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Grozījums Nr. 940
Juozas Imbrasas

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Lauksaimnieki, kuri 2011. gadā ir 
aktivizējuši vismaz vienu maksājumtiesību 
saskaņā ar vienotā maksājuma shēmu vai 
pieprasījuši atbalstu saskaņā ar vienotā 
platībmaksājuma shēmu, abos gadījumos 
atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 73/2009, 
pamata maksājuma shēmas piemērošanas 
pirmajā gadā saņem maksājumtiesības, ja 
viņiem ir tiesības pretendēt uz tiešo 
maksājumu piešķiršanu saskaņā ar 
9. pantu.

2. Lauksaimnieki, kuri vienā vai vairākos 
gados laika posmā no 2014. līdz 
2017. gadam ir aktivizējuši vismaz vienu 
maksājumtiesību saskaņā ar vienotā 
maksājuma shēmu vai pieprasījuši atbalstu 
saskaņā ar vienotā platībmaksājuma 
shēmu, abos gadījumos atbilstīgi 
Regulai (EK) Nr. 73/2009, pamata 
maksājuma shēmas piemērošanas pirmajā 
gadā saņem maksājumtiesības, ja viņiem ir
tiesības pretendēt uz tiešo maksājumu 
piešķiršanu saskaņā ar 9. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 941
Elisabeth Köstinger

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Lauksaimnieki, kuri 2011. gadā ir 
aktivizējuši vismaz vienu maksājumtiesību 
saskaņā ar vienotā maksājuma shēmu vai 
pieprasījuši atbalstu saskaņā ar vienotā 
platībmaksājuma shēmu, abos gadījumos 
atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 73/2009, 
pamata maksājuma shēmas piemērošanas 
pirmajā gadā saņem maksājumtiesības, ja 
viņiem ir tiesības pretendēt uz tiešo 
maksājumu piešķiršanu saskaņā ar 
9. pantu.

2. Lauksaimnieki, kuri 2014. gadā ir 
aktivizējuši vismaz vienu maksājumtiesību 
saskaņā ar vienotā maksājuma shēmu vai 
pieprasījuši atbalstu saskaņā ar vienotā 
platībmaksājuma shēmu, abos gadījumos 
atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 73/2009, 
pamata maksājuma shēmas piemērošanas 
pirmajā gadā saņem maksājumtiesības, ja 
viņiem ir tiesības pretendēt uz tiešo 
maksājumu piešķiršanu saskaņā ar 
9. pantu.

Or. de
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Grozījums Nr. 942
Luís Paulo Alves

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Lauksaimnieki, kuri 2011. gadā ir 
aktivizējuši vismaz vienu maksājumtiesību 
saskaņā ar vienotā maksājuma shēmu vai 
pieprasījuši atbalstu saskaņā ar vienotā 
platībmaksājuma shēmu, abos gadījumos 
atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 73/2009, 
pamata maksājuma shēmas piemērošanas 
pirmajā gadā saņem maksājumtiesības, ja 
viņiem ir tiesības pretendēt uz tiešo 
maksājumu piešķiršanu saskaņā ar 
9. pantu.

2. Lauksaimnieki, kuri no 2009. līdz 
2011. gadam ir saņēmuši tiešo atbalstu vai 
papildinošus tiešos maksājumus, abos 
gadījumos atbilstīgi Regulai (EK) 
Nr. 73/2009, vai kuriem 2012. vai 
2013. gadā tika piešķirtas
maksājumtiesības saskaņā ar vienotā 
maksājuma shēmu atbilstīgi Regulas (EK) 
Nr. 73/2009 41. un 63. pantam vai 
IX pielikuma B vai C punktam, pamata 
maksājuma shēmas piemērošanas pirmajā 
gadā saņem maksājumtiesības, ja viņiem ir 
tiesības pretendēt uz tiešo maksājumu 
piešķiršanu saskaņā ar 9. pantu.

Or. pt

Grozījums Nr. 943
Maria do Céu Patrão Neves

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Lauksaimnieki, kuri 2011. gadā ir 
aktivizējuši vismaz vienu maksājumtiesību 
saskaņā ar vienotā maksājuma shēmu vai 
pieprasījuši atbalstu saskaņā ar vienotā
platībmaksājuma shēmu, abos gadījumos 
atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 73/2009, 
pamata maksājuma shēmas piemērošanas 
pirmajā gadā saņem maksājumtiesības, ja 
viņiem ir tiesības pretendēt uz tiešo 
maksājumu piešķiršanu saskaņā ar 
9. pantu.

2. Lauksaimnieki, kuri no 2009. līdz 
2011. gadam ir saņēmuši tiešo atbalstu vai 
papildinošus tiešos maksājumus, abos 
gadījumos atbilstīgi Regulai (EK) 
Nr. 73/2009, vai kuriem 2012. vai 
2013. gadā tika piešķirtas 
maksājumtiesības saskaņā ar vienotā 
maksājuma shēmu atbilstīgi Regulas (EK)
Nr. 73/2009 41. un 63. pantam vai 
IX pielikuma B vai C punktam, pamata 
maksājuma shēmas piemērošanas pirmajā 
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gadā saņem maksājumtiesības, ja viņiem ir 
tiesības pretendēt uz tiešo maksājumu 
piešķiršanu saskaņā ar 9. pantu.

Or. pt

Grozījums Nr. 944
Mariya Gabriel

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Lauksaimnieki, kuri 2011. gadā ir 
aktivizējuši vismaz vienu maksājumtiesību 
saskaņā ar vienotā maksājuma shēmu vai 
pieprasījuši atbalstu saskaņā ar vienotā 
platībmaksājuma shēmu, abos gadījumos 
atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 73/2009,
pamata maksājuma shēmas piemērošanas 
pirmajā gadā saņem maksājumtiesības, ja 
viņiem ir tiesības pretendēt uz tiešo 
maksājumu piešķiršanu saskaņā ar 
9. pantu.

2. Lauksaimnieki, kuri no 2009. līdz 
2011. gadam ir aktivizējuši vismaz vienu 
maksājumtiesību saskaņā ar vienotā 
maksājuma shēmu vai pieprasījuši atbalstu 
saskaņā ar vienotā platībmaksājuma 
shēmu, valsts piemaksām tiešajiem 
maksājumiem, īpašo atbalstu un/vai 
platībatkarīgiem lauku attīstības 
pasākumiem pamata maksājuma shēmas 
piemērošanas pirmajā gadā saņem 
maksājumtiesības, ja viņiem ir tiesības 
pretendēt uz tiešo maksājumu piešķiršanu 
saskaņā ar 9. pantu.

Or. bg

Grozījums Nr. 945
Alfreds Rubiks

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Lauksaimnieki, kuri 2011. gadā ir 
aktivizējuši vismaz vienu maksājumtiesību 
saskaņā ar vienotā maksājuma shēmu vai 
pieprasījuši atbalstu saskaņā ar vienotā 
platībmaksājuma shēmu, abos gadījumos 
atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 73/2009, 

2. Lauksaimnieki, kuri periodā no 
2009. gada līdz 2011. gadam uz vienu vai 
vairākiem gadiem ir aktivizējuši vismaz 
vienu maksājumtiesību saskaņā ar vienotā 
maksājuma shēmu vai pieprasījuši atbalstu 
saskaņā ar vienotā platībmaksājuma 
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pamata maksājuma shēmas piemērošanas 
pirmajā gadā saņem maksājumtiesības, ja 
viņiem ir tiesības pretendēt uz tiešo 
maksājumu piešķiršanu saskaņā ar 
9. pantu.

shēmu, abos gadījumos atbilstīgi 
Regulai (EK) Nr. 73/2009, pamata 
maksājuma shēmas piemērošanas pirmajā 
gadā saņem maksājumtiesības, ja viņiem ir 
tiesības pretendēt uz tiešo maksājumu 
piešķiršanu saskaņā ar 9. pantu.

Or. lv

Grozījums Nr. 946
Sandra Kalniete, Ivars Godmanis, Roberts Zīle, Krišjānis Kariņš, Radvilė Morkūnaitė-
Mikulėnienė, Inese Vaidere

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Lauksaimnieki, kuri 2011. gadā ir 
aktivizējuši vismaz vienu maksājumtiesību 
saskaņā ar vienotā maksājuma shēmu vai 
pieprasījuši atbalstu saskaņā ar vienotā 
platībmaksājuma shēmu, abos gadījumos 
atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 73/2009, 
pamata maksājuma shēmas piemērošanas 
pirmajā gadā saņem maksājumtiesības, ja 
viņiem ir tiesības pretendēt uz tiešo 
maksājumu piešķiršanu saskaņā ar 
9. pantu.

2. Lauksaimnieki, kuri vienā vai vairākos 
gados laika posmā no 2009. līdz 
2011. gadam ir aktivizējuši vismaz vienu 
maksājumtiesību saskaņā ar vienotā 
maksājuma shēmu vai pieprasījuši atbalstu 
saskaņā ar vienotā platībmaksājuma 
shēmu, abos gadījumos atbilstīgi 
Regulai (EK) Nr. 73/2009, pamata 
maksājuma shēmas piemērošanas pirmajā 
gadā saņem maksājumtiesības, ja viņiem ir 
tiesības pretendēt uz tiešo maksājumu 
piešķiršanu saskaņā ar 9. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 947
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Lauksaimnieki, kuri 2011. gadā ir 
aktivizējuši vismaz vienu maksājumtiesību 
saskaņā ar vienotā maksājuma shēmu vai 

2. Lauksaimnieki, kuri vismaz vienā gadā 
laika posmā no 2009. līdz 2011. gadam, 
ko nosaka dalībvalsts, ir aktivizējuši 
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pieprasījuši atbalstu saskaņā ar vienotā 
platībmaksājuma shēmu, abos gadījumos 
atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 73/2009, 
pamata maksājuma shēmas piemērošanas 
pirmajā gadā saņem maksājumtiesības, ja 
viņiem ir tiesības pretendēt uz tiešo 
maksājumu piešķiršanu saskaņā ar 
9. pantu.

vismaz vienu maksājumtiesību saskaņā ar 
vienotā maksājuma shēmu vai pieprasījuši 
atbalstu saskaņā ar vienotā 
platībmaksājuma shēmu, abos gadījumos 
atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 73/2009, 
pamata maksājuma shēmas piemērošanas 
pirmajā gadā saņem maksājumtiesības, ja 
viņiem ir tiesības pretendēt uz tiešo 
maksājumu piešķiršanu saskaņā ar 
9. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 948
Mairead McGuinness, Michel Dantin, Giovanni La Via, Marian-Jean Marinescu, Agnès 
Le Brun, Esther de Lange, Maria do Céu Patrão Neves

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Lauksaimnieki, kuri 2011. gadā ir 
aktivizējuši vismaz vienu maksājumtiesību 
saskaņā ar vienotā maksājuma shēmu vai 
pieprasījuši atbalstu saskaņā ar vienotā 
platībmaksājuma shēmu, abos gadījumos 
atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 73/2009, 
pamata maksājuma shēmas piemērošanas 
pirmajā gadā saņem maksājumtiesības, ja 
viņiem ir tiesības pretendēt uz tiešo 
maksājumu piešķiršanu saskaņā ar 
9. pantu.

2. Lauksaimnieki, kuri 2009., 2010. vai 
2011. gadā, ko nolemj dalībvalsts, ir 
aktivizējuši vismaz vienu maksājumtiesību 
saskaņā ar vienotā maksājuma shēmu vai 
pieprasījuši atbalstu saskaņā ar vienotā 
platībmaksājuma shēmu, abos gadījumos 
atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 73/2009, 
pamata maksājuma shēmas piemērošanas 
pirmajā gadā saņem maksājumtiesības, ja 
viņiem ir tiesības pretendēt uz tiešo 
maksājumu piešķiršanu saskaņā ar 
9. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 949
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson

Regulas priekšlikums
21. pants – 2. punkts – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Lauksaimnieki, kuri 2011. gadā ir 
aktivizējuši vismaz vienu maksājumtiesību 
saskaņā ar vienotā maksājuma shēmu vai 
pieprasījuši atbalstu saskaņā ar vienotā 
platībmaksājuma shēmu, abos gadījumos 
atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 73/2009, 
pamata maksājuma shēmas piemērošanas 
pirmajā gadā saņem maksājumtiesības, ja 
viņiem ir tiesības pretendēt uz tiešo 
maksājumu piešķiršanu saskaņā ar 
9. pantu.

2. Lauksaimnieki, kuri 2009., 2010. vai 
2011. gadā ir aktivizējuši vismaz vienu 
maksājumtiesību saskaņā ar vienotā 
maksājuma shēmu vai pieprasījuši atbalstu 
saskaņā ar vienotā platībmaksājuma 
shēmu, abos gadījumos atbilstīgi 
Regulai (EK) Nr. 73/2009, pamata 
maksājuma shēmas piemērošanas pirmajā 
gadā saņem maksājumtiesības, ja viņiem ir 
tiesības pretendēt uz tiešo maksājumu 
piešķiršanu saskaņā ar 9. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 950
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Lauksaimnieki, kuri 2011. gadā ir
aktivizējuši vismaz vienu maksājumtiesību
saskaņā ar vienotā maksājuma shēmu vai 
pieprasījuši atbalstu saskaņā ar vienotā 
platībmaksājuma shēmu, abos gadījumos 
atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 73/2009, 
pamata maksājuma shēmas piemērošanas 
pirmajā gadā saņem maksājumtiesības, ja 
viņiem ir tiesības pretendēt uz tiešo 
maksājumu piešķiršanu saskaņā ar 
9. pantu.

2. Dalībvalstis var līdz 2013. gadam 
nolemt, ka tikai tie lauksaimnieki, kuri 
2010. vai 2011. gadā ir saņēmuši tiešo 
atbalstu vai papildinošus tiešos 
maksājumus, abos gadījumos atbilstīgi 
Regulai (EK) Nr. 73/2009, vai kuriem 
2012. vai 2013. gadā tika piešķirtas 
maksājumtiesības saskaņā ar vienotā 
maksājuma shēmu atbilstīgi Regulas (EK) 
Nr. 73/2009 64. pantam vai IX pielikuma 
B vai C punktam, pamata maksājuma 
shēmas piemērošanas pirmajā gadā saņem 
maksājumtiesības, ja viņiem ir tiesības 
pretendēt uz tiešo maksājumu piešķiršanu 
saskaņā ar 9. pantu.

Or. en
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Pamatojums

Atbalstām tādu pašu noteikumu piemērošanu attiecībā uz pirmo maksājumtiesību piešķiršanu, 
kādi ir paredzēti Regulā (EK) Nr. 73/2009. Īpaši maksājumtiesības jāpiešķir, pamatojoties 
tikai uz tiem pieprasījumiem, kas iesniegti pirmajā maksājumtiesību piemērošanas gadā, vai 
pamatojoties uz atsauces periodu.

Grozījums Nr. 951
James Nicholson, Diane Dodds

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Lauksaimnieki, kuri 2011. gadā ir 
aktivizējuši vismaz vienu maksājumtiesību 
saskaņā ar vienotā maksājuma shēmu vai 
pieprasījuši atbalstu saskaņā ar vienotā 
platībmaksājuma shēmu, abos gadījumos 
atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 73/2009,
pamata maksājuma shēmas piemērošanas 
pirmajā gadā saņem maksājumtiesības, ja 
viņiem ir tiesības pretendēt uz tiešo 
maksājumu piešķiršanu saskaņā ar
9. pantu.

2. Lauksaimnieki, kuri 2010. vai 
2011. gadā ir aktivizējuši vismaz vienu 
maksājumtiesību saskaņā ar spēkā esošo
vienotā maksājuma shēmu vai pieprasījuši 
atbalstu saskaņā ar vienotā 
platībmaksājuma shēmu, abos gadījumos 
atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 73/2009, jaunās 
vienotās maksājuma shēmas piemērošanas 
pirmajā gadā saņem maksājumtiesības, ja 
viņiem ir tiesības pretendēt uz tiešo 
maksājumu piešķiršanu saskaņā ar 9. un 
10. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 952
James Nicholson, Julie Girling

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Lauksaimnieki, kuri 2011. gadā ir 
aktivizējuši vismaz vienu maksājumtiesību 
saskaņā ar vienotā maksājuma shēmu vai 
pieprasījuši atbalstu saskaņā ar vienotā 
platībmaksājuma shēmu, abos gadījumos 
atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 73/2009, 

2. Lauksaimnieki, kuri 2010. vai 
2011. gadā ir aktivizējuši vismaz vienu 
maksājumtiesību saskaņā ar vienotā 
maksājuma shēmu vai pieprasījuši atbalstu 
saskaņā ar vienotā platībmaksājuma 
shēmu, abos gadījumos atbilstīgi 
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pamata maksājuma shēmas piemērošanas 
pirmajā gadā saņem maksājumtiesības, ja 
viņiem ir tiesības pretendēt uz tiešo 
maksājumu piešķiršanu saskaņā ar
9. pantu.

Regulai (EK) Nr. 73/2009, pamata 
maksājuma shēmas piemērošanas pirmajā 
gadā saņem maksājumtiesības, ja viņiem ir 
tiesības pretendēt uz tiešo maksājumu 
piešķiršanu saskaņā ar 9. un 10. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 953
James Nicholson, Diane Dodds

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Lauksaimnieki, kuri 2011. gadā ir 
aktivizējuši vismaz vienu maksājumtiesību 
saskaņā ar vienotā maksājuma shēmu vai 
pieprasījuši atbalstu saskaņā ar vienotā 
platībmaksājuma shēmu, abos gadījumos 
atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 73/2009, 
pamata maksājuma shēmas piemērošanas 
pirmajā gadā saņem maksājumtiesības, ja 
viņiem ir tiesības pretendēt uz tiešo 
maksājumu piešķiršanu saskaņā ar 
9. pantu.

2. Dalībvalstis var nolemt, ka
lauksaimnieki, kuri 2011. gadā ir 
aktivizējuši vismaz vienu maksājumtiesību 
saskaņā ar vienotā maksājuma shēmu vai 
pieprasījuši atbalstu saskaņā ar vienotā 
platībmaksājuma shēmu, abos gadījumos 
atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 73/2009, 
pamata maksājuma shēmas piemērošanas 
pirmajā gadā saņem maksājumtiesības, ja 
viņiem ir tiesības pretendēt uz tiešo 
maksājumu piešķiršanu saskaņā ar 
9. pantu.

Or. en

Pamatojums

Prasība dalībvalstīm aktivizēt maksājumtiesības 2011. gadā nedrīkst būt obligāta.

Grozījums Nr. 954
Eric Andrieu, Marc Tarabella

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Lauksaimnieki, kuri 2011. gadā ir 2. Dalībvalstis var nolemt, ka tikai tie
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aktivizējuši vismaz vienu maksājumtiesību 
saskaņā ar vienotā maksājuma shēmu vai 
pieprasījuši atbalstu saskaņā ar vienotā 
platībmaksājuma shēmu, abos gadījumos 
atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 73/2009, 
pamata maksājuma shēmas piemērošanas 
pirmajā gadā saņem maksājumtiesības, ja 
viņiem ir tiesības pretendēt uz tiešo 
maksājumu piešķiršanu saskaņā ar 
9. pantu.

lauksaimnieki, kuri 2011. gadā ir 
aktivizējuši vismaz vienu maksājumtiesību 
saskaņā ar vienotā maksājuma shēmu vai 
pieprasījuši atbalstu saskaņā ar vienotā 
platībmaksājuma shēmu, abos gadījumos 
atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 73/2009, 
pamata maksājuma shēmas piemērošanas 
pirmajā gadā saņem maksājumtiesības, ja 
viņiem ir tiesības pretendēt uz tiešo 
maksājumu piešķiršanu saskaņā ar 
9. pantu.

Or. fr

Grozījums Nr. 955
Michel Dantin, Agnès Le Brun

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Lauksaimnieki, kuri 2011. gadā ir 
aktivizējuši vismaz vienu maksājumtiesību 
saskaņā ar vienotā maksājuma shēmu vai 
pieprasījuši atbalstu saskaņā ar vienotā 
platībmaksājuma shēmu, abos gadījumos 
atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 73/2009, 
pamata maksājuma shēmas piemērošanas 
pirmajā gadā saņem maksājumtiesības, ja 
viņiem ir tiesības pretendēt uz tiešo 
maksājumu piešķiršanu saskaņā ar 
9. pantu.

2. Dalībvalstis var nolemt, ka tikai tie
lauksaimnieki, kuri 2011. gadā ir 
aktivizējuši vismaz vienu maksājumtiesību 
saskaņā ar vienotā maksājuma shēmu vai 
pieprasījuši atbalstu saskaņā ar vienotā 
platībmaksājuma shēmu, abos gadījumos 
atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 73/2009, 
pamata maksājuma shēmas piemērošanas 
pirmajā gadā saņem maksājumtiesības, ja 
viņiem ir tiesības pretendēt uz tiešo 
maksājumu piešķiršanu saskaņā ar 
9. pantu.

Or. fr

Grozījums Nr. 956
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Regulas priekšlikums
21. pants – 2. punkts – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Lauksaimnieki, kuri 2011. gadā ir 
aktivizējuši vismaz vienu maksājumtiesību 
saskaņā ar vienotā maksājuma shēmu vai 
pieprasījuši atbalstu saskaņā ar vienotā 
platībmaksājuma shēmu, abos gadījumos 
atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 73/2009, 
pamata maksājuma shēmas piemērošanas 
pirmajā gadā saņem maksājumtiesības, ja 
viņiem ir tiesības pretendēt uz tiešo 
maksājumu piešķiršanu saskaņā ar 
9. pantu.

2. Dalībvalstis var līdz 2013. gada 
1. augustam nolemt, ka tikai tie
lauksaimnieki, kuri 2011. gadā ir 
aktivizējuši vismaz vienu maksājumtiesību 
saskaņā ar vienotā maksājuma shēmu vai 
pieprasījuši atbalstu saskaņā ar vienotā 
platībmaksājuma shēmu, abos gadījumos 
atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 73/2009, 
pamata maksājuma shēmas piemērošanas 
pirmajā gadā saņem maksājumtiesības, ja 
viņiem ir tiesības pretendēt uz tiešo 
maksājumu piešķiršanu saskaņā ar 
9. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 957
Patrick Le Hyaric

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Lauksaimnieki, kuri 2011. gadā ir 
aktivizējuši vismaz vienu maksājumtiesību 
saskaņā ar vienotā maksājuma shēmu vai 
pieprasījuši atbalstu saskaņā ar vienotā 
platībmaksājuma shēmu, abos gadījumos 
atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 73/2009, 
pamata maksājuma shēmas piemērošanas 
pirmajā gadā saņem maksājumtiesības, ja 
viņiem ir tiesības pretendēt uz tiešo 
maksājumu piešķiršanu saskaņā ar 
9. pantu.

2. Dalībvalstis var nolemt, ka tikai tie
lauksaimnieki, kuri 2011. gadā ir 
aktivizējuši vismaz vienu maksājumtiesību 
saskaņā ar vienotā maksājuma shēmu vai 
pieprasījuši atbalstu saskaņā ar vienotā 
platībmaksājuma shēmu, abos gadījumos 
atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 73/2009, 
pamata maksājuma shēmas piemērošanas 
pirmajā gadā saņem maksājumtiesības, ja 
viņiem ir tiesības pretendēt uz tiešo 
maksājumu piešķiršanu saskaņā ar 
9. pantu.

Or. fr

Grozījums Nr. 958
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
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Regulas priekšlikums
21. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Lauksaimnieki, kuri 2011. gadā ir 
aktivizējuši vismaz vienu maksājumtiesību 
saskaņā ar vienotā maksājuma shēmu vai
pieprasījuši atbalstu saskaņā ar vienotā 
platībmaksājuma shēmu, abos gadījumos 
atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 73/2009, 
pamata maksājuma shēmas piemērošanas 
pirmajā gadā saņem maksājumtiesības, ja 
viņiem ir tiesības pretendēt uz tiešo 
maksājumu piešķiršanu saskaņā ar 
9. pantu.

2. Lauksaimnieki, kuri 2011. gadā ir 
aktivizējuši vismaz vienu maksājumtiesību 
saskaņā ar vienotā maksājuma shēmu vai
kuriem nebija tiesību saņemt maksājumus 
saskaņā ar vienotā maksājuma shēmu, bet 
kuri ir saņēmuši noteikta veida 
Regulā (EK) Nr. 73/2009 minēto atbalstu,
vai kuriem maksājumtiesības saskaņā ar 
vienotā maksājuma shēmu pirmo reizi 
tika piešķirtas 2012. vai 2013. gadā,
pamata maksājuma shēmas piemērošanas 
pirmajā gadā saņem maksājumtiesības, ja 
viņiem ir tiesības pretendēt uz tiešo 
maksājumu piešķiršanu saskaņā ar 
9. pantu.

Or. es

Pamatojums

Para la asignación de derechos de pago base, además de tener en cuenta a los agricultores 
que activaron al menos un derecho de pago único en 2011, debería considerarse también a 
quienes percibieron ese año pagos directos en virtud del Reglamento (CE) 73/2009 
correspondientes a sectores que aún no se habían integrado en el régimen de pago único, o 
sectores que mantenían un determinado porcentaje acoplado hasta 2012.De forma especial, 
se considera necesaria la inclusión de los beneficiarios de prima por vaca nodriza conforme 
al artículo 111 del Reglamento 73/2009, para garantizar el acceso a los pagos a aquellos 
beneficiarios que por sus particularidades en el acceso a la actividad, pudieran no haber 
participado del régimen de pago único en 2011, por estar esta prima totalmente acoplada. No 
sería justo dejarlos fuera del sistema cuando puede darse el caso de haber pertenecido al 
mismo durante muchos años.Asimismo, se debe considerar en esta primera asignación a los 
nuevos productores que recibieron derechos de la reserva nacional en 2012 o 2013.

