšanai piemērotā stāvoklī, un tie 
šajās platībās neveic darbību minimumu, 
ko dalībvalstis noteikušas saskaņā ar 
4. panta 1. punkta c) apakšpunktu.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Komisijas ierosinātā „aktīva lauksaimnieka” definīcija nav izmantojama. Tiešā atbalsta 
daudzums pats par sevi neko neizsaka par lauksaimnieka aktīvu darbību. Par „aktīva 
lauksaimnieka” definīciju būtu jālemj dalībvalstīm.

Grozījums Nr. 598
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) to lauksaimniecības platības ir 
galvenokārt tādas platības, kuras tiek 
dabiski uzturētas noganīšanai vai kultūru 
audzēšanai piemērotā stāvoklī, un tie 
šajās platībās neveic darbību minimumu, 
ko dalībvalstis noteikušas saskaņā ar 
4. panta 1. punkta c) apakšpunktu.

svītrots

Or. es

Grozījums Nr. 599
Hynek Fajmon
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Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) to lauksaimniecības platības ir 
galvenokārt tādas platības, kuras tiek 
dabiski uzturētas noganīšanai vai kultūru 
audzēšanai piemērotā stāvoklī, un tie 
šajās platībās neveic darbību minimumu, 
ko dalībvalstis noteikušas saskaņā ar 
4. panta 1. punkta c) apakšpunktu.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 600
Diane Dodds

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) to lauksaimniecības platības ir 
galvenokārt tādas platības, kuras tiek 
dabiski uzturētas noganīšanai vai kultūru 
audzēšanai piemērotā stāvoklī, un tie 
šajās platībās neveic darbību minimumu, 
ko dalībvalstis noteikušas saskaņā ar 
4. panta 1. punkta c) apakšpunktu.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 601
Jens Rohde

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) to lauksaimniecības platības ir 
galvenokārt tādas platības, kuras tiek 

svītrots
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dabiski uzturētas noganīšanai vai kultūru 
audzēšanai piemērotā stāvoklī, un tie 
šajās platībās neveic darbību minimumu, 
ko dalībvalstis noteikušas saskaņā ar 
4. panta 1. punkta c) apakšpunktu.

Or. en

Pamatojums

Aktīva lauksaimnieka definīcijai vajadzētu būt saistītai ar lauksaimnieka veikto 
lauksaimniecisko darbību un nevis ar ienākumiem no cita veida darbības, kā ierosinājusi 
Komisija. Turklāt no Komisijas priekšlikuma izriet milzīgas administratīvas izmaksas gan 
valstu iestādēm, gan lauksaimniekiem, no kurām būtu jāizvairās.

Grozījums Nr. 602
James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) to lauksaimniecības platības ir 
galvenokārt tādas platības, kuras tiek 
dabiski uzturētas noganīšanai vai kultūru 
audzēšanai piemērotā stāvoklī, un tie šajās 
platībās neveic darbību minimumu, ko 
dalībvalstis noteikušas saskaņā ar 
4. panta 1. punkta c) apakšpunktu.

(b) to lauksaimniecības platības ir 
galvenokārt tādas platības, kuras tiek 
dabiski uzturētas noganīšanai vai kultūru 
audzēšanai piemērotā stāvoklī, un zeme 
netiek uzmantota lauksaimniecisko 
produktu ražošanai vai audzēšanai, 
tostarp ražas novākšanai, slaukšanai, 
dzīvnieku audzēšanai un turēšanai 
lauksaimniecības nolūkiem.

Or. en

Grozījums Nr. 603
Richard Ashworth, Anthea McIntyre

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) to lauksaimniecības platības ir (b) to lauksaimniecības platības ir 
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galvenokārt tādas platības, kuras tiek 
dabiski uzturētas noganīšanai vai kultūru 
audzēšanai piemērotā stāvoklī, un tie šajās 
platībās neveic darbību minimumu, ko 
dalībvalstis noteikušas saskaņā ar 
4. panta 1. punkta c) apakšpunktu.

galvenokārt tādas platības, kuras tiek 
dabiski uzturētas noganīšanai vai kultūru 
audzēšanai piemērotā stāvoklī, un zeme 
netiek uzmantota lauksaimniecisko 
produktu ražošanai vai audzēšanai, 
tostarp ražas novākšanai, slaukšanai, 
dzīvnieku audzēšanai un turēšanai 
lauksaimniecības nolūkiem.

Or. en

Grozījums Nr. 604
James Nicholson, Julie Girling

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) to lauksaimniecības platības ir 
galvenokārt tādas platības, kuras tiek 
dabiski uzturētas noganīšanai vai kultūru 
audzēšanai piemērotā stāvoklī, un tie šajās 
platībās neveic darbību minimumu, ko 
dalībvalstis noteikušas saskaņā ar 
4. panta 1. punkta c) apakšpunktu.

(b) to lauksaimniecības platības nav
galvenokārt tādas platības, kuras tiek 
uzturētas noganīšanai vai kultūru 
audzēšanai piemērotā stāvoklī, vai

Or. en

Grozījums Nr. 605
Martin Häusling
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) to lauksaimniecības platības ir 
galvenokārt tādas platības, kuras tiek 
dabiski uzturētas noganīšanai vai kultūru 
audzēšanai piemērotā stāvoklī, un tie 
šajās platībās neveic darbību minimumu,
ko dalībvalstis noteikušas saskaņā ar 

(b) tie šajās platībās neveic darbību 
minimumu, kas noteikts saskaņā ar 
4. panta 1. punkta c) apakšpunktu.
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4. panta 1. punkta c) apakšpunktu.