Grozījums Nr. 959
Izaskun Bilbao Barandica

Regulas priekšlikums
21. pants – 2. punkts – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Lauksaimnieki, kuri 2011. gadā ir 
aktivizējuši vismaz vienu maksājumtiesību 
saskaņā ar vienotā maksājuma shēmu vai 
pieprasījuši atbalstu saskaņā ar vienotā 
platībmaksājuma shēmu, abos gadījumos
atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 73/2009, 
pamata maksājuma shēmas piemērošanas 
pirmajā gadā saņem maksājumtiesības, ja 
viņiem ir tiesības pretendēt uz tiešo 
maksājumu piešķiršanu saskaņā ar 
9. pantu.

2. Lauksaimnieki, kuri 2011. gadā ir 
aktivizējuši vismaz vienu maksājumtiesību 
saskaņā ar vienotā maksājuma shēmu vai 
pieprasījuši atbalstu saskaņā ar vienotā 
platībmaksājuma shēmu vai piemaksām 
par zīdītājgovīm atbilstīgi Regulai (EK) 
Nr. 73/2009, vai kuriem maksājumtiesības 
saskaņā ar vienotā maksājuma shēmu 
pirmo reizi tika piešķirtas 2012. vai 
2013. gadā, pamata maksājuma shēmas 
piemērošanas pirmajā gadā saņem 
maksājumtiesības, ja viņiem ir tiesības 
pretendēt uz tiešo maksājumu piešķiršanu 
saskaņā ar 9. pantu.

Or. es

Pamatojums

Būtu netaisnīgi, ja no sistēmas tiktu izslēgti piemaksas par zīdītājgovīm saņēmēji, kuri, 
iespējams, bijuši tai piederīgi daudzus gadus. Jāiekļauj arī tie lauksaimnieki, kuri 2012. vai 
2013. gadā pirmo reizi gūst labumu no valsts rezervju maksājumtiesībām.

Grozījums Nr. 960
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Lauksaimnieki, kuri 2011. gadā ir 
aktivizējuši vismaz vienu maksājumtiesību 
saskaņā ar vienotā maksājuma shēmu vai 
pieprasījuši atbalstu saskaņā ar vienotā 
platībmaksājuma shēmu, abos gadījumos
atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 73/2009,
pamata maksājuma shēmas piemērošanas 
pirmajā gadā saņem maksājumtiesības, ja 
viņiem ir tiesības pretendēt uz tiešo 
maksājumu piešķiršanu saskaņā ar 
9. pantu.

2. Lauksaimnieki, kuri 2011. gadā ir 
aktivizējuši vismaz vienu maksājumtiesību 
saskaņā ar vienotā maksājuma shēmu vai 
pieprasījuši atbalstu saskaņā ar vienotā 
platībmaksājuma shēmu vai piemaksām 
par zīdītājgovīm atbilstīgi Regulai (EK) 
Nr. 73/2009, vai kuriem maksājumtiesības 
no vienotā maksājuma shēmas pirmo reizi 
tika piešķirtas 2012. vai 2013. gadā,
pamata maksājuma shēmas piemērošanas 
pirmajā gadā saņem maksājumtiesības, ja 
viņiem ir tiesības pretendēt uz tiešo 
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maksājumu piešķiršanu saskaņā ar 
9. pantu.

Or. es

Pamatojums

Debería considerarse también a los que percibieron ese año pagos directos en virtud del 
Reglamento (CE) 73/2009 de sectores que aún no se habían integrado en el régimen de pago 
único, ( sector de los frutos de cáscara en ES) o sectores que mantenían un determinado 
porcentaje acoplado hasta 2012 ( arroz, forrajes desecados y proteaginosas). También a los 
beneficiarios de prima por vaca nodriza para garantizar el acceso a los pagos a aquellos 
beneficiarios que pudieran no haber participado del régimen de pago único en 2011, por 
estar esta prima totalmente acoplada. Asimismo, se debe considerar en esta primera 
asignación a los nuevos productores que recibieron derechos de la reserva nacional en 2012 
ó en 2013.

Grozījums Nr. 961
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Lauksaimnieki, kuri 2011. gadā ir 
aktivizējuši vismaz vienu maksājumtiesību 
saskaņā ar vienotā maksājuma shēmu vai 
pieprasījuši atbalstu saskaņā ar vienotā 
platībmaksājuma shēmu, abos gadījumos
atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 73/2009, 
pamata maksājuma shēmas piemērošanas 
pirmajā gadā saņem maksājumtiesības, ja 
viņiem ir tiesības pretendēt uz tiešo 
maksājumu piešķiršanu saskaņā ar 
9. pantu.

2. Lauksaimnieki, kuri 2011. gadā ir 
aktivizējuši vismaz vienu maksājumtiesību 
saskaņā ar vienotā maksājuma shēmu vai 
pieprasījuši atbalstu saskaņā ar vienotā 
platībmaksājuma shēmu vai piemaksām 
par zīdītājgovīm atbilstīgi Regulai (EK) 
Nr. 73/2009, vai kuriem maksājumtiesības 
no vienotā maksājuma shēmas pirmo reizi 
tika piešķirtas 2012. vai 2013. gadā,
pamata maksājuma shēmas piemērošanas 
pirmajā gadā saņem maksājumtiesības, ja 
viņiem ir tiesības pretendēt uz tiešo 
maksājumu piešķiršanu saskaņā ar 
9. pantu.

Or. es
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Grozījums Nr. 962
Alyn Smith

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Lauksaimnieki, kuri 2011. gadā ir 
aktivizējuši vismaz vienu maksājumtiesību 
saskaņā ar vienotā maksājuma shēmu vai 
pieprasījuši atbalstu saskaņā ar vienotā 
platībmaksājuma shēmu, abos gadījumos 
atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 73/2009, 
pamata maksājuma shēmas piemērošanas 
pirmajā gadā saņem maksājumtiesības, ja 
viņiem ir tiesības pretendēt uz tiešo 
maksājumu piešķiršanu saskaņā ar 
9. pantu.

2. Lauksaimnieki, kuri 2011. gadā ir 
aktivizējuši vismaz vienu maksājumtiesību 
saskaņā ar vienotā maksājuma shēmu vai 
pieprasījuši atbalstu saskaņā ar vienotā 
platībmaksājuma shēmu, abos gadījumos 
atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 73/2009, vai 
kuri ir iesnieguši pierādījumus par aktīvu 
lauksaimniecisko ražošanu (definēta kā 
lauksaimniecības produktu ražošana vai 
audzēšana, tostarp ražas novākšana, 
slaukšana, dzīvnieku audzēšana un 
turēšana lauksaimniecības nolūkiem), 
piemēram, integrētās administrācijas un 
kontroles sistēmas veidlapu, pamata 
maksājuma shēmas piemērošanas pirmajā 
gadā saņem maksājumtiesības, ja viņiem ir 
tiesības pretendēt uz tiešo maksājumu 
piešķiršanu saskaņā ar 9. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 963
Michel Dantin

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atkāpjoties no pirmās daļas, dalībvalstis
var:
i) nolemt nenoteikt visas lauksaimnieciski 
izmantojamās platības par 
atbalsttiesīgām;
ii) piemērot koeficientu atbalsttiesīgo 
hektāru skaitam konkrētās platību 
kategorijās, jo īpaši tajās, kas dabiski ir 
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mazāk produktīvas.

Or. fr

Grozījums Nr. 964
Elisabeth Köstinger

Regulas priekšlikums
21. pants – 2. punkts – 2. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atkāpjoties no pirmās daļas, lauksaimnieki 
saņem maksājumtiesības pamata 
maksājuma shēmas piemērošanas pirmajā 
gadā, ja viņiem ir tiesības pretendēt uz 
tiešo maksājumu piešķiršanu saskaņā ar 
9. pantu un ja 2011. gadā:

Atkāpjoties no pirmās daļas, lauksaimnieki 
saņem maksājumtiesības pamata 
maksājuma shēmas piemērošanas pirmajā 
gadā, ja viņiem ir tiesības pretendēt uz 
tiešo maksājumu piešķiršanu saskaņā ar 
9. pantu un ja 2014. gadā:

Or. de

Grozījums Nr. 965
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Regulas priekšlikums
21. pants – 2. punkts – 2. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atkāpjoties no pirmās daļas, lauksaimnieki 
saņem maksājumtiesības pamata 
maksājuma shēmas piemērošanas pirmajā 
gadā, ja viņiem ir tiesības pretendēt uz 
tiešo maksājumu piešķiršanu saskaņā ar 
9. pantu un ja 2011. gadā:

Atkāpjoties no pirmās daļas, dalībvalstis 
var nolemt, ka lauksaimnieki saņem 
maksājumtiesības pamata maksājuma 
shēmas piemērošanas pirmajā gadā, ja 
viņiem ir tiesības pretendēt uz tiešo 
maksājumu piešķiršanu saskaņā ar 9. pantu 
un ja 2009., 2010. vai 2011. gadā:

Or. fr

Grozījums Nr. 966
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet
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Regulas priekšlikums
21. pants – 2. punkts – 2. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atkāpjoties no pirmās daļas, lauksaimnieki 
saņem maksājumtiesības pamata 
maksājuma shēmas piemērošanas pirmajā 
gadā, ja viņiem ir tiesības pretendēt uz 
tiešo maksājumu piešķiršanu saskaņā ar 
9. pantu un ja 2011. gadā:

Atkāpjoties no pirmās daļas, lauksaimnieki 
saņem maksājumtiesības pamata 
maksājuma shēmas piemērošanas pirmajā 
gadā, ja viņiem ir tiesības pretendēt uz 
tiešo maksājumu piešķiršanu saskaņā ar 
9. pantu un ja vismaz vienā gadā laika 
posmā no 2009. līdz 2011. gadam, ko 
nosaka dalībvalsts:

Or. en

Grozījums Nr. 967
Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola

Regulas priekšlikums
21. pants – 2. punkts – 2. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atkāpjoties no pirmās daļas, lauksaimnieki 
saņem maksājumtiesības pamata 
maksājuma shēmas piemērošanas pirmajā 
gadā, ja viņiem ir tiesības pretendēt uz 
tiešo maksājumu piešķiršanu saskaņā ar 
9. pantu un ja 2011. gadā:

Atkāpjoties no pirmās daļas, lauksaimnieki 
saņem maksājumtiesības pamata 
maksājuma shēmas piemērošanas pirmajā 
gadā, ja viņiem ir tiesības pretendēt uz 
tiešo maksājumu piešķiršanu saskaņā ar 
9. pantu un ja no 2009. līdz 2011. gadam:

Or. en

Grozījums Nr. 968
Mairead McGuinness, Giovanni La Via, Marian-Jean Marinescu, Esther de Lange, 
Maria do Céu Patrão Neves

Regulas priekšlikums
21. pants – 2. punkts – 2. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atkāpjoties no pirmās daļas, lauksaimnieki 
saņem maksājumtiesības pamata 

Atkāpjoties no pirmās daļas, lauksaimnieki 
saņem maksājumtiesības pamata 
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maksājuma shēmas piemērošanas pirmajā 
gadā, ja viņiem ir tiesības pretendēt uz 
tiešo maksājumu piešķiršanu saskaņā ar 
9. pantu un ja 2011. gadā:

maksājuma shēmas piemērošanas pirmajā 
gadā, ja viņiem ir tiesības pretendēt uz 
tiešo maksājumu piešķiršanu saskaņā ar 
9. pantu un ja 2009., 2010. vai 2011. gadā:

Or. en

Grozījums Nr. 969
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Regulas priekšlikums
21. pants – 2. punkts – 2. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atkāpjoties no pirmās daļas, lauksaimnieki 
saņem maksājumtiesības pamata 
maksājuma shēmas piemērošanas pirmajā 
gadā, ja viņiem ir tiesības pretendēt uz 
tiešo maksājumu piešķiršanu saskaņā ar 
9. pantu un ja 2011. gadā:

Ja dalībvalstis ir pieņēmušas pirmajā daļā 
minēto lēmumu, un, atkāpjoties no šīs 
daļas, lauksaimnieki saņem 
maksājumtiesības pamata maksājuma 
shēmas piemērošanas pirmajā gadā, ja 
viņiem ir tiesības pretendēt uz tiešo 
maksājumu piešķiršanu saskaņā ar 9. pantu 
un ja 2010. vai 2011. gadā:

Or. en

Grozījums Nr. 970
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Regulas priekšlikums
21. pants – 2. punkts – 2. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atkāpjoties no pirmās daļas, lauksaimnieki
saņem maksājumtiesības pamata 
maksājuma shēmas piemērošanas pirmajā 
gadā, ja viņiem ir tiesības pretendēt uz 
tiešo maksājumu piešķiršanu saskaņā ar 
9. pantu un ja 2011. gadā:

Atkāpjoties no pirmās daļas, lauksaimnieki
var, ja dalībvalsts uzskata par piemērotu, 
saņemt maksājumtiesības pamata 
maksājuma shēmas piemērošanas pirmajā 
gadā, ja viņiem ir tiesības pretendēt uz 
tiešo maksājumu piešķiršanu saskaņā ar 
9. pantu un ja 2011. gadā:

Or. es
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Grozījums Nr. 971
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora, Seán Kelly, Jim Higgins

Regulas priekšlikums
21. pants – 2. punkts – 2. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atkāpjoties no pirmās daļas, lauksaimnieki
saņem maksājumtiesības pamata 
maksājuma shēmas piemērošanas pirmajā 
gadā, ja viņiem ir tiesības pretendēt uz 
tiešo maksājumu piešķiršanu saskaņā ar 
9. pantu un ja 2011. gadā:

Atkāpjoties no pirmās daļas, lauksaimnieki
var, ja dalībvalsts uzskata par piemērotu, 
saņemt maksājumtiesības pamata 
maksājuma shēmas piemērošanas pirmajā 
gadā, ja viņiem ir tiesības pretendēt uz 
tiešo maksājumu piešķiršanu saskaņā ar 
9. pantu un ja 2011. gadā:

Or. es

Pamatojums

Dalībvalstīm jādod pietiekama elastība attiecībā uz konkrētu lauksaimnieku kā saņēmēju
iekļaušanu vai neiekļaušanu pamata maksājumu shēmā, kuri tāpat kā daži augļu, dārzeņu 
audzētāji un vīna ražotāji, nav iekļauti pašreizējā vienotā maksājuma shēmā.

Grozījums Nr. 972
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Regulas priekšlikums
21. pants – 2. punkts – 2. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atkāpjoties no pirmās daļas, lauksaimnieki 
saņem maksājumtiesības pamata 
maksājuma shēmas piemērošanas pirmajā 
gadā, ja viņiem ir tiesības pretendēt uz 
tiešo maksājumu piešķiršanu saskaņā ar 
9. pantu un ja 2011. gadā:

Atkāpjoties no pirmās daļas, dalībvalstis 
var nolemt, ka lauksaimnieki saņem 
maksājumtiesības pamata maksājuma 
shēmas piemērošanas pirmajā gadā, ja 
viņiem ir tiesības pretendēt uz tiešo 
maksājumu piešķiršanu saskaņā ar 9. pantu 
un ja 2011. gadā:

Or. fr
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Grozījums Nr. 973
Patrick Le Hyaric

Regulas priekšlikums
21. pants – 2. punkts – 2. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atkāpjoties no pirmās daļas, lauksaimnieki 
saņem maksājumtiesības pamata 
maksājuma shēmas piemērošanas pirmajā 
gadā, ja viņiem ir tiesības pretendēt uz 
tiešo maksājumu piešķiršanu saskaņā ar 
9. pantu un ja 2011. gadā:

Atkāpjoties no pirmās daļas, dalībvalstis 
var nolemt, ka lauksaimnieki saņem 
maksājumtiesības pamata maksājuma 
shēmas piemērošanas pirmajā gadā, ja 
viņiem ir tiesības pretendēt uz tiešo 
maksājumu piešķiršanu saskaņā ar 9. pantu 
un ja 2011. gadā:

Or. fr

Grozījums Nr. 974
Elisabeth Jeggle, Anja Weisgerber

Regulas priekšlikums
21. pants – 2. punkts – 2. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atkāpjoties no pirmās daļas, lauksaimnieki
saņem maksājumtiesības pamata 
maksājuma shēmas piemērošanas pirmajā 
gadā, ja viņiem ir tiesības pretendēt uz
tiešo maksājumu piešķiršanu saskaņā ar 
9. pantu un ja 2011. gadā:

Atkāpjoties no pirmās daļas, lauksaimnieki
var saņemt maksājumtiesības pamata 
maksājuma shēmas piemērošanas pirmajā 
gadā, ja viņiem ir tiesības pretendēt uz 
tiešo maksājumu piešķiršanu saskaņā ar 
9. pantu un ja 2011. gadā:

Or. de

Pamatojums

Grozījums skaidri nosaka, ka nepieciešamības gadījumā dalībvalsts var piemērot pamata 
maksājuma shēmu, jo īpaši vīnaudzētavām, bet nekādā gadījumā tas nav tai jādara obligāti. 
Tā mērķis ir piešķirt dalībvalstīm iespēju pārgrupēt finansējumu atsevišķās atbalsta 
programmās vīna ražotājiem un vīnaudzētavām.

Grozījums Nr. 975
James Nicholson, Diane Dodds
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Regulas priekšlikums
21. pants – 2. punkts – 2. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atkāpjoties no pirmās daļas, lauksaimnieki 
saņem maksājumtiesības pamata
maksājuma shēmas piemērošanas pirmajā 
gadā, ja viņiem ir tiesības pretendēt uz 
tiešo maksājumu piešķiršanu saskaņā ar 
9. pantu un ja 2011. gadā:

Atkāpjoties no pirmās daļas, lauksaimnieki 
saņem maksājumtiesības vienotā
maksājuma shēmas piemērošanas pirmajā 
gadā, ja viņiem ir tiesības pretendēt uz 
tiešo maksājumu piešķiršanu saskaņā ar 
9. pantu un ja 2011. gadā:

Or. en

Grozījums Nr. 976
James Nicholson, Julie Girling

Regulas priekšlikums
21. pants – 2. punkts – 2. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) tie nav aktivizējuši maksājumtiesības 
saskaņā ar vienotā maksājuma shēmu, bet 
ir audzējuši tikai augļus, dārzeņus un/vai 
apsaimniekojuši tikai vīna dārzu;

a) tie nav aktivizējuši maksājumtiesības 
saskaņā ar vienotā maksājuma shēmu, bet 
ir audzējuši tikai augļus, dārzeņus un/vai 
apsaimniekojuši tikai vīna dārzu; tie ir 
nodarbojušies ar lauksaimniecības 
produktu ražošanu vai audzēšanu, tostarp 
ražas novākšanu, slaukšanu, dzīvnieku 
audzēšanu un turēšanu lauksaimniecības 
nolūkiem;

Or. en

Grozījums Nr. 977
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Regulas priekšlikums
21. pants – 2. punkts – 2. daļa – a apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) tie nav aktivizējuši maksājumtiesības 
saskaņā ar vienotā maksājuma shēmu, bet 
ir audzējuši tikai augļus, dārzeņus un/vai 
apsaimniekojuši tikai vīna dārzu;

a) tie nav aktivizējuši maksājumtiesības 
saskaņā ar vienotā maksājuma shēmu, bet 
ir audzējuši tikai augļus, dārzeņus un/vai 
apsaimniekojuši tikai vīna dārzu, un/vai 
kuru augkopības vai liellopu audzēšanas 
saimniecības ir saņēmušas saistīto 
atbalstu atbilstīgi Regulai (EK) 
Nr. 1782/2003 vai Regulai (EK) 
Nr. 73/2009 pēc dalībvalsts atbilstīgi 
Regulas (EK) Nr. 73/2009 63. pantam 
noteiktā perioda beigām, kas paredzēts 
saistītā atbalsta integrēšanai vienotā 
maksājuma shēmā, un/vai kuri ir turējuši 
dzīvus zirgus gaļas ražošanas nolūkiem;

Or. es

Pamatojums

Regulas priekšlikumā ir paredzēts, ka pamata maksājumtiesības saņem tikai tie 
lauksaimnieki, kuri vismaz vienu reizi ir aktivizējuši maksājumtiesības saskaņā ar vienotā 
maksājuma shēmu vai pieprasījuši atbalstu saskaņā ar vienotā platībmaksājuma shēmu 
2011. gadā. Taču uzskatām, ka ir jāpiešķir atkāpe no pamata maksājuma shēmas 
noteikumiem, lai piešķirtu tiesības uz atbalstu tām nozarēm, kuras nav iekļautas sistēmā 
2012. gadā, kā arī citos apstākļos, jo pretējā gadījumā atsevišķi lauksaimnieki zaudētu savas 
pamata maksājuma tiesības.

Grozījums Nr. 978
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
21. pants – 2. punkts – 2. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) tie nav aktivizējuši maksājumtiesības 
saskaņā ar vienotā maksājuma shēmu, bet 
ir audzējuši tikai augļus, dārzeņus un/vai 
apsaimniekojuši tikai vīna dārzu;

a) tie nav aktivizējuši maksājumtiesības 
saskaņā ar vienotā maksājuma shēmu, bet 
ir audzējuši tikai augļus, dārzeņus un/vai 
apsaimniekojuši tikai vīna dārzu, 
īscirtmeta papeļu stādījumus, kastaņkoku 
audzes, kartupeļus un stādaudzētavās un 



PE492.793v01-00 24/168 AM\907854LV.doc

LV

pārvietojamās siltumnīcās audzētus 
produktus;

Or. it

Grozījums Nr. 979
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Regulas priekšlikums
21. pants – 2. punkts – 2. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) tie nav aktivizējuši maksājumtiesības 
saskaņā ar vienotā maksājuma shēmu, bet 
ir audzējuši tikai augļus, dārzeņus un/vai 
apsaimniekojuši tikai vīna dārzu;

a) tie nav aktivizējuši maksājumtiesības 
saskaņā ar vienotā maksājuma shēmu, bet 
ir audzējuši augļus, dārzeņus, sēklas 
kartupeļus un galda kartupeļus, 
dekoratīvos augus un/vai apsaimniekojuši 
tikai vīna dārzu;

Or. en

Grozījums Nr. 980
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Regulas priekšlikums
21. pants – 2. punkts – 2. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) tie nav aktivizējuši maksājumtiesības 
saskaņā ar vienotā maksājuma shēmu, bet
ir audzējuši tikai augļus, dārzeņus un/vai 
apsaimniekojuši tikai vīna dārzu;

a) tie nav aktivizējuši maksājumtiesības 
saskaņā ar vienotā maksājuma shēmu un ir 
audzējuši augļus, dārzeņus, galda 
kartupeļus un/vai apsaimniekojuši vīna 
dārzu;

Or. en

Grozījums Nr. 981
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra
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Regulas priekšlikums
21. pants – 2. punkts – 2. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) tie nav aktivizējuši maksājumtiesības 
saskaņā ar vienotā maksājuma shēmu, bet 
ir audzējuši tikai augļus, dārzeņus un/vai 
apsaimniekojuši tikai vīna dārzu;

a) tie nav aktivizējuši maksājumtiesības 
saskaņā ar vienotā maksājuma shēmu, bet 
ir audzējuši augļus, dārzeņus, kartupeļus
un/vai apsaimniekojuši vīna dārzu vai 
olīvkoku audzes;

Or. es

Pamatojums

Praksē nav iespējams atrast ražotājus, kuri audzē tikai šos augus. Šis grozījums arī radītu 
tādu stāvokli lauksaimniecībā, kas ir pielīdzināms jauktajām saimniecībām.

Grozījums Nr. 982
Herbert Dorfmann

Regulas priekšlikums
21. pants – 2. punkts – 2. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) tie nav aktivizējuši maksājumtiesības 
saskaņā ar vienotā maksājuma shēmu, bet 
ir audzējuši tikai augļus, dārzeņus un/vai 
apsaimniekojuši tikai vīna dārzu;

a) tie nav aktivizējuši maksājumtiesības 
saskaņā ar vienotā maksājuma shēmu, bet 
ir audzējuši tikai augļus, dārzeņus un/vai 
apsaimniekojuši tikai vīna dārzus un/vai 
ilggadīgos zālājus;

Or. de

Grozījums Nr. 983
James Nicholson, Diane Dodds

Regulas priekšlikums
21. pants – 2. punkts – 2. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) tie nav aktivizējuši maksājumtiesības 
saskaņā ar vienotā maksājuma shēmu, bet 

a) tie nav aktivizējuši maksājumtiesības 
saskaņā ar spēkā esošo vienotā maksājuma 
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ir audzējuši tikai augļus, dārzeņus un/vai 
apsaimniekojuši tikai vīna dārzu;

shēmu, bet ir audzējuši tikai augļus, 
dārzeņus un/vai apsaimniekojuši tikai vīna 
dārzu;

Or. en

Grozījums Nr. 984
Astrid Lulling

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) ja tie var pierādīt, ka lauksaimnieciski 
izmantojamās platības, attiecībā uz kurām 
lauksaimnieki vēlas iegūt tiešā 
maksājuma tiesības, tika nomātas vai 
iegādātas līdz 2011. gada 31. decembrim.

Or. fr

Grozījums Nr. 985
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Kent 
Johansson

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis var nolemt, ka 
maksājumtiesības saņem tikai tie 
lauksaimnieki, kuri ir 2011. gadā ir 
nodarbojušies ar lauksaimniecības 
produktu ražošanu vai audzēšanu, tostarp 
ražas novākšanu, slaukšanu, dzīvnieku 
audzēšanu un turēšanu lauksaimniecības 
nolūkiem.

Or. en
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Pamatojums

Grozījums attiecas uz tiem zemes īpašniekiem, kuri ir pieprasījuši tiešos maksājumus. Tas ļauj
dalībvalstīm ierobežot atbalsta tiesību piešķiršanu, iekļaujot tikai tos, kuri lauksaimniecisko 
ražošanu uzsāka 2011. gadā.

Grozījums Nr. 986
Mairead McGuinness, Esther de Lange, Maria do Céu Patrão Neves

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Izņemot nepārvaramas varas vai ārkārtas 
apstākļus, vienam lauksaimniekam 
piešķirto maksājumtiesību skaits ir vienāds 
ar 25. panta 2. punkta nozīmē atbalsttiesīgo 
hektāru skaitu, ko lauksaimnieks 
2014. gadam deklarējis saskaņā ar 
26. panta 1. punktu. 

Izņemot nepārvaramas varas vai ārkārtas 
apstākļus, vienam lauksaimniekam 
piešķirto maksājumtiesību skaits ir vienāds 
ar 25. panta 2. punkta nozīmē atbalsttiesīgo 
hektāru skaitu, ko lauksaimnieks 
2014. gadam deklarējis saskaņā ar 
26. panta 1. punktu. Tomēr dalībvalstis 
atsevišķiem lauksaimniekiem piešķiramo 
maksājumtiesību skaitu var ierobežot līdz 
mazākajam no tādu atbalsttiesīgo hektāru 
skaita Regulas (EK) Nr. 73/2009 
34. panta 2. punkta izpratnē, ko 
lauksaimnieks deklarējis atsauces 
gadam — 2009., 2010. vai 2011. gadam, 
ko nolemj dalībvalsts, vai 2014. gadam.

Or. en

Grozījums Nr. 987
Brian Simpson

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Izņemot nepārvaramas varas vai ārkārtas 
apstākļus, vienam lauksaimniekam 
piešķirto maksājumtiesību skaits ir 
vienāds ar 25. panta 2. punkta nozīmē 

svītrots
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atbalsttiesīgo hektāru skaitu, ko 
lauksaimnieks 2014. gadam deklarējis 
saskaņā ar 26. panta 1. punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 988
Liam Aylward, Marian Harkin

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Izņemot nepārvaramas varas vai ārkārtas 
apstākļus, vienam lauksaimniekam 
piešķirto maksājumtiesību skaits ir 
vienāds ar 25. panta 2. punkta nozīmē 
atbalsttiesīgo hektāru skaitu, ko 
lauksaimnieks 2014. gadam deklarējis 
saskaņā ar 26. panta 1. punktu.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 989
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Izņemot nepārvaramas varas vai ārkārtas 
apstākļus, vienam lauksaimniekam 
piešķirto maksājumtiesību skaits ir vienāds 
ar 25. panta 2. punkta nozīmē
atbalsttiesīgo hektāru skaitu, ko 
lauksaimnieks 2014. gadam deklarējis 
saskaņā ar 26. panta 1. punktu.

Izņemot nepārvaramas varas vai ārkārtas 
apstākļus, atbilstīgo maksājumtiesību 
skaits 25. panta 2. punkta nozīmē, ko 
lauksaimnieks ir ieguvis dalībvalsts 
noteiktā atsauces gadā, kam jābūt līdz
KLP reformas priekšlikuma iesniegšanai.

Or. es
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Grozījums Nr. 990
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Izņemot nepārvaramas varas vai ārkārtas 
apstākļus, vienam lauksaimniekam 
piešķirto maksājumtiesību skaits ir vienāds 
ar 25. panta 2. punkta nozīmē atbalsttiesīgo 
hektāru skaitu, ko lauksaimnieks 
2014. gadam deklarējis saskaņā ar 
26. panta 1. punktu.

Izņemot nepārvaramas varas vai ārkārtas 
apstākļus, vienam lauksaimniekam 
piešķirto maksājumtiesību skaits ir vienāds 
ar 25. panta 2. punkta nozīmē atbalsttiesīgo 
hektāru skaitu, ko lauksaimnieks 
2014. gadam deklarējis saskaņā ar 
26. panta 1. punktu, un kuru maksimālais 
apjoms nedrīkst pārsniegt 
maksājumtiesību vidējo skaitu, kāds tika 
izmantots laika posmā no 2009. līdz
2011. gadam.

Or. es

Grozījums Nr. 991
Eric Andrieu, Marc Tarabella

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Izņemot nepārvaramas varas vai ārkārtas 
apstākļus, vienam lauksaimniekam 
piešķirto maksājumtiesību skaits ir vienāds 
ar 25. panta 2. punkta nozīmē atbalsttiesīgo 
hektāru skaitu, ko lauksaimnieks 
2014. gadam deklarējis saskaņā ar 
26. panta 1. punktu.

Izņemot nepārvaramas varas vai ārkārtas 
apstākļus, vienam lauksaimniekam 
piešķirto maksājumtiesību skaits ir vienāds 
ar 25. panta 2. punkta nozīmē atbalsttiesīgo 
hektāru skaitu, ko lauksaimnieks 
2014. gadam deklarējis saskaņā ar 
26. panta 1. punktu, vai proporcionālu šo 
atbalsttiesīgo hektāru skaita daļu, ko 
objektīvi un nediskriminējoši nosaka 
dalībvalstis.

Or. fr
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Grozījums Nr. 992
Michel Dantin

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Izņemot nepārvaramas varas vai ārkārtas 
apstākļus, vienam lauksaimniekam 
piešķirto maksājumtiesību skaits ir vienāds 
ar 25. panta 2. punkta nozīmē atbalsttiesīgo 
hektāru skaitu, ko lauksaimnieks 
2014. gadam deklarējis saskaņā ar 
26. panta 1. punktu.

Neskarot 2. punkta, tā otrās daļas un 
b) apakšpunkta piemērošanu un izņemot 
nepārvaramas varas vai ārkārtas apstākļus, 
vienam lauksaimniekam piešķirto 
maksājumtiesību skaits ir vienāds ar 
25. panta 2. punkta nozīmē atbalsttiesīgo 
hektāru skaitu, ko lauksaimnieks 
2014. gadam deklarējis saskaņā ar 
26. panta 1. punktu.

Or. fr

Grozījums Nr. 993
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Regulas priekšlikums
21. pants – 2. punkts – 3.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neraugoties uz iepriekšējo punktu, 
dalībvalstis var ierobežot atbalsttiesīgo 
hektāru skaitu, kas tiek ņemti vērā 
maksājumtiesību piešķiršanā 
lauksaimniekiem, lai tas nepārsniegtu 
konkrētam gadam vai atsauces periodam 
deklarēto hektāru skaitu laika posmā no 
2009. līdz 2011. gadam.

Or. es

Pamatojums

Pastāv risks, ka atbalsttiesīgo hektāru skaits 2014. gadā var strauji palielināties, kādēļ būtu 
ievērojami jāsamazina vidējais atbalsta apjoms par hektāru. Tādēļ jānosaka maksimālais 
hektāru skaits, kas tiek ņemts vērā maksājumtiesību pirmajā piešķiršanā.



AM\907854LV.doc 31/168 PE492.793v01-00

LV

Grozījums Nr. 994
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Regulas priekšlikums
21. pants – 2. punkts – 3.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neraugoties uz iepriekšējo punktu, 
dalībvalstis var ierobežot atbalsttiesīgo 
hektāru skaitu, kas tiek ņemti vērā 
maksājumtiesību piešķiršanā 
lauksaimniekiem, līdz apjomam, kas 
nepārsniedz konkrētam gadam vai 
atsauces periodam laikā no 2009. līdz 
2011. gadam deklarēto hektāru skaitu.

Or. es

Pamatojums

To hektāru skaits, kas tiek ņemti vērā, nosakot tiešos maksājumus, jāierobežo līdz apjomam, 
kas līdzīgs ārējās konverģences aprēķinā starp dalībvalstīm izmantotajam apjomam.

Grozījums Nr. 995
Sylvie Goulard, Astrid Lulling

Regulas priekšlikums
21. pants – 2. punkts – 3.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atkāpjoties no 2. punkta a) apakšpunkta, 
dalībvalstis, kuras atbilstīgi Regulai ES 
[...] attiecībā uz vienotā maksājuma 
shēmu un atbalstu vīnogulāju 
audzētājiem, ir izvēlējušās no 2015. gada 
nesamazināt atbalsta programmu apjomu 
vīna ražošanas nozarē, lai palielinātu 
valsts maksimālo apjomu tiešajiem 
maksājumiem, var izvēlēties izslēgt 
vīnkopības nozari no atbalsttiesīgo platību 
skaita saskaņā ar pamata maksājuma 
shēmu.
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Or. en

Grozījums Nr. 996
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
21. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Atkāpjoties no 2. punkta pirmās daļas, 
lauksaimnieki, kuri ir uzsākuši 
lauksaimniecisko darbību 2012. un 
2013. gadā, saņem maksājumtiesības 
pamata maksājuma shēmas piemērošanas 
pirmajā gadā, ja viņiem ir tiesības 
pretendēt uz tiešo maksājumu piešķiršanu 
saskaņā ar 9. pantu un ja tie apņemas 
piecus gadus nenodot tiesības saņemt 
maksājumtiesības, katru gadu izmantot šīs 
maksājumtiesības un neiznomāt zemi un 
maksājumtiesības, attiecībā uz kurām ir 
iesniegts pieteikums.

Or. it

Grozījums Nr. 997
Giovanni La Via

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Atkāpjoties no 2. punkta pirmās daļas, 
lauksaimnieki, kuri ir uzsākuši 
lauksaimniecisko darbību 2012. un 
2013. gadā, saņem maksājumtiesības 
pamata maksājuma shēmas piemērošanas 
pirmajā gadā, ja viņiem ir tiesības 
pretendēt uz tiešo maksājumu piešķiršanu 
saskaņā ar 9. pantu un ja tie apņemas 
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piecus gadus nenodot tiesības saņemt 
maksājumtiesības, katru gadu izmantot šīs 
maksājumtiesības un neiznomāt zemi un 
maksājumtiesības, attiecībā uz kurām ir 
iesniegts pieteikums.

Or. it

Pamatojums

Komisija savā priekšlikumā nav iekļāvusi jaunpienācējus lauksaimniecībā, tostarp arī jaunos 
lauksaimniekus, kuri lauksaimniecisko darbību ir uzsākuši 2012. un 2013. gadā. Tādēļ 
jāparedz maksājumtiesību piešķiršana šādām personām, nosakot stingras prasības, kuru 
mērķis ir novērst spekulācijas.

Grozījums Nr. 998
Jean-Paul Gauzès

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Lauksaimnieki, kuri 2013. gadā ir 
ieguvuši īpašo maksājumu tiesības,
attiecīgi 2014. gadā saņem piešķirtās 
īpašās tiesības, kuru vienības vērtību 
katru gadu samazina atbilstīgi 
procentuālajam lielumam, ko piemēro 
platībmaksājumu konverģencei. Šīs īpašās 
tiesības lauksaimnieki aktivizē, izmantojot 
īpašu procedūru.

Or. fr

Grozījums Nr. 999
Liam Aylward, Marian Harkin

Regulas priekšlikums
21. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja visu saimniecību vai tās daļu pārdod svītrots
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vai iznomā, 2. punkta prasībām atbilstošas 
fiziskas vai juridiskas personas ar 
līgumiem, kuri parakstīti pirms 
2014. gada 15. maija, var nodot tiesības 
saņemt maksājumtiesības, kā minēts 
1. punktā, tikai vienam lauksaimniekam, 
ja šis lauksaimnieks atbilst 9. pantā 
izklāstītajiem nosacījumiem.

Or. en

Pamatojums

Lai novērstu spekulācijas zemes tirgū, kas varētu rasties, nosakot turpmāko atsauces gadu, 
tiek ierosināts iekļaut papildu nosacījumu 21. panta 2. punkta pēdējā teikumā, kas ļautu
dalībvalstīm ierobežot 2014. gadā piešķiramo maksājumtiesību skaitu līdz atbalsttiesīgo 
hektāru skaitam, ko lauksaimnieks ir deklarējis iepriekšējam atsauces gadam — 2009., 2010. 
vai 2011. gadam, ja tas ir mazāks nekā 2014. gadā.

Grozījums Nr. 1000
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Regulas priekšlikums
21. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja visu saimniecību vai tās daļu pārdod 
vai iznomā, 2. punkta prasībām atbilstošas 
fiziskas vai juridiskas personas ar 
līgumiem, kuri parakstīti pirms 
2014. gada 15. maija, var nodot tiesības 
saņemt maksājumtiesības, kā minēts 
1. punktā, tikai vienam lauksaimniekam, 
ja šis lauksaimnieks atbilst 9. pantā 
izklāstītajiem nosacījumiem.

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 1001
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela
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Regulas priekšlikums
21. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja visu saimniecību vai tās daļu pārdod 
vai iznomā, 2. punkta prasībām atbilstošas 
fiziskas vai juridiskas personas ar 
līgumiem, kuri parakstīti pirms 
2014. gada 15. maija, var nodot tiesības 
saņemt maksājumtiesības, kā minēts 
1. punktā, tikai vienam lauksaimniekam, 
ja šis lauksaimnieks atbilst 9. pantā 
izklāstītajiem nosacījumiem.

svītrots

Or. es

Grozījums Nr. 1002
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Regulas priekšlikums
21. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja visu saimniecību vai tās daļu pārdod 
vai iznomā, 2. punkta prasībām atbilstošas 
fiziskas vai juridiskas personas ar 
līgumiem, kuri parakstīti pirms 2014. gada 
15. maija, var nodot tiesības saņemt 
maksājumtiesības, kā minēts 1. punktā,
tikai vienam lauksaimniekam, ja šis 
lauksaimnieks atbilst 9. pantā 
izklāstītajiem nosacījumiem.

3. Ja visu saimniecību vai tās daļu pārdod
vai nodod tās īpašumtiesības pēctecības, 
mantojuma vai pārdošanas veidā, vai 
iznomā, 2. punkta prasībām atbilstoši 
lauksaimnieki ar līgumiem, kuri parakstīti 
pirms 2014. gada 15. maija, var nodot 
tiesības saņemt maksājumtiesības, kā 
minēts 1. punktā, lauksaimniekiem, kuri 
šo saimniecību vai tās daļu ir saņēmuši, ja
šie lauksaimnieki atbilst 9. pantā 
izklāstītajiem nosacījumiem.

Or. es

Pamatojums

Pienācīgi jāņem vērā gadījumi, kuros īpašumtiesības tiek nodotas citā veidā, kas nav īpašuma
sadalīšana vai iznomāšana.
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Grozījums Nr. 1003
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Regulas priekšlikums
21. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja visu saimniecību vai tās daļu pārdod 
vai iznomā, 2. punkta prasībām atbilstošas 
fiziskas vai juridiskas personas ar 
līgumiem, kuri parakstīti pirms 2014. gada 
15. maija, var nodot tiesības saņemt 
maksājumtiesības, kā minēts 1. punktā, 
tikai vienam lauksaimniekam, ja šis 
lauksaimnieks atbilst 9. pantā 
izklāstītajiem nosacījumiem.

3. Ja visu saimniecību vai tās daļu nodod, 
tostarp pārdod, iznomā vai manto, 
2. punkta prasībām atbilstošas fiziskas vai 
juridiskas personas ar līgumiem, kuri 
parakstīti pirms 2014. gada 15. maija, var 
nodot tiesības saņemt maksājumtiesības, kā 
minēts 1. punktā, tikai vienam vai 
vairākiem lauksaimniekiem, ja šie 
lauksaimnieki atbilst 9. pantā 
izklāstītajiem nosacījumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 1004
George Lyon, Phil Bennion

Regulas priekšlikums
21. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja visu saimniecību vai tās daļu pārdod 
vai iznomā, 2. punkta prasībām atbilstošas
fiziskas vai juridiskas personas ar 
līgumiem, kuri parakstīti pirms 2014. gada 
15. maija, var nodot tiesības saņemt 
maksājumtiesības, kā minēts 1. punktā,
tikai vienam lauksaimniekam, ja šis 
lauksaimnieks atbilst 9. pantā 
izklāstītajiem nosacījumiem.

3. Ja visu saimniecību vai tās daļu pārdod, 
sadala, apvieno vai iznomā, 2. punkta 
prasībām atbilstoši lauksaimnieki ar 
līgumiem, kuri parakstīti pirms 2014. gada 
15. maija, var nodot tiesības saņemt 
maksājumtiesības, kā minēts 1. punktā, 
vienam vai vairākiem lauksaimniekiem, 
kuri šo saimniecību vai tās daļu ir 
saņēmuši, ja šie lauksaimnieki atbilst 
9. pantā izklāstītajiem nosacījumiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 1005
Brian Simpson

Regulas priekšlikums
21. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja visu saimniecību vai tās daļu pārdod 
vai iznomā, 2. punkta prasībām atbilstošas 
fiziskas vai juridiskas personas ar 
līgumiem, kuri parakstīti pirms 2014. gada 
15. maija, var nodot tiesības saņemt 
maksājumtiesības, kā minēts 1. punktā,
tikai vienam lauksaimniekam, ja šis 
lauksaimnieks atbilst 9. pantā 
izklāstītajiem nosacījumiem.

3. Ja visu saimniecību vai tās daļu pārdod, 
sadala, apvieno vai iznomā, 2. punkta 
prasībām atbilstošas fiziskas vai juridiskas 
personas ar līgumiem, kuri parakstīti pirms 
2014. gada 15. maija, var nodot tiesības 
saņemt maksājumtiesības, kā minēts 
1. punktā, vienam vai vairākiem 
lauksaimniekiem, ja šie lauksaimnieki
atbilst 9. pantā izklāstītajiem 
nosacījumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 1006
James Nicholson, Julie Girling

Regulas priekšlikums
21. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja visu saimniecību vai tās daļu pārdod 
vai iznomā, 2. punkta prasībām atbilstošas 
fiziskas vai juridiskas personas ar 
līgumiem, kuri parakstīti pirms 2014. gada 
15. maija, var nodot tiesības saņemt 
maksājumtiesības, kā minēts 1. punktā,
tikai vienam lauksaimniekam, ja šis 
lauksaimnieks atbilst 9. pantā izklāstītajiem 
nosacījumiem.

3. Ja visu saimniecību vai tās daļu pārdod 
vai iznomā, 2. punkta prasībām atbilstošas 
fiziskas vai juridiskas personas ar 
līgumiem, kuri parakstīti pirms 2014. gada 
15. maija, var nodot tiesības saņemt 
maksājumtiesības, kā minēts 1. punktā,
pilnībā vai daļēji saņēmējam
lauksaimniekam, ja šis lauksaimnieks 
atbilst 9. pantā izklāstītajiem 
nosacījumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 1007
James Nicholson, Diane Dodds
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Regulas priekšlikums
21. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja visu saimniecību vai tās daļu pārdod 
vai iznomā, 2. punkta prasībām atbilstošas 
fiziskas vai juridiskas personas ar 
līgumiem, kuri parakstīti pirms 2014. gada 
15. maija, var nodot tiesības saņemt 
maksājumtiesības, kā minēts 1. punktā,
tikai vienam lauksaimniekam, ja šis 
lauksaimnieks atbilst 9. pantā 
izklāstītajiem nosacījumiem.

3. Ja visu saimniecību vai tās daļu pārdod 
vai iznomā, 2. punkta prasībām atbilstošas 
fiziskas vai juridiskas personas ar 
līgumiem, kuri parakstīti pirms 2014. gada 
15. maija, var nodot tiesības saņemt 
maksājumtiesības, kā minēts 1. punktā, 
vienam vai vairākiem lauksaimniekiem, ja
šie lauksaimnieki atbilst 9. pantā 
izklāstītajiem nosacījumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 1008
Mariya Gabriel

Regulas priekšlikums
21. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja visu saimniecību vai tās daļu pārdod 
vai iznomā, 2. punkta prasībām atbilstošas 
fiziskas vai juridiskas personas ar 
līgumiem, kuri parakstīti pirms 2014. gada 
15. maija, var nodot tiesības saņemt 
maksājumtiesības, kā minēts 1. punktā, 
tikai vienam lauksaimniekam, ja šis 
lauksaimnieks atbilst 9. pantā izklāstītajiem 
nosacījumiem.

3. Ja visu saimniecību vai tās daļu pārdod 
vai iznomā, 2. punkta prasībām atbilstošām
fiziskām vai juridiskām personām ar 
līgumiem, kuri parakstīti pirms 2014. gada 
15. maija, jānodod tiesības saņemt 
maksājumtiesības, kā minēts 1. punktā, 
tikai vienam lauksaimniekam, ja šis 
lauksaimnieks atbilst 9. pantā izklāstītajiem 
nosacījumiem.

Or. bg

Grozījums Nr. 1009
James Nicholson, Richard Ashworth

Regulas priekšlikums
21. pants – 3. punkts – 1.a daļa (jauna)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis vai atsevišķi to reģioni, kas ir 
ieviesuši vienotā lauksaimniecības 
maksājuma shēmu atbilstīgi Regulas (EK) 
Nr. 1782/2003 59. pantam, var nolemt 
izmantot tiem līdz 2013. gada 
31. decembrim piešķirtās 
maksājumtiesības kā tādu 
maksājumtiesību skaitu, kas tiem 
pieejamas aktivizēšanai 2014. gadā.

Or. en

Grozījums Nr. 1010
James Nicholson, Diane Dodds

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lauksaimnieki var nolemt, cik lielu 
atbalsttiesīgo hektāru skaitu tie vēlas 
izmantot maksājumtiesību noteikšanas 
nolūkiem.

Or. en

Pamatojums

Jāprecizē, ka lēmums par to, cik daudz zemes tiks izmantots maksājumtiesību noteikšanai, 
jāpieņem lauksaimniekiem.

Grozījums Nr. 1011
Izaskun Bilbao Barandica

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neraugoties uz iepriekšējo punktu, 
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dalībvalstis un reģionālās iestādes 
atbilstīgi šīs regulas 20. pantam var, 
pamatojoties uz objektīviem kritērijiem, 
ierobežot atbalsttiesīgo hektāru skaitu, kas 
tiek ņemti vērā maksājumtiesību pirmajā 
piešķiršanā lauksaimniekiem, ja 
attiecīgajā dalībvalstī vai reģionā 
deklarēto atbalsttiesīgo hektāru skaits 
saskaņā ar 26. panta 1. punktu ir par 
vairāk kā 20 % lielāks nekā vidējais 
hektāru skaits, kas pašreizējā maksājumu 
shēmā deklarēts laika posmam no 2009. 
līdz 2011. gadam.
Šo ierobežojumu galvenokārt piemēro 
jauniem atbalsta saņēmējiem saskaņā ar 
pamata maksājuma shēmu, izņemot 
jaunos lauksaimniekus, kas ir iekļauti 
maksājumu shēmā lauksaimniekiem un 
kuru deklarētais hektāru skaits minētajā 
laika posmā pārsniedz šo procentuālo 
lielumu.

Or. es

Pamatojums

Poner límite a las hectareas de nueva asignación de derechos de pago y favorecer la 
correspondencia entre las hectareas pitencialmente elgibles utilizadas para el cálculo de la 
ayuda media por pais a efectos de una redistribución de recursos entre EEMM/regiones y de 
las hectareas o superficie sobre la que se va a efectuar la primera asignación de derechos de 
pago base. De lo contrario, en especial para el caso de los paises que vienen del régimen 
histórico, hay alto riesgo de que crezca el número de hectareas admisibles a declarar en 
2014 y de que se produzca una importante reducción del nivel medio de ayuda por hectarea.

Grozījums Nr. 1012
Liam Aylward, Marian Harkin

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Tomēr dalībvalstis atsevišķiem 
lauksaimniekiem piešķiramo 
maksājumtiesību skaitu var ierobežot līdz 
mazākajam atbalsttiesīgo to hektāru 
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skaitam Regulas (EK) Nr. 73/2009 
34. panta 2. punkta izpratnē, ko 
lauksaimnieks deklarējis atsauces 
gadam — 2009., 2010. vai 2011. gadam, 
ko nolemj dalībvalsts, vai 2014. gadam.

Or. en

Pamatojums

Lai novērstu spekulācijas zemes tirgū, kas varētu rasties, nosakot turpmāko atsauces gadu, 
tiek ierosināts iekļaut papildu nosacījumu 21. panta 2. punkta pēdējā teikumā, kas ļautu 
dalībvalstīm ierobežot 2014. gadā piešķiramo maksājumtiesību skaitu līdz atbalsttiesīgo 
hektāru skaitam, ko lauksaimnieks ir deklarējis iepriekšējam atsauces gadam — 2009., 2010. 
vai 2011. gadam, ja tas ir mazāks nekā 2014. gadā.

Grozījums Nr. 1013
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Ja saimniecību sadala, 2. punkta 
prasībām atbilstošas fiziskas un juridiskas 
personas ar līgumiem, kuri parakstīti 
pirms 2014. gada 15. maija, var pilnībā 
vai daļēji nodot tiesības saņemt 
maksājumtiesības, kā minēts 1. punktā, 
lauksaimniekiem, kuri apsaimnieko 
tādējādi izveidotās saimniecības.