Or. en

Pamatojums

Ir grūti kvalificēt zemi, ko „dabiski tur stāvoklī, kas piemērots ganībām vai kultivēšanai”, un 
ir apšaubāms, vai tas vispār ir izplatīts lauksaimniecības sistēmās, kas nav dabiskas, bet 
(varbūt) ir pusdabiskas. Piemēram, ekoloģisko procesu rezultātā (piem., serālās secības 
rezultātā) platības pārmērīgi aizaug ar krūmāju sugām, ko var kompensēt ar ganību 
spiedienu.

Grozījums Nr. 606
Jim Higgins, Seán Kelly

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) to lauksaimniecības platības ir 
galvenokārt tādas platības, kuras tiek 
dabiski uzturētas noganīšanai vai kultūru 
audzēšanai piemērotā stāvoklī, un tie šajās 
platībās neveic darbību minimumu, ko 
dalībvalstis noteikušas saskaņā ar 4. panta 
1. punkta c) apakšpunktu.

(b) to lauksaimniecības platības ir 
galvenokārt tādas platības, kuras tiek 
dabiski uzturētas noganīšanai vai kultūru 
audzēšanai piemērotā stāvoklī, un tie šajās 
platībās neveic darbību minimumu, ko 
dalībvalstis noteikušas saskaņā ar 4. panta 
1. punkta c) apakšpunktu. Ņemot vērā 
ģeogrāfiskās atšķirības un 
lauksaimniecības veidu dažādību, 
dalībvalstīm būtu jānosaka, vai ganību 
lauksaimniekiem ir jēgpilns ganāmpulku 
blīvums un vai aramzemes lauksaimnieki 
veic jēgpilnu kultūraugu audzēšanu.

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstīm būtu jāpieņem objektīvi kritēriji, lai nodrošinātu, ka Savienības atbalstu saņem 
aktīvie lauksaimnieki, nevis neaktīvi zemes īpašnieki.

Grozījums Nr. 607
Izaskun Bilbao Barandica
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Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) to lauksaimniecības platības ir 
galvenokārt tādas platības, kuras tiek 
dabiski uzturētas noganīšanai vai kultūru 
audzēšanai piemērotā stāvoklī, un tie šajās 
platībās neveic darbību minimumu, ko 
dalībvalstis noteikušas saskaņā ar 4. panta 
1. punkta c) apakšpunktu.

b) to lauksaimniecības platības ir 
galvenokārt tādas platības, kuras tiek 
dabiski uzturētas noganīšanai vai kultūru 
audzēšanai piemērotā stāvoklī, un tie šajās 
platībās neveic darbību minimumu, ko 
dalībvalstis vai attiecīgos gadījumos 
reģioni noteikuši saskaņā ar 4. panta 
1. punkta c) apakšpunktu.

Or. es

Grozījums Nr. 608
Alyn Smith

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) to lauksaimniecības platības ir 
galvenokārt tādas platības, kuras tiek 
dabiski uzturētas noganīšanai vai kultūru 
audzēšanai piemērotā stāvoklī, un tie šajās 
platībās neveic darbību minimumu, ko 
dalībvalstis noteikušas saskaņā ar 4. panta 
1. punkta c) apakšpunktu.

(b) to lauksaimniecības platības ir 
galvenokārt tādas platības, kuras tiek 
dabiski uzturētas noganīšanai vai kultūru 
audzēšanai piemērotā stāvoklī, un tie šajās 
platībās neveic darbību minimumu, ko 
dalībvalstis vai reģioni noteikuši saskaņā 
ar 4. panta 1. punkta c) apakšpunktu.

Or. en

Grozījums Nr. 609
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) to lauksaimniecības platības ir (Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)
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galvenokārt tādas platības, kuras tiek 
dabiski uzturētas noganīšanai vai kultūru 
audzēšanai piemērotā stāvoklī, un tie šajās 
platībās neveic darbību minimumu, ko 
dalībvalstis noteikušas saskaņā ar 4. panta 
1. punkta c) apakšpunktu.

Or. en

Grozījums Nr. 610
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) to lauksaimniecības platības ir 
galvenokārt tādas platības, kuras tiek 
dabiski uzturētas noganīšanai vai kultūru 
audzēšanai piemērotā stāvoklī, un tie šajās 
platībās neveic darbību minimumu, ko 
dalībvalstis noteikušas saskaņā ar 4. panta 
1. punkta c) apakšpunktu.

(b) to lauksaimniecības platības ir 
galvenokārt tādas platības, kuras tiek 
dabiski uzturētas noganīšanai vai kultūru 
audzēšanai piemērotā stāvoklī, un tie šajās 
platībās neveic darbību minimumu, ko 
noteikušas dalībvalstis.

Or. it

Pamatojums

Saskaņā ar subsidiaritātes principu termina „aktīvs lauksaimnieks” definēšana ir jāatstāj 
dalībvalstu ziņā.

Grozījums Nr. 611
Carlo Fidanza

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) to lauksaimniecības platības ir 
galvenokārt tādas platības, kuras tiek 

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)
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dabiski uzturētas noganīšanai vai kultūru 
audzēšanai piemērotā stāvoklī, un tie šajās 
platībās neveic darbību minimumu, ko 
dalībvalstis noteikušas saskaņā ar 4. panta 
1. punkta c) apakšpunktu.

Or. it