Or. en

Grozījums Nr. 1014
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Neraugoties uz 2. punktu, 
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lauksaimnieki, kuri darbojas liellopu vai 
aitu, vai kazu piena ražošanas, vai 
mājlopu audzēšanas nozarē un kuriem 
pamata maksājuma shēmas īstenošanas 
pirmajā gadā nav atbalsttiesīgo hektāru, 
saņem īpašas tiesības, kuru vērtība ir 
proporcionāla to lauksaimnieciskajai 
darbībai 2011. gadā, tomēr ne vairāk kā 
EUR 5000 par vienu maksājumtiesību.

Or. es

Pamatojums

Jāparedz izņēmumi attiecībā uz dažiem lauksaimnieciskās darbības veidiem, kas nav 
nosakāmi, izmantojot uz hektāru skaitu balstītos modeļus, bet kuri noteikti ir nepieciešami un 
sniedz atbalstu, ņemot vērā dažādos ražošanas modeļus.

Grozījums Nr. 1015
James Nicholson, Julie Girling

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Dalībvalsts var nolemt noteikt 
nemainīgu vienas saimniecības minimālo 
lielumu atbilstīgi 25. panta 2. punktam 
atbalsttiesīgas lauksaimnieciski 
izmantojamās platības ziņā, attiecībā uz 
kuru var tikt pieprasīta maksājumtiesību 
noteikšana. Tomēr minimālais lielums 
nedrīkst pārsniegt robežlielumus, kas 
noteikti 10. panta 1. punkta pirmās daļas 
b) apakšpunktā kopā ar tā otro daļu.

Or. en

Pamatojums

Šis noteikums jāpievieno, lai novērstu gadījumus, kad piešķirto maksājumtiesību apjoms 
nesasniedz minimālo lielumu, par kuru tie var saņemt maksājumu.
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Grozījums Nr. 1016
Diane Dodds

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Ja saimniecību sadala, 2. punkta 
prasībām atbilstošas fiziskas un juridiskas 
personas ar līgumiem, kuri parakstīti 
pirms 2014. gada 15. maija, var pilnībā 
vai daļēji nodot tiesības, lai
maksājumtiesības saņemtu, kā minēts 
1. punktā, lauksaimnieki, kuri 
apsaimnieko tādējādi izveidotās 
saimniecības.

Or. en

Grozījums Nr. 1017
Peter Jahr, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Dalībvalstis var nolemt nepiemērot 
21. panta 2. punkta un 21. panta 
3. punkta pirmo un otro daļu.

Or. de

Grozījums Nr. 1018
Diane Dodds

Regulas priekšlikums
21. pants – 3.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.b Dalībvalsts var nolemt noteikt 
nemainīgu vienas saimniecības minimālo 
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lielumu atbilstīgi 25. panta 2. punktam 
atbalsttiesīgas lauksaimnieciski 
izmantojamās platības ziņā, attiecībā uz 
kuru var tikt pieprasīta maksājumtiesību 
noteikšana. Tomēr minimālais lielums 
nedrīkst pārsniegt robežlielumus, kas 
noteikti 10. panta 1. punkta pirmās daļas 
b) apakšpunktā kopā ar tā otro daļu.

Or. en

Grozījums Nr. 1019
Alyn Smith

Regulas priekšlikums
21.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

21.a pants
Maksājumtiesību piešķiršana 

jaunpienācējiem
Dalībvalsts vai reģions var, pamatojoties 
uz objektīviem kritērijiem, un tādā veidā, 
lai nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi pret 
lauksaimniekiem un nepieļautu tirgus un 
konkurences kropļojumus, piešķirt 
maksājumtiesības, kuru vērtība 
nepārsniedz valsts noteikto maksimālo 
apjomu, lauksaimniekiem, kuri uzsāk 
lauksaimniecisku darbību pēc 
maksājumtiesību pirmās piešķiršanas, kas 
paredzēta 21. pantā. Šādi piešķirto 
maksājumtiesību vērtību nosaka, 
pamatojoties uz valsts vai reģiona
maksājumtiesību vidējo vērtību to 
piešķiršanas gadā.

Or. en

Grozījums Nr. 1020
Michel Dantin
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Regulas priekšlikums
22. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katram attiecīgajam gadam 
maksājumtiesību vienības vērtību 
aprēķina, saskaņā ar 19. vai 20. pantu 
noteikto valsts vai reģiona maksimālo 
apjomu pēc 23. panta 1. punktā paredzētā 
lineārā samazinājuma piemērošanas dalot 
ar to maksājumtiesību skaitu, kas valsts 
vai reģionālā līmenī piešķirtas 
2014. gadam saskaņā ar 21. panta 
2. punktu.

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 1021
Sandra Kalniete, Krišjānis Kariņš, Roberts Zīle, Ivars Godmanis, Radvilė Morkūnaitė-
Mikulėnienė, Inese Vaidere

Regulas priekšlikums
22. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katram attiecīgajam gadam 
maksājumtiesību vienības vērtību aprēķina, 
saskaņā ar 19. vai 20. pantu noteikto valsts
vai reģiona maksimālo apjomu pēc 
23. panta 1. punktā paredzētā lineārā 
samazinājuma piemērošanas dalot ar to 
maksājumtiesību skaitu, kas valsts vai 
reģionālā līmenī piešķirtas 2014. gadam
saskaņā ar 21. panta 2. punktu.

1. Katram attiecīgajam gadam 
maksājumtiesību vienības vērtību aprēķina, 
saskaņā ar 19. vai 20. pantu noteikto valsts 
vai reģiona maksimālo apjomu pēc 
23. panta 1. punktā paredzētā lineārā 
samazinājuma piemērošanas dalot ar to 
maksājumtiesību skaitu, kas valsts vai 
reģionālā līmenī pieprasītas pamata 
maksājuma shēmas pieteikumos, tostarp 
maksājumtiesības, kas saskaņā ar
23. pantu piešķirtas no valsts vai reģionu
rezerves. Maksājumtiesību skaitu izsaka 
hektāros.

Or. en
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Grozījums Nr. 1022
Juozas Imbrasas

Regulas priekšlikums
22. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katram attiecīgajam gadam 
maksājumtiesību vienības vērtību aprēķina, 
saskaņā ar 19. vai 20. pantu noteikto valsts 
vai reģiona maksimālo apjomu pēc 
23. panta 1. punktā paredzētā lineārā 
samazinājuma piemērošanas dalot ar to 
maksājumtiesību skaitu, kas valsts vai 
reģionālā līmenī piešķirtas 2014. gadam
saskaņā ar 21. panta 2. punktu.

1. Katram attiecīgajam gadam 
maksājumtiesību vienības vērtību aprēķina, 
saskaņā ar 19. vai 20. pantu noteikto valsts 
vai reģiona maksimālo apjomu pēc 
23. panta 1. punktā paredzētā lineārā 
samazinājuma piemērošanas dalot ar to 
maksājumtiesību skaitu, kas valsts vai 
reģionālā līmenī pieprasītas pamata 
maksājuma shēmas pieteikumos, tostarp 
maksājumtiesības, kas saskaņā ar
23. pantu piešķirtas no valsts vai reģionu
rezerves. Maksājumtiesību skaitu izsaka 
hektāros.

Or. en

Grozījums Nr. 1023
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Regulas priekšlikums
22. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katram attiecīgajam gadam 
maksājumtiesību vienības vērtību aprēķina, 
saskaņā ar 19. vai 20. pantu noteikto valsts 
vai reģiona maksimālo apjomu pēc 
23. panta 1. punktā paredzētā lineārā 
samazinājuma piemērošanas dalot ar to 
maksājumtiesību skaitu, kas valsts vai 
reģionālā līmenī piešķirtas 2014. gadam 
saskaņā ar 21. panta 2. punktu.

1. Katram attiecīgajam gadam 
maksājumtiesību vienības vērtību aprēķina, 
saskaņā ar 19. vai 20. pantu noteikto valsts 
vai reģiona maksimālo apjomu pēc 
23. panta 1. punktā paredzētā lineārā 
samazinājuma piemērošanas dalot ar to 
maksājumtiesību skaitu, kas valsts vai 
reģionālā līmenī dod tiesības attiecīgajā 
gadā saņemt maksājumu.

Or. en
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Pamatojums

Ierosinām noteikt kārtību, saskaņā ar kuru galīgais maksājumtiesību vērtības apjoms tiek 
noteikts, maksājumiem atvēlēto budžetu dalot ar maksājumtiesību skaitu, kas dod tiesības 
attiecīgajā gadā saņemt maksājumu. Tas nozīmē, ka katru gadu kopējais budžets tiek dalīts ar 
maksājumtiesību skaitu, kāds tiek noteikts pēc tam, kad ir veiktas pārbaudes un kad 
maksājumu aģentūra ir apstiprinājusi tiesības uz maksājumiem. Šis risinājums ļautu pilnībā 
izmantot atvēlēto budžetu.

Grozījums Nr. 1024
Brian Simpson

Regulas priekšlikums
22. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katram attiecīgajam gadam 
maksājumtiesību vienības vērtību aprēķina, 
saskaņā ar 19. vai 20. pantu noteikto valsts 
vai reģiona maksimālo apjomu pēc 
23. panta 1. punktā paredzētā lineārā 
samazinājuma piemērošanas dalot ar to 
maksājumtiesību skaitu, kas valsts vai 
reģionālā līmenī piešķirtas 2014. gadam
saskaņā ar 21. panta 2. punktu.

1. Katram attiecīgajam gadam 
maksājumtiesību vienības vērtību aprēķina, 
saskaņā ar 19. vai 20. pantu noteikto valsts 
vai reģiona maksimālo apjomu pēc 
23. panta 1. punktā vai attiecīgi 23. panta 
2. punktā paredzētā lineārā samazinājuma 
piemērošanas dalot ar to maksājumtiesību 
skaitu, kas valsts vai reģionālā līmenī 
piešķirtas vai ir pieejamas 2014. gadā, 
tostarp no valsts vai reģionu rezerves
saskaņā ar 23. pantu piešķirtās 
maksājumtiesības.

Or. en

Grozījums Nr. 1025
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Regulas priekšlikums
22. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katram attiecīgajam gadam 
maksājumtiesību vienības vērtību aprēķina, 
saskaņā ar 19. vai 20. pantu noteikto valsts 
vai reģiona maksimālo apjomu pēc 

1. Katram attiecīgajam gadam 
maksājumtiesību vienības vērtību aprēķina, 
saskaņā ar 19. vai 20. pantu noteikto valsts 
vai reģiona maksimālo apjomu pēc 
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23. panta 1. punktā paredzētā lineārā 
samazinājuma piemērošanas dalot ar to 
maksājumtiesību skaitu, kas valsts vai 
reģionālā līmenī piešķirtas 2014. gadam 
saskaņā ar 21. panta 2. punktu.

23. panta 1. punktā paredzētā lineārā 
samazinājuma piemērošanas dalot ar to 
maksājumtiesību skaitu, kas valsts vai 
reģionālā līmenī piešķirtas 2014. gadam 
saskaņā ar 21. panta 2. punktu, tostarp no 
valsts vai reģionu rezerves saskaņā ar 
23. pantu piešķirtās maksājumtiesības.

Or. en

Grozījums Nr. 1026
Alfreds Rubiks

Regulas priekšlikums
22. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katram attiecīgajam gadam 
maksājumtiesību vienības vērtību aprēķina, 
saskaņā ar 19. vai 20. pantu noteikto valsts 
vai reģiona maksimālo apjomu pēc 
23. panta 1. punktā paredzētā lineārā 
samazinājuma piemērošanas dalot ar to 
maksājumtiesību skaitu, kas valsts vai 
reģionālā līmenī piešķirtas 2014. gadam
saskaņā ar 21. panta 2. punktu.

1. Katram attiecīgajam gadam 
maksājumtiesību vienības vērtību aprēķina, 
saskaņā ar 19. vai 20. pantu noteikto valsts 
vai reģiona maksimālo apjomu pēc 23. 
panta 1. punktā paredzētā lineārā 
samazinājuma piemērošanas dalot ar to 
maksājumtiesību skaitu, kas ir minēts
pieteikumā valsts vai reģionālā līmenī, 
ieskaitot maksājumtiesības no valsts vai 
reģionālas rezerves saskaņā ar 23. pantu.
Maksājumtiesību skaits tiek noteikts 
hektāros.

Or. lv

Grozījums Nr. 1027
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Regulas priekšlikums
22. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katram attiecīgajam gadam 
maksājumtiesību vienības vērtību aprēķina, 
saskaņā ar 19. vai 20. pantu noteikto valsts 

1. Katram attiecīgajam gadam 
maksājumtiesību vienības vidējo vērtību 
aprēķina, saskaņā ar 19. vai 20. pantu 
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vai reģiona maksimālo apjomu pēc 
23. panta 1. punktā paredzētā lineārā 
samazinājuma piemērošanas dalot ar to 
maksājumtiesību skaitu, kas valsts vai 
reģionālā līmenī piešķirtas 2014. gadam
saskaņā ar 21. panta 2. punktu.

noteikto valsts vai reģiona maksimālo 
apjomu pēc 23. panta 1. punktā paredzētā 
lineārā samazinājuma piemērošanas dalot 
ar to maksājumtiesību skaitu, kas ir 
aktivizētas saskaņā ar 25. panta 1. punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 1028
Marc Tarabella

Regulas priekšlikums
22. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katram attiecīgajam gadam 
maksājumtiesību vienības vērtību aprēķina, 
saskaņā ar 19. vai 20. pantu noteikto valsts 
vai reģiona maksimālo apjomu pēc 
23. panta 1. punktā paredzētā lineārā 
samazinājuma piemērošanas dalot ar to 
maksājumtiesību skaitu, kas valsts vai 
reģionālā līmenī piešķirtas 2014. gadam 
saskaņā ar 21. panta 2. punktu.

1. Katram attiecīgajam gadam 
maksājumtiesību vienības vidējo vērtību 
aprēķina, saskaņā ar 19. vai 20. pantu 
noteikto valsts vai reģiona maksimālo 
apjomu pēc 23. panta 1. punktā paredzētā 
lineārā samazinājuma piemērošanas dalot 
ar to maksājumtiesību skaitu, kas ir 
aktivizētas saskaņā ar 25. panta 1. punktu.

Or. fr

Pamatojums

Pieejamais pamata maksājuma shēmas budžets katru gadu ir pilnībā jāiztērē, lai izvairītos no 
neizmantotu līdzekļu pārpalikuma.

Grozījums Nr. 1029
Iratxe García Pérez, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Regulas priekšlikums
22. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katram attiecīgajam gadam 
maksājumtiesību vienības vērtību aprēķina, 

1. Katram attiecīgajam gadam 
maksājumtiesību vienības vērtību aprēķina, 
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saskaņā ar 19. vai 20. pantu noteikto valsts 
vai reģiona maksimālo apjomu pēc 
23. panta 1. punktā paredzētā lineārā 
samazinājuma piemērošanas dalot ar to 
maksājumtiesību skaitu, kas valsts vai 
reģionālā līmenī piešķirtas 2014. gadam
saskaņā ar 21. panta 2. punktu.

saskaņā ar 19. vai 20. pantu noteikto valsts 
vai reģiona maksimālo apjomu pēc 
23. panta 1. punktā paredzētā lineārā 
samazinājuma piemērošanas dalot ar to 
maksājumtiesību skaitu, kas valsts vai 
reģionālā līmenī piešķirtas 2014. gadā
saskaņā ar 21. panta 2. punktu un 
attiecīgajā gadā ir aktivizētas.

Or. es

Pamatojums

Lai maksimāli samazinātu neiztērēto līdzekļu apjomu un optimizētu līdzekļu izlietošanu, 
maksājumtiesību vienības vērtība jāaprēķina katru gadu, dalot maksimālo apjomu ar 
attiecīgajam gadam aktivizēto maksājumtiesību skaitu.

Grozījums Nr. 1030
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Regulas priekšlikums
22. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katram attiecīgajam gadam 
maksājumtiesību vienības vērtību aprēķina, 
saskaņā ar 19. vai 20. pantu noteikto valsts 
vai reģiona maksimālo apjomu pēc 
23. panta 1. punktā paredzētā lineārā 
samazinājuma piemērošanas dalot ar to 
maksājumtiesību skaitu, kas valsts vai 
reģionālā līmenī piešķirtas 2014. gadam
saskaņā ar 21. panta 2. punktu.

1. Katram attiecīgajam gadam 
maksājumtiesību vienības vērtību aprēķina, 
saskaņā ar 19. vai 20. pantu noteikto valsts 
vai reģiona maksimālo apjomu pēc 
23. panta 1. punktā paredzētā lineārā 
samazinājuma piemērošanas dalot ar to 
maksājumtiesību skaitu, kas valsts vai 
reģionālā līmenī piešķirtas 2014. gadā
saskaņā ar 21. panta 2. punktu un 
attiecīgajā gadā ir aktivizētas.

Or. es

Pamatojums

Lai maksimāli samazinātu neiztērēto līdzekļu apjomu un optimizētu līdzekļu izlietošanu, 
maksājumtiesību vienības vērtība jāaprēķina katru gadu, dalot maksimālo apjomu ar 
attiecīgajam gadam aktivizēto maksājumtiesību skaitu. Tādējādi tiks novērsta līdzekļu 
zaudēšana iespējamās kopējo aktivizēto hektāru skaita samazināšanās dēļ pēc pirmā gada.
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Grozījums Nr. 1031
Izaskun Bilbao Barandica

Regulas priekšlikums
22. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katram attiecīgajam gadam 
maksājumtiesību vienības vērtību aprēķina, 
saskaņā ar 19. vai 20. pantu noteikto valsts 
vai reģiona maksimālo apjomu pēc 
23. panta 1. punktā paredzētā lineārā 
samazinājuma piemērošanas dalot ar to 
maksājumtiesību skaitu, kas valsts vai 
reģionālā līmenī piešķirtas 2014. gadam
saskaņā ar 21. panta 2. punktu.

1. Katram attiecīgajam gadam 
maksājumtiesību vienības vērtību aprēķina, 
saskaņā ar 19. vai 20. pantu noteikto valsts 
vai reģiona maksimālo apjomu pēc 
23. panta 1. punktā paredzētā lineārā 
samazinājuma piemērošanas dalot ar to 
maksājumtiesību skaitu, kas valsts vai 
reģionālā līmenī piešķirtas 2014. gadā
saskaņā ar 21. panta 2. punktu un 
attiecīgajā gadā ir aktivizētas.

Or. es

Pamatojums

Maksājumtiesību vienības vērtība ir jāaprēķina, dalot maksimālo apjomu ar katram gadam 
aktivizēto maksājumtiesību skaitu, tādējādi novēršot aktivizēto hektāru skaita samazināšanos 
turpmākajos gados, kādēļ tiktu zaudēti līdzekļi.

Grozījums Nr. 1032
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Regulas priekšlikums
22. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katram attiecīgajam gadam 
maksājumtiesību vienības vērtību aprēķina, 
saskaņā ar 19. vai 20. pantu noteikto valsts 
vai reģiona maksimālo apjomu pēc 
23. panta 1. punktā paredzētā lineārā 
samazinājuma piemērošanas dalot ar to 
maksājumtiesību skaitu, kas valsts vai 
reģionālā līmenī piešķirtas 2014. gadam 
saskaņā ar 21. panta 2. punktu.

1. Katram attiecīgajam gadam 
maksājumtiesību vienības vērtību aprēķina, 
saskaņā ar 19. vai 20. pantu noteikto valsts 
vai reģiona maksimālo apjomu pēc 
23. panta 1. punktā paredzētā lineārā 
samazinājuma piemērošanas — tad, kad ir 
noteikts īpašo tiesību apjoms, ko piešķir 
lauksaimniekiem, kuriem saskaņā ar 
jauno 12. grozījumā paredzēto punktu nav 
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atbalsttiesīgo hektāru, dalot ar to 
maksājumtiesību skaitu, kas valsts vai 
reģionālā līmenī piešķirtas 2014. gadam 
saskaņā ar 21. panta 2. punktu.

Or. es

Pamatojums

Jāparedz izņēmumi attiecībā uz dažiem lauksaimnieciskās darbības veidiem, kas nav 
nosakāmi, izmantojot uz hektāru skaitu balstītos modeļus, bet kuri noteikti ir nepieciešami un 
sniedz atbalstu, ņemot vērā dažādos ražošanas modeļus.

Grozījums Nr. 1033
Maria do Céu Patrão Neves

Regulas priekšlikums
22. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katram attiecīgajam gadam 
maksājumtiesību vienības vērtību aprēķina, 
saskaņā ar 19. vai 20. pantu noteikto valsts 
vai reģiona maksimālo apjomu pēc 
23. panta 1. punktā paredzētā lineārā 
samazinājuma piemērošanas dalot ar to 
maksājumtiesību skaitu, kas valsts vai 
reģionālā līmenī piešķirtas 2014. gadam 
saskaņā ar 21. panta 2. punktu.

1. Katram attiecīgajam gadam 
maksājumtiesību, tostarp īpašo tiesību,
vienības vērtību aprēķina, saskaņā ar 
19. vai 20. pantu noteikto valsts vai reģiona 
maksimālo apjomu pēc 23. panta 1. punktā 
paredzētā lineārā samazinājuma 
piemērošanas dalot ar to maksājumtiesību 
skaitu, kas valsts vai reģionālā līmenī 
piešķirtas 2014. gadam saskaņā ar 
21. panta 2. punktu.

Or. pt

Grozījums Nr. 1034
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
22. pants – 1.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībvalstis atbilstoši objektīviem un 
nediskriminējošiem kritērijiem, 
nepārsniedzot saskaņā ar 20. pantu 
noteikto reģiona maksimālo apjomu vai šī 
apjoma daļu, var noteikt dažādas 
18. pantā minētajiem lauksaimniekiem 
piešķiramo maksājumtiesību vienības 
vērtības:
a) laukaugu audzēšanai paredzētām 
aramzemes platībām atbalsta pieteikumu 
iesniegšanai 2011. gadam noteiktajā 
datumā un/vai
b) pastāvīgo ganību platībām atbalsta 
pieteikumu iesniegšanai 2011. gadam 
noteiktajā datumā, un/vai
c) ilggadīgo kultūraugu platībām atbalsta 
pieteikumu iesniegšanai 2011. gadam 
noteiktajā datumā.

Or. it

Grozījums Nr. 1035
Giovanni La Via

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībvalstis atbilstoši objektīviem un 
nediskriminējošiem kritērijiem, 
nepārsniedzot saskaņā ar 20. pantu 
noteikto reģiona maksimālo apjomu vai šī 
apjoma daļu, var noteikt dažādas 
18. pantā minētajiem lauksaimniekiem 
piešķiramo maksājumtiesību vienības 
vērtības:
a) laukaugu audzēšanai paredzētiem 
aramzemes hektāriem atbalsta pieteikumu 
iesniegšanai 2011. gadam noteiktajā 
datumā un/vai
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b) pastāvīgo ganību hektāriem atbalsta 
pieteikumu iesniegšanai 2011. gadam 
noteiktajā datumā, un/vai
c) ilggadīgo kultūraugu hektāriem 
atbalsta pieteikumu iesniegšanai 
2011. gadam noteiktajā datumā.

Or. it

Pamatojums

Lai atbalsts ienākumiem būtu mērķtiecīgs, dalībvalstis var noteikt maksājumtiesības, 
pamatojoties uz lauksaimnieciski izmantojamām platībām, kas 2011. gadā noteiktas kā 
pastāvīgās ganības un/vai ilggadīgie kultūraugi, un/vai laukaugiem paredzētā aramzeme. 
Šādu iespēju paredz Regulas (EK) Nr. 93/2009 49. pants un tā saskan ar PTO noteikumiem.

Grozījums Nr. 1036
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībvalstis atbilstoši objektīviem un 
nediskriminējošiem kritērijiem un, 
nepārsniedzot, pilnībā vai daļēji, saskaņā 
ar 19. vai 20. pantu noteikto valsts vai 
reģiona maksimālo apjomu, var noteikt 
dažādas maksājumtiesību vienības 
vērtības:
a) par hektāru aramzemes vai
b) par hektāru ilggadīgo kultūraugu un 
citu atbalsttiesīgo hektāru ar līdzīgu 
izmantošanas veidu, vai
c) par pastāvīgo ganību hektāru un citu
atbalsttiesīgo hektāru ar līdzīgu 
izmantošanas veidu.
Dalībvalstīm, kuras izvēlas ieviest šo 
modeli, par to jāpaziņo Komisijai līdz 
2013. gada 31. decembrim.

Or. es
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Pamatojums

Nosakot pamata maksājuma shēmas maksājumtiesību vērtību, tāpat kā īpašo maksājumu 
shēmas pašreizējā reģionālā modelī pienācīgi jāņem vērā, ka piešķirtajām vērtībām jābūt 
atšķirīgām atkarībā no zemes izmantošanas veida, nodalot aramzemes platības no
pastāvīgajām ganībām. Uzskatām, ka atsevišķi jānodala arī ilggadīgie kultūraugi.

Grozījums Nr. 1037
Milan Zver

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Piemērojot 1. punktu, dalībvalstis 
atbilstoši objektīviem un 
nediskriminējošiem kritērijiem, 
nepārsniedzot saskaņā ar 19. vai 
20. pantu noteikto reģiona maksimālo 
apjomu vai šī apjoma daļu, var noteikt 
dažādas 19. vai 20. pantā minētajiem 
lauksaimniekiem piešķiramo 
maksājumtiesību vienības vērtības:
a) zālāju hektāriem atbalsta pieteikumu 
iesniegšanai 2014. gadam noteiktajā 
datumā un citiem atbalsttiesīgiem 
hektāriem vai
b) pastāvīgo ganību hektāriem atbalsta 
pieteikumu iesniegšanai 2014. gadam 
noteiktajā datumā un citiem 
atbalsttiesīgiem hektāriem.

Or. en

Grozījums Nr. 1038
Elisabeth Köstinger

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

1.a Dalībvalstīm ir iespēja attiecīgā 
gadījumā un saskaņā ar objektīviem un 
nediskriminējošiem kritērijiem piemērot 
diferencētus kritērijus, piemēram,
ekstensīva vai intensīva zemes 
izmantošana, nosakot valsts vai reģionālā 
līmenī piešķiramās maksājumtiesības.

Or. de

Pamatojums

Ir būtiski nodrošināt iespēju nošķirt dažādus zemes platību veidus ar atšķirīgu rentabilitātes
pakāpi (aramzeme un intensīvi izmantotas zālāju platības pretstatā ekstensīvi izmantotām 
zālāju platībām) un piešķirt tiem atšķirīgus maksājumu apjomus.

Grozījums Nr. 1039
Sergio Paolo Francesco Silvestris

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Nosakot iepriekšējā panta daļā minēto 
maksājumtiesību vērtību, dalībvalstis var 
piešķirt atšķirīgas lauksaimniekiem 
piešķiramo maksājumtiesību vienības 
vērtības attiecībā uz lopbarības kultūru 
hektāriem, ilggadīgiem un stādu 
audzētavu stādījumiem, laukaugu un rīsu 
audzēšanai paredzētām aramzemes 
platībām un citām atbalsttiesīgām 
platībām pieteikumu iesniegšanai 
noteiktajā datumā pirmajā šīs regulas 
īstenošanas gadā.

Or. it

Grozījums Nr. 1040
Marian-Jean Marinescu
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Regulas priekšlikums
22. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Lauksaimniekiem, kuru 
lauksaimnieciskā darbība noteikta
4. panta 1. punkta c) apakšpunkta 2. un 
3. ievilkumā ietvertajā definīcijā, tiešo 
maksājumu summu aprēķina kā vienu 
ceturtdaļu no tiešo maksājumu vidējās 
summas.

Or. en

Grozījums Nr. 1041
James Nicholson, Diane Dodds

Regulas priekšlikums
22. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis, kas piemēroja 
Regulā (EK) Nr. 73/2009 paredzēto 
vienotā maksājuma shēmu, aprēķinot 
1. punktā paredzēto maksājumtiesību 
vienības vērtību, var aprobežoties ar 
summu, kura atbilst ne mazāk kā 40 % no 
valsts vai reģiona maksimālā apjoma, kas 
noteikts saskaņā ar 19. vai 20. pantu, pēc 
23. panta 1. punktā paredzētā lineārā 
samazinājuma piemērošanas.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1042
Jill Evans, Derek Vaughan, Kay Swinburne, John Bufton

Regulas priekšlikums
22. pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis, kas piemēroja 
Regulā (EK) Nr. 73/2009 paredzēto 
vienotā maksājuma shēmu, aprēķinot 
1. punktā paredzēto maksājumtiesību 
vienības vērtību, var aprobežoties ar 
summu, kura atbilst ne mazāk kā 40 % no 
valsts vai reģiona maksimālā apjoma, kas 
noteikts saskaņā ar 19. vai 20. pantu, pēc 
23. panta 1. punktā paredzētā lineārā 
samazinājuma piemērošanas.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1043
Jens Rohde

Regulas priekšlikums
22. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis, kas piemēroja Regulā (EK) 
Nr. 73/2009 paredzēto vienotā maksājuma 
shēmu, aprēķinot 1. punktā paredzēto 
maksājumtiesību vienības vērtību, var 
aprobežoties ar summu, kura atbilst ne 
mazāk kā 40 % no valsts vai reģiona
maksimālā apjoma, kas noteikts saskaņā ar 
19. vai 20. pantu, pēc 23. panta 1. punktā 
paredzētā lineārā samazinājuma 
piemērošanas.

2. Dalībvalstis, kas piemēroja Regulā (EK) 
Nr. 73/2009 paredzēto vienotā maksājuma 
shēmu, aprēķinot 1. punktā paredzēto 
maksājumtiesību vienības vērtību, var 
aprobežoties ar summu, kura atbilst valsts 
vai reģiona maksimālajam apjomam, kas 
noteikts saskaņā ar 19. vai 20. pantu, pēc 
23. panta 1. punktā paredzētā lineārā 
samazinājuma piemērošanas.

Or. en

Pamatojums

Atbalsta apjoma noteikšana par hektāru arī turpmāk jāatstāj dalībvalstu ziņā, tādējādi 
atspoguļojot atšķirības starp atsevišķiem lauksaimnieciskās darbības veidiem.

Grozījums Nr. 1044
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet
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Regulas priekšlikums
22. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis, kas piemēroja Regulā (EK) 
Nr. 73/2009 paredzēto vienotā maksājuma 
shēmu, aprēķinot 1. punktā paredzēto 
maksājumtiesību vienības vērtību, var 
aprobežoties ar summu, kura atbilst ne 
mazāk kā 40 % no valsts vai reģiona 
maksimālā apjoma, kas noteikts saskaņā ar 
19. vai 20. pantu, pēc 23. panta 1. punktā 
paredzētā lineārā samazinājuma 
piemērošanas.

2. Dalībvalstis, kas piemēroja Regulā (EK) 
Nr. 73/2009 paredzēto vienotā maksājuma 
shēmu, aprēķinot 1. punktā paredzēto 
maksājumtiesību vienības vērtību, var 
aprobežoties ar summu, kura atbilst ne 
mazāk kā 5 % no valsts vai reģiona 
maksimālā apjoma, kas noteikts saskaņā ar 
19. vai 20. pantu, pēc 23. panta 1. punktā 
paredzētā lineārā samazinājuma 
piemērošanas. Dalībvalstis var 
pakāpeniski pārtraukt maksājumus, kas 
tika noteikti, pamatojoties uz attiecīgiem 
lauksaimniekiem 2013. gadā piešķirtajām 
īpašajām tiesībām.

Or. en

Grozījums Nr. 1045
Mairead McGuinness, Mariya Gabriel, Maria do Céu Patrão Neves

Regulas priekšlikums
22. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis, kas piemēroja Regulā (EK) 
Nr. 73/2009 paredzēto vienotā maksājuma 
shēmu, aprēķinot 1. punktā paredzēto 
maksājumtiesību vienības vērtību, var 
aprobežoties ar summu, kura atbilst ne 
mazāk kā 40 % no valsts vai reģiona 
maksimālā apjoma, kas noteikts saskaņā ar 
19. vai 20. pantu, pēc 23. panta 1. punktā 
paredzētā lineārā samazinājuma 
piemērošanas.

2. Dalībvalstis, kas piemēroja Regulā (EK) 
Nr. 73/2009 paredzēto vienotā maksājuma 
shēmu, aprēķinot 1. punktā paredzēto 
maksājumtiesību, tostarp īpašo tiesību,
vienības vērtību, var aprobežoties ar 
summu, kura atbilst ne mazāk kā 10 % no 
valsts vai reģiona maksimālā apjoma, kas 
noteikts saskaņā ar 19. vai 20. pantu, pēc 
23. panta 1. punktā paredzētā lineārā 
samazinājuma piemērošanas.

Or. en
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Grozījums Nr. 1046
Maria do Céu Patrão Neves

Regulas priekšlikums
22. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis, kas piemēroja Regulā (EK) 
Nr. 73/2009 paredzēto vienotā maksājuma 
shēmu, aprēķinot 1. punktā paredzēto 
maksājumtiesību vienības vērtību, var 
aprobežoties ar summu, kura atbilst ne 
mazāk kā 40 % no valsts vai reģiona 
maksimālā apjoma, kas noteikts saskaņā ar 
19. vai 20. pantu, pēc 23. panta 1. punktā 
paredzētā lineārā samazinājuma 
piemērošanas.

2. Dalībvalstis, kas piemēroja Regulā (EK) 
Nr. 73/2009 paredzēto vienotā maksājuma 
shēmu, aprēķinot 1. punktā paredzēto 
maksājumtiesību, tostarp īpašo tiesību,
vienības vērtību, var aprobežoties ar 
summu, kura atbilst ne mazāk kā 10 % no 
valsts vai reģiona maksimālā apjoma, kas 
noteikts saskaņā ar 19. vai 20. pantu, pēc 
23. panta 1. punktā paredzētā lineārā 
samazinājuma piemērošanas.

Or. pt

Grozījums Nr. 1047
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Regulas priekšlikums
22. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis, kas piemēroja Regulā (EK) 
Nr. 73/2009 paredzēto vienotā maksājuma 
shēmu, aprēķinot 1. punktā paredzēto 
maksājumtiesību vienības vērtību, var 
aprobežoties ar summu, kura atbilst ne 
mazāk kā 40 % no valsts vai reģiona 
maksimālā apjoma, kas noteikts saskaņā ar 
19. vai 20. pantu, pēc 23. panta 1. punktā 
paredzētā lineārā samazinājuma 
piemērošanas.

2. Dalībvalstis, kas piemēroja Regulā (EK) 
Nr. 73/2009 paredzēto vienotā maksājuma 
shēmu, aprēķinot 1. punktā paredzēto 
maksājumtiesību vienības vērtību, var 
aprobežoties ar summu, kura atbilst ne 
mazāk kā 10 % no valsts vai reģiona 
maksimālā apjoma, kas noteikts saskaņā ar 
19. vai 20. pantu, pēc 23. panta 1. punktā 
paredzētā lineārā samazinājuma 
piemērošanas.

Or. es

Pamatojums

Jānosaka tāds pārejas periods, kas ir pietiekami ilgs, lai nodrošinātu, ka pāreja no 
iepriekšējās vēsturisko atsauces vērtību sistēmas uz jauno maksājuma shēmu neradītu 
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pārmērīgi lielus izkropļojumus starp dažādām lauksaimniecības nozarēm.

Grozījums Nr. 1048
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Regulas priekšlikums
22. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis, kas piemēroja Regulā (EK) 
Nr. 73/2009 paredzēto vienotā maksājuma 
shēmu, aprēķinot 1. punktā paredzēto 
maksājumtiesību vienības vērtību, var 
aprobežoties ar summu, kura atbilst ne 
mazāk kā 40 % no valsts vai reģiona 
maksimālā apjoma, kas noteikts saskaņā ar 
19. vai 20. pantu, pēc 23. panta 1. punktā 
paredzētā lineārā samazinājuma 
piemērošanas.

2. Dalībvalstis, kas piemēroja Regulā (EK) 
Nr. 73/2009 paredzēto vienotā maksājuma 
shēmu, aprēķinot 1. punkta 
a) apakšpunktā paredzēto 
maksājumtiesību vienības vērtību, var 
aprobežoties ar summu, kura atbilst ne 
mazāk kā 10 % no valsts vai reģiona 
maksimālā apjoma, kas noteikts saskaņā ar 
19. vai 20. pantu, pēc 23. panta 1. punktā 
paredzētā lineārā samazinājuma 
piemērošanas.

Or. es

Pamatojums

Līdzekļu pārdalīšana paredz jauna atbalsta modeļa ieviešanu; tas var ievērojami ietekmēt 
saņēmējus un nozares un radīt izkropļojumus, kas pēc tam būtu jānovērš, ievērojot pienācīgu 
rūpību un uzmanību. Tādēļ jānosaka pēc iespējas ilgāks termiņš, un pārejas periodā 
izmantojamiem instrumentiem jābūt pēc iespējas elastīgākiem.

Grozījums Nr. 1049
George Lyon, Sylvie Goulard

Regulas priekšlikums
22. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis, kas piemēroja Regulā (EK) 
Nr. 73/2009 paredzēto vienotā maksājuma 
shēmu, aprēķinot 1. punktā paredzēto 
maksājumtiesību vienības vērtību, var 
aprobežoties ar summu, kura atbilst ne 

2. Dalībvalstis, kas piemēroja Regulā (EK) 
Nr. 73/2009 paredzēto vienotā maksājuma 
shēmu, aprēķinot 1. punktā paredzēto 
maksājumtiesību vienības vērtību, var 
aprobežoties ar summu, kura atbilst ne 
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mazāk kā 40 % no valsts vai reģiona 
maksimālā apjoma, kas noteikts saskaņā ar 
19. vai 20. pantu, pēc 23. panta 1. punktā 
paredzētā lineārā samazinājuma 
piemērošanas.

mazāk kā 10 % no valsts vai reģiona 
maksimālā apjoma, kas noteikts saskaņā ar 
19. vai 20. pantu, pēc 23. panta 1. punktā 
paredzētā lineārā samazinājuma 
piemērošanas.

Or. en

Pamatojums

Viens no svarīgākajiem elementiem pārejas posmā ir piešķirt dalībvalstīm elastību attiecībā 
uz pārmaiņu īstenošanas tempa koriģēšanu atkarībā no konkrētajiem apstākļiem. Ņemot vērā
to, ka ekoloģiskais komponents jau ir veicinājis maksājumu izlīdzināšanos, Komisijas 
priekšlikums attiecībā uz šo punktu nav sasniedzams.

Grozījums Nr. 1050
Izaskun Bilbao Barandica

Regulas priekšlikums
22. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis, kas piemēroja Regulā (EK) 
Nr. 73/2009 paredzēto vienotā maksājuma 
shēmu, aprēķinot 1. punktā paredzēto 
maksājumtiesību vienības vērtību, var 
aprobežoties ar summu, kura atbilst ne 
mazāk kā 40 % no valsts vai reģiona 
maksimālā apjoma, kas noteikts saskaņā ar 
19. vai 20. pantu, pēc 23. panta 1. punktā 
paredzētā lineārā samazinājuma 
piemērošanas.

2. Dalībvalstis, kas piemēroja Regulā (EK) 
Nr. 73/2009 paredzēto vienotā maksājuma 
shēmu, aprēķinot 1. punktā paredzēto 
maksājumtiesību vienības vērtību, var 
aprobežoties ar summu, kura atbilst ne 
mazāk kā 10 % no valsts vai reģiona 
maksimālā apjoma, kas noteikts saskaņā ar 
19. vai 20. pantu, pēc 23. panta 1. punktā 
paredzētā lineārā samazinājuma 
piemērošanas.

Or. es

Pamatojums

Grozījumā tiek noteikts lielākais iespējamais termiņš un piedāvāti instrumenti, kas nodrošina 
vislielāko elastību pārejas periodā. Tādēļ sākotnējā pamata maksājumtiesību vienības vērtība 
jāaprēķina, pamatojoties uz 90 % no individuālā atbalsta apjoma saskaņā ar vēsturisko 
modeli un izmantojot tikai 10 % no pamata maksājuma shēmas maksimālā finansējuma 
apjoma.
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Grozījums Nr. 1051
Giovanni La Via

Regulas priekšlikums
22. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis, kas piemēroja Regulā (EK) 
Nr. 73/2009 paredzēto vienotā maksājuma 
shēmu, aprēķinot 1. punktā paredzēto 
maksājumtiesību vienības vērtību, var 
aprobežoties ar summu, kura atbilst ne 
mazāk kā 40 % no valsts vai reģiona 
maksimālā apjoma, kas noteikts saskaņā ar 
19. vai 20. pantu, pēc 23. panta 1. punktā 
paredzētā lineārā samazinājuma 
piemērošanas.

2. Dalībvalstis, kas piemēroja Regulā (EK) 
Nr. 73/2009 paredzēto vienotā maksājuma 
shēmu, aprēķinot 1. punktā paredzēto 
maksājumtiesību vienības vērtību, var 
aprobežoties ar summu, kura atbilst ne 
mazāk kā 10 % no valsts vai reģiona 
maksimālā apjoma, kas noteikts saskaņā ar 
19. vai 20. pantu, pēc 23. panta 1. punktā 
paredzētā lineārā samazinājuma 
piemērošanas.

Or. en

Pamatojums

Maksājumtiesību vērtības samazināšana 40 % apmērā no maksājumtiesībām, kas tika 
noteiktas, pamatojoties uz vēsturisko atsauču sistēmu, dramatiski ietekmētu daudzu 
lauksaimnieku ienākumus. Papildu 30 %, ko ir paredzēts novirzīt ekoloģiskajam 
komponentam, samazinot maksājumtiesību vērtību par 40 %, pamatvērtība, no kuras tiek 
aprēķinātas maksājumtiesības, samazinātos par 58 %.

Grozījums Nr. 1052
Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi

Regulas priekšlikums
22. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis, kas piemēroja Regulā (EK) 
Nr. 73/2009 paredzēto vienotā maksājuma 
shēmu, aprēķinot 1. punktā paredzēto 
maksājumtiesību vienības vērtību, var 
aprobežoties ar summu, kura atbilst ne 
mazāk kā 40 % no valsts vai reģiona 
maksimālā apjoma, kas noteikts saskaņā ar 
19. vai 20. pantu, pēc 23. panta 1. punktā 
paredzētā lineārā samazinājuma 

2. Dalībvalstis, kas piemēroja Regulā (EK) 
Nr. 73/2009 paredzēto vienotā maksājuma 
shēmu, aprēķinot 1. punktā paredzēto 
maksājumtiesību vienības vērtību, var 
aprobežoties ar summu, kura atbilst ne 
mazāk kā 10 % no valsts vai reģiona 
maksimālā apjoma, kas noteikts saskaņā ar 
19. vai 20. pantu, pēc 23. panta 1. punktā 
paredzētā lineārā samazinājuma 



PE492.793v01-00 64/168 AM\907854LV.doc

LV

piemērošanas. piemērošanas.

Or. it

Grozījums Nr. 1053
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Regulas priekšlikums
22. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis, kas piemēroja Regulā (EK) 
Nr. 73/2009 paredzēto vienotā maksājuma 
shēmu, aprēķinot 1. punktā paredzēto 
maksājumtiesību vienības vērtību, var 
aprobežoties ar summu, kura atbilst ne 
mazāk kā 40 % no valsts vai reģiona 
maksimālā apjoma, kas noteikts saskaņā ar 
19. vai 20. pantu, pēc 23. panta 1. punktā 
paredzētā lineārā samazinājuma 
piemērošanas.

2. Dalībvalstis, kas piemēroja Regulā (EK) 
Nr. 73/2009 paredzēto vienotā maksājuma 
shēmu, aprēķinot 1. punktā paredzēto 
maksājumtiesību vienības vērtību, var 
aprobežoties ar summu, kura atbilst ne 
mazāk kā 10 % no valsts vai reģiona 
maksimālā apjoma, kas noteikts saskaņā ar 
19. vai 20. pantu, pēc 23. panta 1. punktā 
paredzētā lineārā samazinājuma 
piemērošanas.

Or. es

Pamatojums

Tādējādi tiktu nodrošināta pakāpeniskāka pāreja, ņemot vērā, ka ekoloģiskajam 
komponentam tiek izmantota nemainīga atbalsta maksājumu likme. Tādēļ sākotnējā pamata 
maksājumtiesību vienības vērtība jāaprēķina, pamatojoties uz 90 % no individuālā atbalsta 
apjoma saskaņā ar vēsturisko modeli un izmantojot tikai 10 % no pamata maksājuma shēmas 
maksimālā finansējuma apjoma.

Grozījums Nr. 1054
James Nicholson, Kay Swinburne

Regulas priekšlikums
22. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis, kas piemēroja Regulā (EK) 
Nr. 73/2009 paredzēto vienotā maksājuma 
shēmu, aprēķinot 1. punktā paredzēto 

2. Dalībvalstis, kas piemēroja Regulā (EK) 
Nr. 73/2009 paredzēto vienotā maksājuma 
shēmu, aprēķinot 1. punktā paredzēto 
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maksājumtiesību vienības vērtību, var 
aprobežoties ar summu, kura atbilst ne 
mazāk kā 40 % no valsts vai reģiona 
maksimālā apjoma, kas noteikts saskaņā ar 
19. vai 20. pantu, pēc 23. panta 1. punktā 
paredzētā lineārā samazinājuma 
piemērošanas.

maksājumtiesību vienības vērtību, var 
aprobežoties ar summu, kura atbilst ne 
mazāk kā 15 % no valsts vai reģiona 
maksimālā apjoma, kas noteikts saskaņā ar 
19. vai 20. pantu, pēc 23. panta 1. punktā 
paredzētā lineārā samazinājuma 
piemērošanas.

Or. en

Grozījums Nr. 1055
Diane Dodds

Regulas priekšlikums
22. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis, kas piemēroja Regulā (EK) 
Nr. 73/2009 paredzēto vienotā maksājuma 
shēmu, aprēķinot 1. punktā paredzēto 
maksājumtiesību vienības vērtību, var 
aprobežoties ar summu, kura atbilst ne 
mazāk kā 40 % no valsts vai reģiona 
maksimālā apjoma, kas noteikts saskaņā ar 
19. vai 20. pantu, pēc 23. panta 1. punktā 
paredzētā lineārā samazinājuma 
piemērošanas.

2. Dalībvalstis, kas piemēroja Regulā (EK) 
Nr. 73/2009 paredzēto vienotā maksājuma 
shēmu, aprēķinot 1. punktā paredzēto 
maksājumtiesību vienības vērtību, var 
aprobežoties ar summu, kura atbilst ne 
mazāk kā 15 % no valsts vai reģiona 
maksimālā apjoma, kas noteikts saskaņā ar 
19. vai 20. pantu, pēc 23. panta 1. punktā 
paredzētā lineārā samazinājuma 
piemērošanas.

Or. en

Grozījums Nr. 1056
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Regulas priekšlikums
22. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis, kas piemēroja Regulā (EK) 
Nr. 73/2009 paredzēto vienotā maksājuma 
shēmu, aprēķinot 1. punktā paredzēto
maksājumtiesību vienības vērtību, var 
aprobežoties ar summu, kura atbilst ne 

2. Dalībvalstis var nolemt, ka 
lauksaimnieka saņemtā atbalsta 
samazinājums nedrīkst pārsniegt noteiktu 
līmeni, kas paredzēts 20 % apmērā laika 
posmā no 2014. līdz 2020. gadam, 
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mazāk kā 40 % no valsts vai reģiona 
maksimālā apjoma, kas noteikts saskaņā 
ar 19. vai 20. pantu, pēc 23. panta 
1. punktā paredzētā lineārā 
samazinājuma piemērošanas.

neskarot lauksaimnieka pirkumus un 
pārdevumus šajā laika posmā. Šo atbalsta 
samazinājumu aprēķina, salīdzinot visu 
2013. gada 31. decembrī lauksaimnieka 
rīcībā esošo maksājumtiesību vērtību
saskaņā ar vienotā maksājuma shēmu vai 
attiecīgā gadījumā lauksaimnieka 
saņemto atbalstu 2013. gadam saskaņā ar
Regulā (EK) Nr. 73/2009 paredzēto 
vienotā platībmaksājuma shēmu ar
maksājumtiesību vienības vērtību, kas šim 
lauksaimniekam piešķirta 2013. gada 
31. decembrī, pieskaitot summu, kas 
aprēķināta saskaņā ar III sadaļas, 
2. nodaļu, neatkarīgi no tā, vai 
lauksaimnieks atbilst vai neatbilst atbalsta 
piešķiršanas nosacījumiem.

Or. fr

Grozījums Nr. 1057
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Regulas priekšlikums
22. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis, kas piemēroja Regulā (EK) 
Nr. 73/2009 paredzēto vienotā maksājuma 
shēmu, aprēķinot 1. punktā paredzēto
maksājumtiesību vienības vērtību, var 
aprobežoties ar summu, kura atbilst ne 
mazāk kā 40 % no valsts vai reģiona 
maksimālā apjoma, kas noteikts saskaņā 
ar 19. vai 20. pantu, pēc 23. panta 
1. punktā paredzētā lineārā 
samazinājuma piemērošanas.

2. Dalībvalstis nosaka maksājumtiesību 
vienības vērtību, pamatojoties uz 
objektīviem un nediskriminējošiem 
kritērijiem. Īpaši tās var palielināt pirmo 
piešķirto maksājumtiesību vērtību vai 
piemērot dažādas maksājumtiesību
vērtības aramzemes, ilggadīgo zālāju un 
ilggadīgo kultūraugu platībām.

Dalībvalstis var nolemt, ka lauksaimnieka 
saņemtā atbalsta samazinājums nedrīkst 
pārsniegt noteiktu līmeni, kas paredzēts 
20 % apmērā nākamajām periodam, 
neskarot lauksaimnieka veiktos pirkumus 
un pārdevumus šajā periodā. Šo atbalsta 
samazinājumu aprēķina, salīdzinot visu 
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2013. gada 31. decembrī lauksaimnieka 
rīcībā esošo maksājumtiesību vērtību 
saskaņā ar vienotā maksājuma shēmu vai 
attiecīgā gadījumā lauksaimnieka 
saņemto atbalstu 2013. gadam saskaņā ar
Regulā (EK) Nr. 73/2009 paredzēto 
vienotā platībmaksājuma shēmu ar 
maksājumtiesību vienības vērtību, kas šim 
lauksaimniekam piešķirta 2013. gada 
31. decembrī, pieskaitot summu, kura
aprēķināta saskaņā ar III sadaļas, 
2. nodaļu, neatkarīgi no tā, vai 
lauksaimnieks atbilst vai neatbilst atbalsta 
piešķiršanas nosacījumiem.

Or. fr

Grozījums Nr. 1058
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
22. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis, kas piemēroja Regulā (EK) 
Nr. 73/2009 paredzēto vienotā maksājuma 
shēmu, aprēķinot 1. punktā paredzēto 
maksājumtiesību vienības vērtību, var 
aprobežoties ar summu, kura atbilst ne 
mazāk kā 40 % no valsts vai reģiona 
maksimālā apjoma, kas noteikts saskaņā ar 
19. vai 20. pantu, pēc 23. panta 1. punktā 
paredzētā lineārā samazinājuma 
piemērošanas.

2. Dalībvalstis, kas piemēroja Regulā (EK) 
Nr. 73/2009 paredzēto vienotā maksājuma 
shēmu, aprēķinot 1. punktā paredzēto
maksājumtiesību vienības vērtību, var 
aprobežoties ar summu, kura atbilst ne 
mazāk kā 20 % no valsts vai reģiona 
maksimālā apjoma, kas noteikts saskaņā ar 
19. vai 20. pantu, pēc 23. panta 1. punktā 
paredzētā lineārā samazinājuma 
piemērošanas.

Or. it

Grozījums Nr. 1059
Alfreds Rubiks
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Regulas priekšlikums
22. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis, kas piemēroja Regulā (EK) 
Nr. 73/2009 paredzēto vienotā maksājuma 
shēmu, aprēķinot 1. punktā paredzēto 
maksājumtiesību vienības vērtību, var 
aprobežoties ar summu, kura atbilst ne 
mazāk kā 40 % no valsts vai reģiona 
maksimālā apjoma, kas noteikts saskaņā ar 
19. vai 20. pantu, pēc 23. panta 1. punktā 
paredzētā lineārā samazinājuma 
piemērošanas. 

2. Dalībvalstis, kas piemēroja Regulā (EK) 
Nr. 73/2009 paredzēto vienotā maksājuma 
shēmu, aprēķinot 1. punktā paredzēto 
maksājumtiesību vienības vērtību, var 
aprobežoties ar summu, kura atbilst ne 
mazāk kā 20 % no valsts vai reģiona 
maksimālā apjoma, kas noteikts saskaņā ar 
19. vai 20. pantu, pēc 23. panta 1. punktā 
paredzētā lineārā samazinājuma 
piemērošanas.

Or. lv

Grozījums Nr. 1060
Ramon Tremosa i Balcells

Regulas priekšlikums
22. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis, kas piemēroja Regulā (EK) 
Nr. 73/2009 paredzēto vienotā maksājuma 
shēmu, aprēķinot 1. punktā paredzēto 
maksājumtiesību vienības vērtību, var 
aprobežoties ar summu, kura atbilst ne 
mazāk kā 40 % no valsts vai reģiona 
maksimālā apjoma, kas noteikts saskaņā ar 
19. vai 20. pantu, pēc 23. panta 1. punktā 
paredzētā lineārā samazinājuma 
piemērošanas.

2. Dalībvalstis, kas piemēroja Regulā (EK) 
Nr. 73/2009 paredzēto vienotā maksājuma 
shēmu, aprēķinot 1. punktā paredzēto 
maksājumtiesību vienības vērtību, var 
aprobežoties ar summu, kura atbilst ne 
mazāk kā 20 % no valsts vai reģiona 
maksimālā apjoma, kas noteikts saskaņā ar 
19. vai 20. pantu, pēc 23. panta 1. punktā 
paredzētā lineārā samazinājuma 
piemērošanas.

Or. es

Grozījums Nr. 1061
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Regulas priekšlikums
22. pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis, kas piemēroja Regulā (EK) 
Nr. 73/2009 paredzēto vienotā maksājuma 
shēmu, aprēķinot 1. punktā paredzēto 
maksājumtiesību vienības vērtību, var 
aprobežoties ar summu, kura atbilst ne 
mazāk kā 40 % no valsts vai reģiona 
maksimālā apjoma, kas noteikts saskaņā ar 
19. vai 20. pantu, pēc 23. panta 1. punktā 
paredzētā lineārā samazinājuma 
piemērošanas.

2. Dalībvalstis, kas piemēroja Regulā (EK) 
Nr. 73/2009 paredzēto vienotā maksājuma 
shēmu, aprēķinot 1. punktā paredzēto 
maksājumtiesību vienības vērtību, var 
aprobežoties ar summu, kura atbilst ne 
mazāk kā 30 % no valsts vai reģiona 
maksimālā apjoma, kas noteikts saskaņā ar 
19. vai 20. pantu, pēc 23. panta 1. punktā 
paredzētā lineārā samazinājuma 
piemērošanas.

Or. it

Grozījums Nr. 1062
Robert Dušek

Regulas priekšlikums
22. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis, kas piemēroja Regulā (EK) 
Nr. 73/2009 paredzēto vienotā maksājuma 
shēmu, aprēķinot 1. punktā paredzēto 
maksājumtiesību vienības vērtību, var 
aprobežoties ar summu, kura atbilst ne 
mazāk kā 40 % no valsts vai reģiona 
maksimālā apjoma, kas noteikts saskaņā ar 
19. vai 20. pantu, pēc 23. panta 1. punktā 
paredzētā lineārā samazinājuma 
piemērošanas.

2. Dalībvalstis, aprēķinot 1. punktā 
paredzēto maksājumtiesību vienības 
vērtību, var aprobežoties ar summu, kura 
atbilst ne mazāk kā 40 % no valsts vai 
reģiona maksimālā apjoma, kas noteikts 
saskaņā ar 19. vai 20. pantu, pēc 23. panta 
1. punktā paredzētā lineārā samazinājuma 
piemērošanas.

Or. en

Grozījums Nr. 1063
Csaba Sándor Tabajdi

Regulas priekšlikums
22. pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis, kas piemēroja Regulā (EK) 
Nr. 73/2009 paredzēto vienotā maksājuma 
shēmu, aprēķinot 1. punktā paredzēto 
maksājumtiesību vienības vērtību, var 
aprobežoties ar summu, kura atbilst ne 
mazāk kā 40 % no valsts vai reģiona 
maksimālā apjoma, kas noteikts saskaņā ar 
19. vai 20. pantu, pēc 23. panta 1. punktā 
paredzētā lineārā samazinājuma 
piemērošanas.

2. Dalībvalstis, aprēķinot 1. punktā 
paredzēto maksājumtiesību vienības 
vērtību, var aprobežoties ar summu, kura 
atbilst ne mazāk kā 40 % no valsts vai 
reģiona maksimālā apjoma, kas noteikts 
saskaņā ar 19. vai 20. pantu, pēc 23. panta 
1. punktā paredzētā lineārā samazinājuma 
piemērošanas.

Or. en

Grozījums Nr. 1064
Hynek Fajmon

Regulas priekšlikums
22. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis, kas piemēroja Regulā (EK) 
Nr. 73/2009 paredzēto vienotā maksājuma 
shēmu, aprēķinot 1. punktā paredzēto 
maksājumtiesību vienības vērtību, var 
aprobežoties ar summu, kura atbilst ne 
mazāk kā 40 % no valsts vai reģiona 
maksimālā apjoma, kas noteikts saskaņā ar 
19. vai 20. pantu, pēc 23. panta 1. punktā 
paredzētā lineārā samazinājuma 
piemērošanas.

2. Dalībvalstis, aprēķinot 1. punktā 
paredzēto maksājumtiesību vienības 
vērtību, var aprobežoties ar summu, kura 
atbilst ne mazāk kā 40 % no valsts vai 
reģiona maksimālā apjoma, kas noteikts 
saskaņā ar 19. vai 20. pantu, pēc 23. panta 
1. punktā paredzētā lineārā samazinājuma 
piemērošanas.

Or. en

Grozījums Nr. 1065
Jill Evans

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

2.a Atkāpjoties no šā panta 2. punkta, 
dalībvalstis vai reģioni, izveidojot noteiktu 
tiešo maksājumu shēmu to atbalsttiesīgo 
zemes platību reģistru, kas deklarētas 
atbilstīgi Regulas (ES) Nr. XXX (HZ) 
74. panta 1. punktam iesniegtajos 
pieteikumos 2014. pieprasījumu gadam 
(turpmāk tekstā — “atbalsttiesīgie 
hektāri”), reizi gadā var samazināt 
maksājumtiesību vienības vērtību tā, ka
visu maksājumtiesību vērtības šī panta 
5. punktā minētajā gadā tiek pielīdzinātas
nullei. Ja šāda atkāpe tiek īstenota, 
dalībvalstīm vai reģioniem jāveic papildu 
maksājumi lauksaimniekiem, kuru 
apjoms atbilst deklarēto atbalsttiesīgo 
hektāru skaitam, kas reizināts ar atbilstoši
19. vai 20. pantā noteikto valsts vai 
reģiona maksimālo apjomu pēc 23. panta 
1. punktā paredzētā lineārā 
samazinājuma piemērošanas, to dalot ar 
dalībvalsts vai reģiona atbalsttiesīgo 
hektāru skaitu.

Or. en

Grozījums Nr. 1066
James Nicholson, Diane Dodds

Regulas priekšlikums
22. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis, kuras izmanto 2. punktā 
paredzēto iespēju, to maksimālā apjoma 
daļu, kas atlikusi pēc minētā punkta 
piemērošanas, izmanto, lai 
maksājumtiesību vērtību palielinātu 
gadījumos, kad lauksaimnieka rīcībā 
esošo pamata maksājuma shēmas 
maksājumtiesību kopējā vērtība, kas 
aprēķināta atbilstīgi 2. punktam, ir 

svītrots
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mazāka par to maksājumtiesību, tostarp 
īpašo tiesību, kopējo vērtību, kas 
lauksaimniekam bija 2013. gada 
31. decembrī saskaņā ar vienotā 
maksājuma shēmu atbilstīgi Regulai (EK) 
Nr. 73/2009. Šajā nolūkā katru attiecīgā 
lauksaimnieka maksājumtiesību valsts vai 
reģionālo vienības vērtību palielina par 
daļu no starpības starp pamata 
maksājuma shēmas maksājumtiesību 
kopējo vērtību, kas aprēķināta saskaņā ar 
2. punktu, un to maksājumtiesību, tostarp 
īpašo tiesību, kopējo vērtību, kas 
lauksaimniekam bija 2013. gada 
31. decembrī saskaņā ar vienotā 
maksājuma shēmu atbilstīgi Regulai (EK) 
Nr. 73/2009.
Aprēķinot palielinājumu, dalībvalsts var 
ņemt vērā arī atbalstu, kas 
2013. kalendārajā gadā piešķirts atbilstīgi 
Regulas (EK) Nr. 73/2009 52. pantam, 
53. panta 1. punktam un 68. panta 
1. punkta b) apakšpunktam, ja šī 
dalībvalsts ir nolēmusi attiecīgajās 
nozarēs nepiemērot brīvprātīgo saistīto 
atbalstu saskaņā ar šīs regulas IV sadaļu.
Pirmās daļas piemērošanas vajadzībām 
uzskata, ka lauksaimniekam 2013. gada 
31. decembrī bija maksājumtiesības, ja 
līdz minētajam datumam tam bija 
piešķirtas vai galīgi nodotas 
maksājumtiesības.

Or. en

Grozījums Nr. 1067
Jill Evans, Derek Vaughan, Kay Swinburne, John Bufton

Regulas priekšlikums
22. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis, kuras izmanto 2. punktā 
paredzēto iespēju, to maksimālā apjoma 

svītrots
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daļu, kas atlikusi pēc minētā punkta 
piemērošanas, izmanto, lai 
maksājumtiesību vērtību palielinātu 
gadījumos, kad lauksaimnieka rīcībā 
esošo pamata maksājuma shēmas 
maksājumtiesību kopējā vērtība, kas 
aprēķināta atbilstīgi 2. punktam, ir 
mazāka par to maksājumtiesību, tostarp 
īpašo tiesību, kopējo vērtību, kas 
lauksaimniekam bija 2013. gada 
31. decembrī saskaņā ar vienotā 
maksājuma shēmu atbilstīgi Regulai (EK) 
Nr. 73/2009. Šajā nolūkā katru attiecīgā 
lauksaimnieka maksājumtiesību valsts vai 
reģionālo vienības vērtību palielina par 
daļu no starpības starp pamata 
maksājuma shēmas maksājumtiesību 
kopējo vērtību, kas aprēķināta saskaņā ar 
2. punktu, un to maksājumtiesību, tostarp 
īpašo tiesību, kopējo vērtību, kas 
lauksaimniekam bija 2013. gada 
31. decembrī saskaņā ar vienotā 
maksājuma shēmu atbilstīgi Regulai (EK) 
Nr. 73/2009.
Aprēķinot palielinājumu, dalībvalsts var 
ņemt vērā arī atbalstu, kas 
2013. kalendārajā gadā piešķirts atbilstīgi 
Regulas (EK) Nr. 73/2009 52. pantam, 
53. panta 1. punktam un 68. panta 
1. punkta b) apakšpunktam, ja šī 
dalībvalsts ir nolēmusi attiecīgajās 
nozarēs nepiemērot brīvprātīgo saistīto 
atbalstu saskaņā ar šīs regulas IV sadaļu.
Pirmās daļas piemērošanas vajadzībām 
uzskata, ka lauksaimniekam 2013. gada 
31. decembrī bija maksājumtiesības, ja 
līdz minētajam datumam tam bija 
piešķirtas vai galīgi nodotas 
maksājumtiesības.

Or. en

Grozījums Nr. 1068
Diane Dodds, James Nicholson
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Regulas priekšlikums
22. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis, kuras izmanto 2. punktā 
paredzēto iespēju, to maksimālā apjoma 
daļu, kas atlikusi pēc minētā punkta 
piemērošanas, izmanto, lai 
maksājumtiesību vērtību palielinātu 
gadījumos, kad lauksaimnieka rīcībā 
esošo pamata maksājuma shēmas 
maksājumtiesību kopējā vērtība, kas 
aprēķināta atbilstīgi 2. punktam, ir 
mazāka par to maksājumtiesību, tostarp 
īpašo tiesību, kopējo vērtību, kas 
lauksaimniekam bija 2013. gada 
31. decembrī saskaņā ar vienotā 
maksājuma shēmu atbilstīgi Regulai (EK) 
Nr. 73/2009. Šajā nolūkā katru attiecīgā 
lauksaimnieka maksājumtiesību valsts vai 
reģionālo vienības vērtību palielina par 
daļu no starpības starp pamata 
maksājuma shēmas maksājumtiesību 
kopējo vērtību, kas aprēķināta saskaņā ar 
2. punktu, un to maksājumtiesību, tostarp 
īpašo tiesību, kopējo vērtību, kas 
lauksaimniekam bija 2013. gada 
31. decembrī saskaņā ar vienotā 
maksājuma shēmu atbilstīgi Regulai (EK) 
Nr. 73/2009.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1069
Jens Rohde

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis, kuras izmanto 2. punktā 
paredzēto iespēju, to maksimālā apjoma 
daļu, kas atlikusi pēc minētā punkta 
piemērošanas, izmanto, lai 

3. Dalībvalstis, kuras izmanto 2. punktā 
paredzēto iespēju, to maksimālā apjoma 
daļu, kas atlikusi pēc minētā punkta 
piemērošanas, var izmantot, lai 
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maksājumtiesību vērtību palielinātu 
gadījumos, kad lauksaimnieka rīcībā esošo 
pamata maksājuma shēmas 
maksājumtiesību kopējā vērtība, kas 
aprēķināta atbilstīgi 2. punktam, ir mazāka 
par to maksājumtiesību, tostarp īpašo 
tiesību, kopējo vērtību, kas 
lauksaimniekam bija 2013. gada 
31. decembrī saskaņā ar vienotā 
maksājuma shēmu atbilstīgi Regulai (EK) 
Nr. 73/2009. Šajā nolūkā katru attiecīgā 
lauksaimnieka maksājumtiesību valsts vai 
reģionālo vienības vērtību palielina par 
daļu no starpības starp pamata maksājuma 
shēmas maksājumtiesību kopējo vērtību, 
kas aprēķināta saskaņā ar 2. punktu, un to 
maksājumtiesību, tostarp īpašo tiesību, 
kopējo vērtību, kas lauksaimniekam bija 
2013. gada 31. decembrī saskaņā ar vienotā 
maksājuma shēmu atbilstīgi Regulai (EK) 
Nr. 73/2009.

maksājumtiesību vērtību palielinātu 
gadījumos, kad lauksaimnieka rīcībā esošo 
pamata maksājuma shēmas 
maksājumtiesību kopējā vērtība, kas 
aprēķināta atbilstīgi 2. punktam, ir mazāka 
par to maksājumtiesību, tostarp īpašo 
tiesību, kopējo vērtību, kas 
lauksaimniekam bija 2013. gada 
31. decembrī saskaņā ar vienotā 
maksājuma shēmu atbilstīgi Regulai (EK) 
Nr. 73/2009. Šajā nolūkā katru attiecīgā 
lauksaimnieka maksājumtiesību valsts vai 
reģionālo vienības vērtību var palielināt
par daļu no starpības starp pamata 
maksājuma shēmas maksājumtiesību 
kopējo vērtību, kas aprēķināta saskaņā ar 
2. punktu, un to maksājumtiesību, tostarp 
īpašo tiesību, kopējo vērtību, kas 
lauksaimniekam bija 2013. gada 
31. decembrī saskaņā ar vienotā 
maksājuma shēmu atbilstīgi Regulai (EK) 
Nr. 73/2009.

Or. en

Pamatojums

Atbalsta apjoma noteikšana par hektāru arī turpmāk jāatstāj dalībvalstu ziņā, tādējādi 
atspoguļojot atšķirības starp atsevišķiem lauksaimnieciskās darbības veidiem.

Grozījums Nr. 1070
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi, Mara Bizzotto, 
Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, 
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Antonio Cancian, Lara Comi, Salvatore 
Caronna

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis, kuras izmanto 2. punktā 
paredzēto iespēju, to maksimālā apjoma 
daļu, kas atlikusi pēc minētā punkta 
piemērošanas, izmanto, lai 
maksājumtiesību vērtību palielinātu 

3. Dalībvalstis, kuras izmanto 2. punktā 
paredzēto iespēju, to maksimālā apjoma 
daļu, kas atlikusi pēc minētā punkta 
piemērošanas, izmanto, lai 
maksājumtiesību vērtību palielinātu 
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gadījumos, kad lauksaimnieka rīcībā esošo 
pamata maksājuma shēmas 
maksājumtiesību kopējā vērtība, kas 
aprēķināta atbilstīgi 2. punktam, ir mazāka 
par to maksājumtiesību, tostarp īpašo 
tiesību, kopējo vērtību, kas 
lauksaimniekam bija 2013. gada 
31. decembrī saskaņā ar vienotā 
maksājuma shēmu atbilstīgi Regulai (EK) 
Nr. 73/2009. Šajā nolūkā katru attiecīgā 
lauksaimnieka maksājumtiesību valsts vai 
reģionālo vienības vērtību palielina par 
daļu no starpības starp pamata maksājuma 
shēmas maksājumtiesību kopējo vērtību, 
kas aprēķināta saskaņā ar 2. punktu, un to 
maksājumtiesību, tostarp īpašo tiesību, 
kopējo vērtību, kas lauksaimniekam bija 
2013. gada 31. decembrī saskaņā ar 
vienotā maksājuma shēmu atbilstīgi 
Regulai (EK) Nr. 73/2009.

gadījumos, kad lauksaimnieka rīcībā esošo 
pamata maksājuma shēmas 
maksājumtiesību kopējā vērtība, kas 
aprēķināta atbilstīgi 2. punktam, ir mazāka 
par to maksājumtiesību, tostarp īpašo 
tiesību, kopējo vērtību, ko lauksaimnieks 
aktivizēja 2013. gadā saskaņā ar vienotā 
maksājuma shēmu atbilstīgi Regulai (EK) 
Nr. 73/2009. Šajā nolūkā katru attiecīgā 
lauksaimnieka maksājumtiesību valsts vai 
reģionālo vienības vērtību palielina par 
daļu no starpības starp pamata maksājuma 
shēmas maksājumtiesību kopējo vērtību, 
kas aprēķināta saskaņā ar 2. punktu, un to 
maksājumtiesību, tostarp īpašo tiesību, 
kopējo vērtību, ko lauksaimnieks 
aktivizēja 2013. gadā saskaņā ar vienotā 
maksājuma shēmu atbilstīgi Regulai (EK) 
Nr. 73/2009.

Or. it

Grozījums Nr. 1071
Marc Tarabella

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis, kuras izmanto 2. punktā 
paredzēto iespēju, to maksimālā apjoma 
daļu, kas atlikusi pēc minētā punkta 
piemērošanas, izmanto, lai 
maksājumtiesību vērtību palielinātu 
gadījumos, kad lauksaimnieka rīcībā esošo 
pamata maksājuma shēmas 
maksājumtiesību kopējā vērtība, kas 
aprēķināta atbilstīgi 2. punktam, ir mazāka 
par to maksājumtiesību, tostarp īpašo 
tiesību, kopējo vērtību, kas 
lauksaimniekam bija 2013. gada 
31. decembrī saskaņā ar vienotā 
maksājuma shēmu atbilstīgi Regulai (EK) 
Nr. 73/2009. Šajā nolūkā katru attiecīgā 

3. Dalībvalstis, kuras izmanto 2. punktā 
paredzēto iespēju, to maksimālā apjoma 
daļu, kas atlikusi pēc minētā punkta 
piemērošanas, izmanto, lai 
maksājumtiesību vērtību palielinātu 
gadījumos, kad lauksaimnieka rīcībā esošo 
pamata maksājuma shēmas 
maksājumtiesību kopējā vērtība, kas 
aprēķināta atbilstīgi 2. punktam, ir mazāka 
par to maksājumtiesību, tostarp īpašo 
tiesību, kopējo vērtību, ko lauksaimnieks 
pieprasīja aktivizēt 2013. gadā saskaņā ar 
vienotā maksājuma shēmu atbilstīgi 
Regulai (EK) Nr. 73/2009. Šajā nolūkā 
katru attiecīgā lauksaimnieka 
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lauksaimnieka maksājumtiesību valsts vai 
reģionālo vienības vērtību palielina par 
daļu no starpības starp pamata maksājuma 
shēmas maksājumtiesību kopējo vērtību, 
kas aprēķināta saskaņā ar 2. punktu, un to 
maksājumtiesību, tostarp īpašo tiesību, 
kopējo vērtību, kas lauksaimniekam bija 
2013. gada 31. decembrī saskaņā ar 
vienotā maksājuma shēmu atbilstīgi 
Regulai (EK) Nr. 73/2009.

maksājumtiesību valsts vai reģionālo 
vienības vērtību palielina par daļu no 
starpības starp pamata maksājuma shēmas 
maksājumtiesību kopējo vērtību, kas 
aprēķināta saskaņā ar 2. punktu, un to 
maksājumtiesību, tostarp īpašo tiesību, 
kopējo vērtību, ko lauksaimnieks 
aktivizēja 2013. gadā saskaņā ar vienotā 
maksājuma shēmu atbilstīgi Regulai (EK) 
Nr. 73/2009.

Or. fr

Pamatojums

Lauksaimniekam, kurš ir aktivizējis maksājumtiesības 2013. gadā, ir jāpiemēro konverģence. 
Var būt atšķirības starp lauksaimnieku, kurš ir aktivizējis maksājumtiesības 2013. gadā, un 
lauksaimnieku, kura rīcībā tās bija 2013. gada 31. decembrī.

Grozījums Nr. 1072
James Nicholson, Diane Dodds

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis, kuras izmanto 2. punktā 
paredzēto iespēju, to maksimālā apjoma 
daļu, kas atlikusi pēc minētā punkta 
piemērošanas, izmanto, lai 
maksājumtiesību vērtību palielinātu 
gadījumos, kad lauksaimnieka rīcībā esošo 
pamata maksājuma shēmas 
maksājumtiesību kopējā vērtība, kas 
aprēķināta atbilstīgi 2. punktam, ir mazāka 
par to maksājumtiesību, tostarp īpašo 
tiesību, kopējo vērtību, kas 
lauksaimniekam bija 2013. gada 
31. decembrī saskaņā ar vienotā 
maksājuma shēmu atbilstīgi Regulai (EK) 
Nr. 73/2009. Šajā nolūkā katru attiecīgā 
lauksaimnieka maksājumtiesību valsts vai 
reģionālo vienības vērtību palielina par 
daļu no starpības starp pamata maksājuma 
shēmas maksājumtiesību kopējo vērtību, 

3. Dalībvalstis, kuras izmanto 2. punktā 
paredzēto iespēju, to maksimālā apjoma 
daļu, kas atlikusi pēc minētā punkta 
piemērošanas, izmanto, lai 
maksājumtiesību vērtību palielinātu 
gadījumos, kad lauksaimnieka rīcībā esošo 
pamata maksājuma shēmas 
maksājumtiesību kopējā vērtība, kas 
aprēķināta atbilstīgi 2. punktam, ir mazāka 
par to maksājumtiesību, tostarp īpašo 
tiesību, kopējo vērtību, kas 
lauksaimniekam bija 2013. gada 
31. decembrī saskaņā ar spēkā esošo
vienotā maksājuma shēmu atbilstīgi 
Regulai (EK) Nr. 73/2009. Šajā nolūkā 
katru attiecīgā lauksaimnieka 
maksājumtiesību valsts vai reģionālo 
vienības vērtību palielina par daļu no 
starpības starp jaunās vienotā maksājuma 
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kas aprēķināta saskaņā ar 2. punktu, un to 
maksājumtiesību, tostarp īpašo tiesību, 
kopējo vērtību, kas lauksaimniekam bija 
2013. gada 31. decembrī saskaņā ar vienotā 
maksājuma shēmu atbilstīgi Regulai (EK) 
Nr. 73/2009.

shēmas maksājumtiesību kopējo vērtību, 
kas aprēķināta saskaņā ar 2. punktu, un to 
maksājumtiesību, tostarp īpašo tiesību, 
kopējo vērtību, kas lauksaimniekam bija 
2013. gada 31. decembrī saskaņā ar spēkā 
esošo vienotā maksājuma shēmu atbilstīgi 
Regulai (EK) Nr. 73/2009.

Or. en

Grozījums Nr. 1073
Vasilica Viorica Dăncilă

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis, kuras izmanto 2. punktā 
paredzēto iespēju, to maksimālā apjoma 
daļu, kas atlikusi pēc minētā punkta 
piemērošanas, izmanto, lai 
maksājumtiesību vērtību palielinātu 
gadījumos, kad lauksaimnieka rīcībā esošo 
pamata maksājuma shēmas 
maksājumtiesību kopējā vērtība, kas 
aprēķināta atbilstīgi 2. punktam, ir mazāka 
par to maksājumtiesību, tostarp īpašo 
tiesību, kopējo vērtību, kas 
lauksaimniekam bija 2013. gada 
31. decembrī saskaņā ar vienotā 
maksājuma shēmu atbilstīgi Regulai (EK) 
Nr. 73/2009. Šajā nolūkā katru attiecīgā 
lauksaimnieka maksājumtiesību valsts vai 
reģionālo vienības vērtību palielina par 
daļu no starpības starp pamata maksājuma 
shēmas maksājumtiesību kopējo vērtību, 
kas aprēķināta saskaņā ar 2. punktu, un to 
maksājumtiesību, tostarp īpašo tiesību, 
kopējo vērtību, kas lauksaimniekam bija 
2013. gada 31. decembrī saskaņā ar vienotā 
maksājuma shēmu atbilstīgi Regulai (EK) 
Nr. 73/2009.

3. Dalībvalstis, kuras izmanto 2. punktā 
paredzēto iespēju, to maksimālā apjoma 
daļu, kas atlikusi pēc minētā punkta 
piemērošanas, izmanto, lai 
maksājumtiesību vērtību palielinātu 
gadījumos, kad lauksaimnieka rīcībā esošo 
pamata maksājuma shēmas 
maksājumtiesību kopējā vērtība, kas
aprēķināta atbilstīgi 2. punktam, ir mazāka 
par to maksājumtiesību, tostarp īpašo 
tiesību, kopējo vērtību, kas 
lauksaimniekam bija 2013. gada 
31. decembrī saskaņā ar vienotā 
maksājuma shēmu atbilstīgi Regulai (EK) 
Nr. 73/2009. Šajā nolūkā katru attiecīgā 
lauksaimnieka maksājumtiesību valsts vai 
reģionālo vienības vērtību palielina par 
daļu no starpības starp pamata maksājuma 
shēmas maksājumtiesību kopējo vērtību, 
kas aprēķināta saskaņā ar 2. punktu, un to 
maksājumtiesību, tostarp īpašo tiesību, 
kopējo vērtību, kas lauksaimniekam bija 
2013. gada 31. decembrī saskaņā ar vienotā 
maksājuma shēmu atbilstīgi Regulai (EK) 
Nr. 73/2009. Tas pats būtu jāpiemēro arī 
attiecībā uz mazajiem lauksaimniekiem, jo 
viņi rada labvēlīgu ietekmi uz vidi.
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Or. ro

Grozījums Nr. 1074
Diane Dodds, James Nicholson

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis reģionālā līmenī, ja 
nepieciešams, lemj par ikgadējām 
izmaiņām, kādas tiks piemērotas 
maksājumtiesībām.

Or. en

Grozījums Nr. 1075
Jill Evans, Derek Vaughan, Kay Swinburne, John Bufton

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis reģionālā līmenī, ja 
nepieciešams, lemj par ikgadējām 
izmaiņām, kādas tiks piemērotas 
maksājumtiesībām.

Or. en

Grozījums Nr. 1076
Carlo Fidanza

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis var palielināt 33. panta 
1. punktā minētā valsts maksimālā 
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apjoma robežlielumu, lai valsts līmenī 
piešķirtu prioritāti izraudzītiem 
saņēmējiem, kuri atbilst aktīvā 
lauksaimnieka definīcijai, pamatojoties uz 
objektīviem un nediskriminējošiem 
kritērijiem. Tās par šo lēmumu paziņo 
Komisijai līdz 2013. gada 1. augustam.

Or. it

Grozījums Nr. 1077
Diane Dodds

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Aprēķinot palielinājumu, dalībvalsts var 
ņemt vērā arī atbalstu, kas 
2013. kalendārajā gadā piešķirts atbilstīgi 
Regulas (EK) Nr. 73/2009 52. pantam, 
53. panta 1. punktam un 68. panta 
1. punkta b) apakšpunktam, ja šī 
dalībvalsts ir nolēmusi attiecīgajās 
nozarēs nepiemērot brīvprātīgo saistīto 
atbalstu saskaņā ar šīs regulas IV sadaļu.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1078
Robert Dušek

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Aprēķinot palielinājumu, dalībvalsts var 
ņemt vērā arī atbalstu, kas 
2013. kalendārajā gadā piešķirts atbilstīgi 
Regulas (EK) Nr. 73/2009 52. pantam, 
53. panta 1. punktam un 68. panta 
1. punkta b) apakšpunktam, ja šī 

Aprēķinot palielinājumu, dalībvalsts var 
ņemt vērā arī atbalstu, kas 
2013. kalendārajā gadā piešķirts atbilstīgi 
Regulas (EK) Nr. 73/2009 52. pantam, 
53. panta 1. punktam, 68. panta 1. punkta 
b) apakšpunktam un 2010. kalendārajā 
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dalībvalsts ir nolēmusi attiecīgajās nozarēs 
nepiemērot brīvprātīgo saistīto atbalstu 
saskaņā ar šīs regulas IV sadaļu.

gadā 132. pantam, ja šī dalībvalsts ir 
nolēmusi attiecīgajās nozarēs nepiemērot 
brīvprātīgo saistīto atbalstu saskaņā ar šīs 
regulas IV sadaļu.

Or. en

Grozījums Nr. 1079
Hynek Fajmon

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Aprēķinot palielinājumu, dalībvalsts var 
ņemt vērā arī atbalstu, kas 
2013. kalendārajā gadā piešķirts atbilstīgi 
Regulas (EK) Nr. 73/2009 52. pantam, 
53. panta 1. punktam un 68. panta 
1. punkta b) apakšpunktam, ja šī 
dalībvalsts ir nolēmusi attiecīgajās nozarēs 
nepiemērot brīvprātīgo saistīto atbalstu 
saskaņā ar šīs regulas IV sadaļu.

Aprēķinot palielinājumu, dalībvalsts var 
ņemt vērā arī atbalstu, kas 
2013. kalendārajā gadā piešķirts atbilstīgi 
Regulas (EK) Nr. 73/2009 52. pantam, 
53. panta 1. punktam, 68. panta 1. punkta 
b) apakšpunktam un 2010. kalendārajā 
gadā 132. pantam, ja šī dalībvalsts ir 
nolēmusi attiecīgajās nozarēs nepiemērot 
brīvprātīgo saistīto atbalstu saskaņā ar šīs 
regulas IV sadaļu.

Or. en

Grozījums Nr. 1080
Diane Dodds

Regulas priekšlikums
22. pants – 3. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pirmās daļas piemērošanas vajadzībām 
uzskata, ka lauksaimniekam 2013. gada 
31. decembrī bija maksājumtiesības, ja 
līdz minētajam datumam tam bija 
piešķirtas vai galīgi nodotas 
maksājumtiesības.

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 1081
Sandra Kalniete, Ivari Padar, Kārlis Šadurskis, Vytautas Landsbergis, Roberts Zīle, 
Krišjānis Kariņš, Ivars Godmanis, Algirdas Saudargas, Tunne Kelam, Inese Vaidere, 
Kristiina Ojuland

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Aprēķinot maksājumtiesību vērtību, 
dalībvalstis, kuras 3. punktā minētā 
palielinājuma aprēķināšanai piemēroja 
vienotā platībmaksājuma shēmu, var ņemt 
vērā kopējo vienotā platībmaksājuma 
shēmas vērtību, atsevišķos 2011. vai 
2012., vai 2013. gadā piešķirtos
maksājumus, īpašo atbalstu, kas 
lauksaimniekiem saskaņā ar 68. panta 
1.b punktu un/vai 68. panta 1. punkta 
c) apakšpunktu tika piešķirts 2012. vai 
2013. gadā, un 2010. vai 2013. gadā 
piešķirtos papildinošos valsts tiešos 
maksājumus, vai arī tās var noteikt 
dažādas maksājumtiesību vienības 
vērtības aramzemes, zālāju un ekstensīvo 
zālāju hektāriem.

Or. en

Grozījums Nr. 1082
Juozas Imbrasas

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Aprēķinot maksājumtiesību vērtību, 
dalībvalstis, kuras 3. punktā minētā 
palielinājuma aprēķināšanai piemēroja 
vienotā platībmaksājuma shēmu, var ņemt 
vērā kopējo vienotā platībmaksājuma 
shēmas vērtību, atsevišķos 2011. vai 
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2012., vai 2013. gadā piešķirtos
maksājumus, īpašo atbalstu, kas 
lauksaimniekiem saskaņā ar 68. panta 
1.b punktu un/vai 68. panta 1. punkta 
c) apakšpunktu tika piešķirts 2012. vai 
2013. gadā, un 2010. vai 2013. gadā 
piešķirtos papildinošos valsts tiešos 
maksājumus, vai arī tās var noteikt 
dažādas maksājumtiesību vienības 
vērtības aramzemes, zālāju un ekstensīvo 
zālāju hektāriem.

Or. en

Grozījums Nr. 1083
Csaba Sándor Tabajdi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Aprēķinot maksājumtiesību vērtību, 
dalībvalstis, kuras 3. punktā minētā 
palielinājuma aprēķināšanai piemēroja 
vienotā platībmaksājuma shēmu, var ņemt 
vērā kopējo vienotā platībmaksājuma 
shēmas viena hektāra vērtību, atsevišķos 
maksājumus, īpašo atbalstu, kas 
lauksaimniekiem saskaņā ar 68. panta 
1.b punktu un/vai 68. panta 1. punkta 
c) apakšpunktu tika piešķirts 2012. vai 
2013. gadā, un 2010. vai 2013. gadā 
piešķirtos papildinošos valsts tiešos 
maksājumus.

Or. en

Grozījums Nr. 1084
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada, Mariya Gabriel, Mairead McGuinness

Regulas priekšlikums
22. pants – 3.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Dalībvalstis, kuras piemēroja vienotā 
platībmaksājuma shēmu un kuras 
izmanto 2. punktā paredzēto iespēju, to 
maksimālā apjoma daļu, kas atlikusi pēc 
minētā punkta piemērošanas, izmanto, lai 
palielinātu, pamatojoties uz objektīviem 
un nediskriminējošiem kritērijiem, tiem 
lauksaimniekiem piešķirto 
maksājumtiesību vērtību, kuri 2012. gadā 
saņēma papildinošos valsts tiešos 
maksājumus vai atsevišķos maksājumus.

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstīm, kuras piemēro vienotā platībmaksājuma shēmu, jāpiešķir arī iespēja noteikt 
atšķirīgas maksājumu vērtības dažādiem lauksaimniekiem līdzīgi kā dalībvalstīs, kurās 
piemēro vēsturisko vienotā maksājuma shēmu.

Grozījums Nr. 1085
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Dalībvalstis, neņemot vērā 22. panta 
3. punktu, var nolemt koriģēt 22. panta 
3. punktā minēto aprēķinu, neņemot vērā 
īpašās tiesības, kas lauksaimniekam bija 
2013. gada 31. decembrī. Dalībvalstis, kas 
izvēlējušās izmantot šo 22. panta 
3.a punktu, arī var palielināt 
maksājumtiesību vērtību tiem 
lauksaimniekiem, kuri 2013. gadā 
aktivizēja īpašās tiesības. Šis 
palielinājums nedrīkst pārsniegt apjomu, 
kas atbilst pamata maksājumam, ko 
lauksaimnieks 2013. gadā saņēma 
saskaņā ar īpašajām tiesībām. Komisija, 
izmantojot īstenošanas aktus, pieņem 
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noteikumus par pieejamo maksimālo 
apjomu pēc 22. panta 2. punkta 
piemērošanas gadījumā, ja dalībvalsts 
piemēro gan 22. panta 3. punktu, gan 
22. panta 3.a punktu, par 
maksājumtiesību vienības vērtības 
palielinājuma apjomu, pārvietojumiem un 
minimālo pasākumu kopumu, kas 
lauksaimniekiem ir jāizpilda, lai saņemtu 
saskaņā ar 22. panta 3.a punktu 
palielināto maksājumtiesību vērtību. 
Regulas 22. panta 5. punktu un 22. panta 
6. punktu piemēro pēc analoģijas ar 
22. panta 3.a punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 1086
Milan Zver

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) var atšķirties atkarībā no zemes 
izmantošanas veida;

Or. sl

Grozījums Nr. 1087
Riikka Manner, Hannu Takkula, Sari Essayah

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Dalībvalstis, kuras saskaņā ar 
18. panta 1. punktu un 18. panta 
2. punktu nolemj saglabāt pašreizējās 
maksājumtiesības, var izvēlēties aprēķināt 
maksājumtiesību vērtību, kas ir 
lauksaimnieka rīcībā, pēc vienotas 
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maksājumtiesību vienības vērtības vai, 
koriģējot pašreizējo maksājumtiesību 
vērtību.

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstīm, kurās darbojas reģionālais modelis un kuras nolemj saglabāt pašreizējās 
maksājumtiesības, arī jāpiešķir iespēja pāriet uz nemainīgas likmes izmantošanu saskaņā ar 
iepriekš pieņemtiem lēmumiem.

Grozījums Nr. 1088
Marian-Jean Marinescu

Regulas priekšlikums
22. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Vēlākais no 2019. pieprasījumu gada 
visām maksājumtiesībām dalībvalstī vai, 
ja piemēro 20. pantu, reģionā ir vienota 
vienības vērtība.

5. Tiešā atbalsta apmērs par hektāru
dalībvalstī būtu pakāpeniski jāvienādo, 
izmantojot tādu pašu mehānismu, kāds 
tiek piemērots konverģencei starp 
dalībvalstīm.

Or. en

Pamatojums

Tādējādi lauksaimnieki varētu izmantot ilgāka pielāgošanās perioda sniegtās priekšrocības.

Grozījums Nr. 1089
Mairead McGuinness, Esther de Lange, Maria do Céu Patrão Neves

Regulas priekšlikums
22. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Vēlākais no 2019. pieprasījumu gada 
visām maksājumtiesībām dalībvalstī vai, ja 
piemēro 20. pantu, reģionā ir vienota 
vienības vērtība.

5. Vēlākais no 2019. pieprasījumu gada 
visām maksājumtiesībām dalībvalstī vai, ja 
piemēro 20. pantu, reģionā var būt vienota 
vienības vērtība.
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Or. en

Grozījums Nr. 1090
Jens Rohde

Regulas priekšlikums
22. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Vēlākais no 2019. pieprasījumu gada 
visām maksājumtiesībām dalībvalstī vai, ja 
piemēro 20. pantu, reģionā ir vienota 
vienības vērtība.

5. Vēlākais no 2019. pieprasījumu gada 
visām maksājumtiesībām dalībvalstī vai, ja 
piemēro 20. pantu, reģionā var būt vienota 
vienības vērtība.

Or. en

Pamatojums

Atbalsta apjoma noteikšana par hektāru arī turpmāk jāatstāj dalībvalstu ziņā, tādējādi 
atspoguļojot atšķirības starp atsevišķiem lauksaimnieciskās darbības veidiem.

Grozījums Nr. 1091
Liam Aylward

Regulas priekšlikums
22. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Vēlākais no 2019. pieprasījumu gada 
visām maksājumtiesībām dalībvalstī vai, ja 
piemēro 20. pantu, reģionā ir vienota
vienības vērtība.

5. No pieprasījumu gada, ko noteikusi 
dalībvalsts un apstiprinājusi Komisija,
visām maksājumtiesībām dalībvalstī vai, ja 
piemēro 20. pantu, reģionā ir jābūt 
koriģētām, lai panāktu vienotāku vienības
vērtību; pienācīgi ņemot vērā, kādu 
ietekmi tas radīs katrā dalībvalstī, kā arī 
to, ka ir jāizvairās no pārmērīgi liela 
kaitējuma attiecīgās dalībvalsts 
lauksaimniecības ražošanas jaudai.

Or. en
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Grozījums Nr. 1092
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Regulas priekšlikums
22. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Vēlākais no 2019. pieprasījumu gada
visām maksājumtiesībām dalībvalstī vai, ja 
piemēro 20. pantu, reģionā ir vienota 
vienības vērtība.

5. Vēlākais no 2021. pieprasījumu gada 
visām maksājumtiesībām dalībvalstī vai, ja 
piemēro 20. pantu, reģionā ir:

a) atbilstīgi 22. panta 1. punktam vienota 
vienības vērtība;
b) vienības vērtība, kas no vienības vidējās 
vērtības atšķiras ne vairāk kā par 50 %.

Or. en

Grozījums Nr. 1093
Marc Tarabella

Regulas priekšlikums
22. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Vēlākais no 2019. pieprasījumu gada 
visām maksājumtiesībām dalībvalstī vai, ja 
piemēro 20. pantu, reģionā ir vienota
vienības vērtība.

5. Vēlākais no 2021. pieprasījumu gada 
visām maksājumtiesībām dalībvalstī vai, ja 
piemēro 20. pantu, reģionā ir vai nu 
22. panta 1. punktā minētā vienotā
vienības vērtība, vai arī vērtība, kas par 
noteiktu procentuālo lielumu atšķiras no 
22. panta 1. punktā minētās vērtības.

Or. fr

Pamatojums

Dalībvalstīm jāpiešķir zināma brīvība, nosakot reformas tempu un beigu termiņu. Šī 
grozījuma mērķis ir piemērot tiešajiem maksājumiem tuneļa metodi, ko izmanto konverģencē 
starp dalībvalstīm.
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Grozījums Nr. 1094
Milan Zver

Regulas priekšlikums
22. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Vēlākais no 2019. pieprasījumu gada 
visām maksājumtiesībām dalībvalstī vai, ja 
piemēro 20. pantu, reģionā ir vienota 
vienības vērtība.

5. Vēlākais no 2021. pieprasījumu gada 
visām maksājumtiesībām dalībvalstī vai, ja 
piemēro 20. pantu, reģionā ir vienota 
vienības vērtība. Neskarot iepriekšējo 
punktu, 22. panta 1. punkta 2. daļas 
piemērošanas gadījumā visām dalībvalsts 
vai reģiona maksājumtiesībām jānosaka 
vienotas vienības vērtības attiecībā uz 
aramzemes, zālāju un pastāvīgo ganību 
platībām.

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstīm jāsaglabā iespēja noteikt atšķirīgus maksājumus par hektāru aramzemes un 
hektāru pastāvīgo ganību, kā noteikts Padomes Regulas (EK) Nr. 73/2009 49. pantā.

Grozījums Nr. 1095
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Regulas priekšlikums
22. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Vēlākais no 2019. pieprasījumu gada 
visām maksājumtiesībām dalībvalstī vai, ja 
piemēro 20. pantu, reģionā ir vienota
vienības vērtība.

5. Vēlākais no 2021. pieprasījumu gada 
visām maksājumtiesībām dalībvalstī vai, ja 
piemēro 20. pantu, reģionā būtu jābūt
vienotai vienības vērtībai.

Or. en

Grozījums Nr. 1096
George Lyon, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Kent Johansson
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Regulas priekšlikums
22. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Vēlākais no 2019. pieprasījumu gada 
visām maksājumtiesībām dalībvalstī vai, ja 
piemēro 20. pantu, reģionā ir vienota 
vienības vērtība.

5. Vēlākais no 2021. pieprasījumu gada 
visām maksājumtiesībām dalībvalstī vai, ja 
piemēro 20. pantu, reģionā ir vienota 
vienības vērtība.

Or. en

Pamatojums

Viens no svarīgākajiem elementiem, lai veiksmīgi pārietu uz reģionālo modeli, ir dot 
lauksaimniekiem pietiekami daudz laika pielāgot savus uzņēmējdarbības modeļus un darbību 
jaunajiem apstākļiem attiecībā uz viņu maksājumtiesībām, jo īpaši ievērojamas līdzekļu 
pārdales gadījumā starp nozarēm un ražošanas modeļiem. Kā liecina to dalībvalstu pieredze, 
kurā šī pāreja jau ir notikusi, Komisijas piedāvātais piecu gadu periods nav pietiekami ilgs.

Grozījums Nr. 1097
Giancarlo Scottà, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Regulas priekšlikums
22. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Vēlākais no 2019. pieprasījumu gada 
visām maksājumtiesībām dalībvalstī vai, 
ja piemēro 20. pantu, reģionā ir vienota 
vienības vērtība.

5. Dalībvalstis pabeidz maksājumtiesību 
konverģences procesu vēlākais līdz 
2022. pieprasījumu gadam.

Or. it

Grozījums Nr. 1098
Izaskun Bilbao Barandica

Regulas priekšlikums
22. pants – 5. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Vēlākais no 2019. pieprasījumu gada 
visām maksājumtiesībām dalībvalstī vai, ja 
piemēro 20. pantu, reģionā ir vienota 
vienības vērtība.

5. Vēlākais no 2023. pieprasījumu gada 
visām maksājumtiesībām dalībvalstī vai, ja 
piemēro 20. pantu, reģionā ir jābūt 
koriģētām līdz minimālajam apjomam, 
kas nepārsniedz 90 % no maksājumtiesību
vidējās vērtības šajā dalībvalstī vai 
reģionā.

Or. es

Pamatojums

Iekšējam atbalsta saņēmēju konverģences procesam jābūt vairāk ierobežotam un 
pakāpeniskam. Tādēļ konverģences procesa termiņš jāpagarina tā, lai dalībvalstīm vai 
reģioniem nebūtu līdz 2019. gadam jāpiemēro reģionāla nemainīga likme, bet gan lai tā vietā 
tām būtu jāsasniedz minimālais konverģences mērķis.

Grozījums Nr. 1099
Diane Dodds

Regulas priekšlikums
22. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Vēlākais no 2019. pieprasījumu gada
visām maksājumtiesībām dalībvalstī vai, ja 
piemēro 20. pantu, reģionā ir vienota 
vienības vērtība.

5. Visām maksājumtiesībām dalībvalstī 
vai, ja piemēro 20. pantu, reģionā ir 
vienota vienības vērtība 10 gadus no šīs 
regulas īstenošanas datuma.

Or. en

Grozījums Nr. 1100
Mariya Gabriel

Regulas priekšlikums
22. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Vēlākais no 2019. pieprasījumu gada 5. Vēlākais no 2024. pieprasījumu gada 
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visām maksājumtiesībām dalībvalstī vai, ja 
piemēro 20. pantu, reģionā ir vienota 
vienības vērtība.

visām maksājumtiesībām dalībvalstī vai, ja 
piemēro 20. pantu, reģionā ir vienota 
vienības vērtība.

Or. bg

Grozījums Nr. 1101
James Nicholson, Diane Dodds

Regulas priekšlikums
22. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Vēlākais no 2019. pieprasījumu gada 
visām maksājumtiesībām dalībvalstī vai, ja 
piemēro 20. pantu, reģionā ir vienota 
vienības vērtība.

5. Vēlākais no 2024. pieprasījumu gada 
visām maksājumtiesībām dalībvalstī vai, ja 
piemēro 20. pantu, reģionā ir vienota 
vienības vērtība.

Or. en

Pamatojums

Jāpiešķir desmit gadu ilgs periods pārejai uz maksājumiem saskaņā ar nemainīgu likmi.

Grozījums Nr. 1102
Paolo Bartolozzi

Regulas priekšlikums
22. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Vēlākais no 2019. pieprasījumu gada 
visām maksājumtiesībām dalībvalstī vai, ja 
piemēro 20. pantu, reģionā ir vienota 
vienības vērtība.

5. Vēlākais no 2024. pieprasījumu gada 
visām maksājumtiesībām dalībvalstī vai, ja 
piemēro 20. pantu, reģionā ir vienota 
vienības vērtība.

Or. en

Grozījums Nr. 1103
Maria do Céu Patrão Neves
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Regulas priekšlikums
22. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Vēlākais no 2019. pieprasījumu gada 
visām maksājumtiesībām dalībvalstī vai, ja 
piemēro 20. pantu, reģionā ir vienota 
vienības vērtība.

5. Vēlākais no 2028. pieprasījumu gada 
visām maksājumtiesībām dalībvalstī vai, ja 
piemēro 20. pantu, reģionā ir vienota 
vienības vērtība.

Or. pt

Grozījums Nr. 1104
Marian Harkin

Regulas priekšlikums
22. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Vēlākais no 2019. pieprasījumu gada 
visām maksājumtiesībām dalībvalstī vai, ja 
piemēro 20. pantu, reģionā ir vienota 
vienības vērtība.

5. Vēlākais no 2019. pieprasījumu gada 
visām maksājumtiesībām dalībvalstī vai, ja 
piemēro 20. pantu, reģionā: a) ir vienota 
vienības vērtība vai b) tā ir ne vairāk kā 
40 % mazāka par vienības vidējo vērtību,
ja, savukārt, maksājumtiesību apjoms ir 
ne vairāk kā 45 % mazāks par vienības 
vidējo vērtību, salīdzinot ar pašu vidējo 
vērtību, jāparedz pakāpeniski 
palielinājumi, pietuvinot to vienības 
vidējai vērtībai.

Or. en

Grozījums Nr. 1105
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Regulas priekšlikums
22. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Vēlākais no 2019. pieprasījumu gada 5. Vēlākais no 2019. pieprasījumu gada 
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visām maksājumtiesībām dalībvalstī vai, ja 
piemēro 20. pantu, reģionā ir vienota 
vienības vērtība.

visām maksājumtiesībām dalībvalstī vai, ja 
piemēro 20. pantu, reģionā:

a) ir vienota vienības vērtība

vai
b) tā var atšķirties no vienības vidējās 
vērtības ne vairāk kā par 40 %.

Or. it

Grozījums Nr. 1106
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Regulas priekšlikums
22. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Vēlākais no 2019. pieprasījumu gada 
visām maksājumtiesībām dalībvalstī vai, ja 
piemēro 20. pantu, reģionā ir vienota 
vienības vērtība.

5. Vēlākais no 2019. pieprasījumu gada 
visām maksājumtiesībām dalībvalstī vai, ja 
piemēro 20. pantu, reģionā:

a) ir vienota vienības vērtība vai
b) tā var atšķirties no vienības vidējās 
vērtības ne vairāk kā par 35 %.

Or. fr

Grozījums Nr. 1107
Marian Harkin

Regulas priekšlikums
22. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Vēlākais no 2019. pieprasījumu gada 
visām maksājumtiesībām dalībvalstī vai, ja 
piemēro 20. pantu, reģionā ir vienota 
vienības vērtība.

5. Vēlākais no 2019. pieprasījumu gada 
visām maksājumtiesībām dalībvalstī vai, ja 
piemēro 20. pantu, reģionā: a) ir vienota 
vienības vērtība vai b) tā ir ne vairāk kā 
par 30 % mazāka nekā vienības vidējā 
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vērtība.

Or. en

Grozījums Nr. 1108
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Regulas priekšlikums
22. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Vēlākais no 2019. pieprasījumu gada 
visām maksājumtiesībām dalībvalstī vai, ja 
piemēro 20. pantu, reģionā ir vienota 
vienības vērtība.

5. Vēlākais no 2019. pieprasījumu gada 
visām maksājumtiesībām dalībvalstī vai, ja 
piemēro 20. pantu, reģionā jātiecas panākt
vienota vienības vērtība, paredzot 
maksimāli pieļaujamo starpību divu 
trešdaļu apmērā no vidējās vērtības 
attiecīgajā dalībvalstī vai reģionā.

Or. es

Pamatojums

Es necesario contemplar una transición lenta en una convergencia interna del valor de los 
derechos en una región y por ello se propone una convergencia acorde a la propuesta que la 
Comisión ha efectuado en el caso de la convergencia de importes entre Estados miembros.La 
convergencia interna entre perceptores debe ser más proporcional a la propuesta de 
convergencia entre países, es decir, más limitada y más progresiva. Por ello, se debe permitir 
que los EEMM no alcancen una tasa plana a nivel de región o estado miembro en 2019, sino 
que se lleguen, como mínimo, al nivel de convergencia “objetivo” establecido, todo ello con 
la necesaria flexibilidad para aplicar los elementos que se acuerden.

Grozījums Nr. 1109
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Regulas priekšlikums
22. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Vēlākais no 2019. pieprasījumu gada 
visām maksājumtiesībām dalībvalstī vai, ja 
piemēro 20. pantu, reģionā ir vienota 

5. Vēlākais no 2019. pieprasījumu gada 
visām maksājumtiesībām dalībvalstī vai, ja 
piemēro 20. pantu, reģionā ir jābūt 
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vienības vērtība. koriģētām līdz minimālajam apjomam, 
kas nepārsniedz 25 % no maksājumtiesību 
vidējās vērtības šajā dalībvalstī vai 
reģionā.

Or. es

Pamatojums

Atbalsta saņēmēju iekšējās konverģences procesā labāk jāatspoguļo piedāvātais 
konverģences apjoms starp valstīm, un tādēļ šim procesam jābūt lielākā mērā ierobežotam un 
pakāpeniskam. Tādējādi dalībvalstīm nebūtu jāpiemēro reģionāla nemainīga likme jau līdz 
2019. gadam, bet tā vietā jāsasniedz konverģences minimālais apjoms, kas šim nolūkam tiek 
noteikts kā „mērķis”; tām ir jāpiešķir nepieciešamā elastība attiecībā uz šo instrumentu 
izmantošanu pēc saviem ieskatiem.

Grozījums Nr. 1110
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Regulas priekšlikums
22. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Vēlākais no 2019. pieprasījumu gada 
visām maksājumtiesībām dalībvalstī vai, ja 
piemēro 20. pantu, reģionā ir vienota 
vienības vērtība.

5. Vēlākais no 2019. pieprasījumu gada 
visām maksājumtiesībām dalībvalstī vai, ja 
piemēro 20. pantu, reģionā ir jābūt 
koriģētām līdz minimālajam apjomam, 
kas nepārsniedz noteiktu procentuālo 
lielumu no maksājumtiesību vidējās 
vērtības šajā dalībvalstī vai reģionā, ko 
nosaka dalībvalsts.

Or. es

Pamatojums

Saņēmēju iekšējās konverģences procesam jābūt lielākā mērā ierobežotam un pakāpeniskam. 
Tādēļ dalībvalstīm nebūtu jāpiemēro reģionāla nemainīga likme jau līdz 2019. gadam, bet tā 
vietā jāsasniedz konverģences minimālais „mērķis”.

Grozījums Nr. 1111
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth
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Regulas priekšlikums
22. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Vēlākais no 2019. pieprasījumu gada 
visām maksājumtiesībām dalībvalstī vai, ja 
piemēro 20. pantu, reģionā ir vienota 
vienības vērtība.

5. Vēlākais no finanšu perspektīvas
2019. pieprasījumu gada beigām visām 
maksājumtiesībām dalībvalstī vai, ja 
piemēro 20. pantu, reģionā ir vienota 
vienības vērtība.

Or. en

Grozījums Nr. 1112
George Lyon, Phil Bennion

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Piemērojot 2., 3. un 5. punktu 
dalībvalstis var veikt pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka, ja tiek samazinātas
maksājumtiesības saimniecību līmenī, to 
maksājumtiesību apjoms, kas ir 
aktivizētas pārejas perioda beigās, ir ne 
vairāk kā par 70 % mazāks kā to apjoms 
2014. gadā.

Or. en

Pamatojums

Grozījums piedāvā referenta 56. grozījumam alternatīvu iespēju. Šāda veida koriģējošus 
mehānismus var ļaut izmantot tikai pēc dalībvalstu ieskatiem, lai izvairītos no pārmērīgas 
līdzekļu pārdalīšanas ietekmes pārejas periodā uz reģionālo modeli, un tikai galējos 
gadījumos, kad lauksaimnieks var zaudēt maksājumtiesības 70 % apmērā vai vairāk.

Grozījums Nr. 1113
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet
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Regulas priekšlikums
22. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Piemērojot 2., 3. un 5. punktu 
dalībvalstis veic pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka, ja tiek samazinātas 
maksājumtiesības saimniecību līmenī, to 
maksājumtiesību apjoms, kas ir 
aktivizētas 2020. gadā, ir ne vairāk kā par 
30 % mazāks kā to apjoms 2013. gadā.

Or. en

Grozījums Nr. 1114
Marian Harkin

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Piemērojot 2., 3. un 5. punktu 
dalībvalstis var veikt pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka, ja tiek samazinātas 
maksājumtiesības saimniecību līmenī, to 
maksājumtiesību apjoms, kas ir 
aktivizētas 2019. gadā, ir ne vairāk kā par 
30 % mazāks kā to apjoms 2013. gadā.

Or. en

Grozījums Nr. 1115
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Piemērojot 2., 3. un 5. punktu 
dalībvalstis var veikt pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka, ja tiek samazināti 
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maksājumtiesībām saimniecību līmenī 
paredzētie līdzekļi, šo līdzekļu apjoms 
2019. gadā ir ne vairāk kā par 20 % 
mazāks kā to apjoms 2014. gadā.

Or. es

Grozījums Nr. 1116
Liam Aylward

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Piemērojot 2., 3. un 5. punktu 
dalībvalstis var veikt pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka, ja tiek samazinātas 
maksājumtiesības saimniecību līmenī, to 
maksājumtiesību apjoms, kas ir 
aktivizētas ar dalībvalsti saskaņotā 
datumā, ir ne vairāk kā par 10 % mazāks 
kā to apjoms 2013. gada 31. decembrī.

Or. en

Grozījums Nr. 1117
Michel Dantin, Agnès Le Brun

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Vēlākais no 2024. pieprasījumu gada 
visām maksājumtiesībām dalībvalstī vai,
ja piemēro 20. pantu, reģionā ir vienota 
vienības vērtība.

Or. fr
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Grozījums Nr. 1118
Eric Andrieu, Marc Tarabella

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Dalībvalstis var, pamatojoties uz 
objektīviem un nediskriminējošiem 
kritērijiem, ieviest sistēmu 
maksājumtiesību vienības svērtās vērtības
noteikšanai pēc ražošanas veida, īpaši 
tādēļ, lai ņemtu vērā atšķirības ienākumos 
no hektāra starp dažādiem ražošanas 
veidiem.

Or. fr

Grozījums Nr. 1119
Jens Rohde

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Piemērojot 2. un 3. punktu, dalībvalstis 
saskaņā ar Savienības tiesību aktu 
vispārējiem principiem tiecas tuvināt 
maksājumtiesību vērtību valsts vai reģiona 
līmenī. Šajā nolūkā dalībvalstis nosaka
veicamos pasākumus līdz 2013. gada 
1. augustam. Šie pasākumi ietver ikgadējas 
pakāpeniskas maksājumtiesību izmaiņas 
saskaņā ar objektīviem un 
nediskriminējošiem kritērijiem.

6. Piemērojot 2. un 3. punktu, dalībvalstis 
saskaņā ar Savienības tiesību aktu 
vispārējiem principiem var tiekties tuvināt 
maksājumtiesību vērtību valsts vai reģiona 
līmenī. Šajā nolūkā dalībvalstis var noteikt
veicamos pasākumus līdz 2013. gada 
1. augustam. Šie pasākumi var ietvert
ikgadējas pakāpeniskas maksājumtiesību 
izmaiņas saskaņā ar objektīviem un 
nediskriminējošiem kritērijiem.

Or. en

Pamatojums

Atbalsta apjoma noteikšana par hektāru arī turpmāk jāatstāj dalībvalstu ziņā, tādējādi 
atspoguļojot atšķirības starp atsevišķiem lauksaimnieciskās darbības veidiem.
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Grozījums Nr. 1120
Liam Aylward

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Piemērojot 2. un 3. punktu, dalībvalstis 
saskaņā ar Savienības tiesību aktu 
vispārējiem principiem tiecas tuvināt 
maksājumtiesību vērtību valsts vai reģiona 
līmenī. Šajā nolūkā dalībvalstis nosaka 
veicamos pasākumus līdz 2013. gada 
1. augustam. Šie pasākumi ietver 
ikgadējas pakāpeniskas maksājumtiesību 
izmaiņas saskaņā ar objektīviem un 
nediskriminējošiem kritērijiem.

6. Piemērojot 2. un 3. punktu, dalībvalstis 
saskaņā ar Savienības tiesību aktu 
vispārējiem principiem tiecas tuvināt 
maksājumtiesību vērtību valsts vai reģiona 
līmenī. Šajā nolūkā dalībvalstis nosaka 
veicamos pasākumus līdz 2013. gada 
1. augustam. Ja 2013. gada 31. decembrī 
maksājumtiesības nebija aktivizētas vai ja 
2013. gada 31. decembrī aktivizēto 
maksājumtiesību vērtība ir mazāka nekā 
saskaņā ar 22. panta 1. punktu noteiktais 
valsts vai reģiona vidējais apjoms, tādā 
gadījumā šo maksājumtiesību apmēru 
palielina, bet ne vairāk kā 100 hektāriem 
un atkarībā no pieejamo līdzekļu apjoma, 
kas iegūts, samazinot maksājumtiesības, 
kuru vērtība 2013. gada 31. decembrī bija 
lielāka nekā saskaņā ar 22. panta 
1. punktu noteiktā valsts vai reģiona 
vidējā vērtība.

Or. en

Pamatojums

Tuvināšanās vienotai vienības vērtībai 2019. gadā dažos gadījumos var radīt pārāk straujas 
pārmaiņas. Tādēļ dalībvalstīm jāpiešķir pietiekama elastība attiecībā uz tempu, kādā tās 
cenšas īstenot tuvināšanās procesu, lai izvairītos no apdraudējuma produktīvāko 
lauksaimnieku uzņēmējdarbības dzīvotspējai attiecīgajā dalībvalstī.

Grozījums Nr. 1121
Marc Tarabella

Regulas priekšlikums
22. pants – 6. punkts – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Piemērojot 2. un 3. punktu, dalībvalstis 
saskaņā ar Savienības tiesību aktu 
vispārējiem principiem tiecas tuvināt 
maksājumtiesību vērtību valsts vai reģiona 
līmenī. Šajā nolūkā dalībvalstis nosaka 
veicamos pasākumus līdz 2013. gada 
1. augustam. Šie pasākumi ietver ikgadējas
pakāpeniskas maksājumtiesību izmaiņas 
saskaņā ar objektīviem un 
nediskriminējošiem kritērijiem.

6. Piemērojot 2., 3. un 5. punktu, 
dalībvalstis saskaņā ar Savienības tiesību 
aktu vispārējiem principiem tiecas tuvināt 
maksājumtiesību vērtību valsts vai reģiona 
līmenī, ņemot vērā 22. panta 5. punktā 
norādīto procentuālo lielumu. Šajā nolūkā 
dalībvalstis nosaka procentuālos lielumus 
un veicamos pasākumus līdz 2013. gada 
1. augustam. Šie pasākumi ietver ikgadējas 
maksājumtiesību izmaiņas. Procentuālos 
lielumus un posmus nosaka saskaņā ar 
objektīviem un nediskriminējošiem 
kritērijiem, iespējams, iekļaujot arī darba 
intensitāti.

Or. fr

Pamatojums

Stāvoklis dažādās dalībvalstīs ir ievērojami atšķirīgs. Dalībvalstīm jāpiešķir nepieciešamā 
elastība, nosakot reformas tempu un beigu termiņu. Tām arī jāļauj ierobežot zaudējumu 
apjomu lauksaimniekiem. Tā kā šajā ziņā nozīmīgs faktors ir darba intensitāte saimniecībā, tā 
jāņem vērā, pieņemot šos lēmumus.

Grozījums Nr. 1122
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Piemērojot 2. un 3. punktu, dalībvalstis 
saskaņā ar Savienības tiesību aktu 
vispārējiem principiem tiecas tuvināt 
maksājumtiesību vērtību valsts vai reģiona 
līmenī. Šajā nolūkā dalībvalstis nosaka 
veicamos pasākumus līdz 2013. gada 
1. augustam. Šie pasākumi ietver ikgadējas 
pakāpeniskas maksājumtiesību izmaiņas 
saskaņā ar objektīviem un 
nediskriminējošiem kritērijiem.

6. Piemērojot 2. un 3., un 5. punktu, 
dalībvalstis saskaņā ar Savienības tiesību 
aktu vispārējiem principiem tiecas tuvināt 
maksājumtiesību vērtību valsts vai reģiona 
līmenī, attiecīgi ņemot vērā saskaņā ar 
22. panta 5. punktu noteikto procentuālo 
lielumu. Šajā nolūkā dalībvalstis nosaka 
veicamos pasākumus līdz 2013. gada 
1. augustam. Šie pasākumi ietver ikgadējas 
pakāpeniskas maksājumtiesību izmaiņas 
saskaņā ar objektīviem un 
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nediskriminējošiem kritērijiem.

Or. en

Grozījums Nr. 1123
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Piemērojot 2. un 3. punktu, dalībvalstis 
saskaņā ar Savienības tiesību aktu 
vispārējiem principiem tiecas tuvināt 
maksājumtiesību vērtību valsts vai reģiona 
līmenī. Šajā nolūkā dalībvalstis nosaka 
veicamos pasākumus līdz 2013. gada
1. augustam. Šie pasākumi ietver ikgadējas 
pakāpeniskas maksājumtiesību izmaiņas 
saskaņā ar objektīviem un 
nediskriminējošiem kritērijiem.

6. Piemērojot 2. un 3. punktu, dalībvalstis 
saskaņā ar Savienības tiesību aktu 
vispārējiem principiem tiecas tuvināt 
maksājumtiesību vērtību valsts vai reģiona 
līmenī. Šajā nolūkā dalībvalstis nosaka 
veicamos pasākumus līdz 2013. gada
31. oktobrim. Šie pasākumi ietver 
ikgadējas pakāpeniskas maksājumtiesību 
izmaiņas saskaņā ar objektīviem un 
nediskriminējošiem kritērijiem.

Or. es

Pamatojums

Ņemot vērā Komisijas regulu apstiprināšanai nepieciešamo laiku, Spānijai nebūs praktiski 
iespējams līdz 2013. gada augustam ziņot Komisijai par pasākumiem, kas veikti jaunā 
atbalsta modeļa īstenošanai. Ierosinām šo termiņu pagarināt līdz 2013. gada 31. decembrim.

Grozījums Nr. 1124
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Piemērojot 2. un 3. punktu, dalībvalstis 
saskaņā ar Savienības tiesību aktu 
vispārējiem principiem tiecas tuvināt 
maksājumtiesību vērtību valsts vai reģiona 

6. Piemērojot 2. un 3. punktu, dalībvalstis 
saskaņā ar Savienības tiesību aktu 
vispārējiem principiem tiecas tuvināt 
maksājumtiesību vērtību valsts vai reģiona 
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līmenī. Šajā nolūkā dalībvalstis nosaka 
veicamos pasākumus līdz 2013. gada
1. augustam. Šie pasākumi ietver ikgadējas 
pakāpeniskas maksājumtiesību izmaiņas 
saskaņā ar objektīviem un 
nediskriminējošiem kritērijiem.

līmenī. Šajā nolūkā dalībvalstis nosaka 
veicamos pasākumus līdz 2013. gada
31. decembrim. Šie pasākumi ietver 
ikgadējas pakāpeniskas maksājumtiesību 
izmaiņas saskaņā ar objektīviem un 
nediskriminējošiem kritērijiem.

Or. es

Grozījums Nr. 1125
Izaskun Bilbao Barandica

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Piemērojot 2. un 3. punktu, dalībvalstis 
saskaņā ar Savienības tiesību aktu 
vispārējiem principiem tiecas tuvināt 
maksājumtiesību vērtību valsts vai reģiona 
līmenī. Šajā nolūkā dalībvalstis nosaka 
veicamos pasākumus līdz 2013. gada
1. augustam. Šie pasākumi ietver ikgadējas 
pakāpeniskas maksājumtiesību izmaiņas 
saskaņā ar objektīviem un 
nediskriminējošiem kritērijiem.

6. Piemērojot 2. un 3. punktu, dalībvalstis 
saskaņā ar Savienības tiesību aktu 
vispārējiem principiem tiecas tuvināt 
maksājumtiesību vērtību valsts vai reģiona 
līmenī. Šajā nolūkā dalībvalstis nosaka 
veicamos pasākumus līdz 2013. gada
31. decembrim. Šie pasākumi ietver 
ikgadējas pakāpeniskas maksājumtiesību 
izmaiņas saskaņā ar objektīviem un 
nediskriminējošiem kritērijiem.

Or. es

Pamatojums

Ņemot vērā priekšlikuma procedūras īstenošanai nepieciešamo laiku, šī termiņa ievērošana 
nav iespējama.

Grozījums Nr. 1126
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Regulas priekšlikums
22. pants – 6. punkts – 1.a daļa (jauna)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saskaņā ar objektīviem un 
nediskriminējošiem kritērijiem, kas 
paredzēti 20. pantā, dalībvalstis vai 
reģioni, kuros ir maza apjoma liellopu, 
aitu vai kazu audzēšanas saimniecības, 
var piešķirt šīm nozarēm IV sadaļā minēto 
saistīto atbalstu. Pēc tam Komisijai ir 
jāiesniedz pietiekams pamatojums, un 
tādā gadījumā var tikt palielināts 
procentuāli noteiktais valsts maksimālais 
apjoms līdzekļiem, ko dalībvalsts var 
piešķirt saistītajam atbalstam, ja tiek 
ievēroti 39. panta 3. punkta noteikumi.

Or. es

Pamatojums

Attiecībā uz liellopu, aitu un kazu audzēšanas nozarēm ir skaidri jāpasaka Eiropas iestādēm, 
ka, mūsuprāt, jaunās KLP priekšlikumam galvenokārt ir lauksaimniecisks raksturs un ka nav 
tikušas ņemtas vērā lopkopības nozares, kurām jāsaņem atbalsts līdz 2013. gadam. Pret 
minētajām nozarēm nav ievērota taisnīga vai samērīga attieksme, un tādēļ jāatrod cits 
risinājums, kurā tās tiktu ņemtas vērā.

Grozījums Nr. 1127
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Regulas priekšlikums
22. pants – 6. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ņemot vērā konverģences procesa 
attīstību, dalībvalstīm līdz 2016. gada 
1. augustam ir jāpārskata konverģences 
pasākumi, kuri stājas spēkā nākamā gada 
1. janvārī pēc pārskatīšanas procesa.

Or. es
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Grozījums Nr. 1128
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Regulas priekšlikums
22. pants – 6. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ņemot vērā konverģences procesa 
attīstību, dalībvalstīm līdz 2016. gada 
1. augustam ir jāpārskata konverģences 
pasākumi, kuri stājas spēkā nākamā gada 
1. janvārī pēc pārskatīšanas procesa.

Or. es

Pamatojums

Grozījumā tiek ierosināta konverģences pasākumu starpposma pārskatīšana, lai varētu ieviest 
vajadzīgās izmaiņas.

Grozījums Nr. 1129
Izaskun Bilbao Barandica

Regulas priekšlikums
22. pants – 6. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ņemot vērā konverģences procesa 
attīstību, dalībvalstīm līdz 2016. gada 
1. augustam ir jāpārskata konverģences 
pasākumi, kuri stājas spēkā nākamā gada 
1. janvārī pēc pārskatīšanas procesa.

Or. es

Pamatojums

Grozījums ir ierosināts, lai pārbaudītu rezultātus un veiktu nepieciešamās korekcijas izvirzīto 
mērķu sasniegšanai.

Grozījums Nr. 1130
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer
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Regulas priekšlikums
22.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

22.a pants
Dalībvalstu konverģence saistībā ar

maksājumtiesību vērtību
1. Līdz daudzgadu finanšu shēmas 2014.–
2020. gadam termiņa beigām tiešo 
atbalstu taisnīgi sadala visā Eiropas 
Savienībā, lai panāktu tiešā ienākumu 
atbalsta lauksaimniekiem pilnu 
konverģenci starp dalībvalstīm.
2. Komisija, lai īstenotu 1. punktā izvirzīto 
mērķi, vēlākais 2012. gada beigās iesniedz 
priekšlikumu, nosakot šīs īstenošanas 
metodi un termiņus. Šajā priekšlikumā 
jāparedz maksājumu par hektāru 
tuvināšanas starpposmi tā, lai minētajā 
datumā tiktu panākta pilna konverģence. 
3. Šā panta 1. un 2. punktā minēto 
maksājumu tuvināšanu proporcionāli 
finansē visas dalībvalstīs, kuru tiešie 
maksājumi pārsniedz Savienības vidējo 
rādītāju.
4. Neraugoties uz saskaņā ar 1. punktu 
sasniedzamo konverģenci, dalībvalstīs 
pienācīgi ņem vērā algu līmeņa un 
resursu izmaksu atšķirības tajās. Komisija 
2. punktā minētajā priekšlikumā ņem vērā 
šīs atšķirības.

Or. pt

Grozījums Nr. 1131
Mairead McGuinness, Michel Dantin, Mariya Gabriel, Agnès Le Brun, Maria do Céu 
Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Regulas priekšlikums
22.a pants (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

22.a pants
Vienotā platībmaksājuma shēma

1. Atkāpjoties no 1. nodaļas, dalībvalstis, 
kuras līdz 2013. gada 31. decembrim 
īstenoja Regulas (EK) Nr. 73/2009 
V sadaļā paredzēto vienotā 
platībmaksājuma shēmu, saskaņā ar šo 
nodaļu var piešķirt paredzēto atbalstu 
lauksaimniekiem.
2. Vienoto platībmaksājumu piešķir reizi 
gadā. To aprēķina, saskaņā ar 28.b pantu 
noteikto gada valsts maksimālo apjomu 
dalot ar katras attiecīgās dalībvalsts 
saskaņā ar 28.d pantu noteikto 
lauksaimnieciski izmantojamo platību.
3. Attiecīgā dalībvalsts par tās plāniem 
pārtraukt vienotā platībmaksājuma 
shēmas piemērošanu attiecīgi paziņo 
Komisijai līdz 1. augustam pēdējā tās 
piemērošanas gadā. Pēc vienotā 
platībmaksājuma shēmas piemērošanas 
perioda beigām tā piemēro pamata 
maksājuma shēmu saskaņā ar 
attiecīgajiem Savienības noteikumiem un 
tiesību aktiem.

Or. en

Grozījums Nr. 1132
Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Monika Hohlmeier

Regulas priekšlikums
22.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

22.a pants
1. Dalībvalstis, kuras saskaņā ar 
Regulu (EK) Nr. 73/2009 piemēro 
reģionālo modeli var piešķirt
lauksaimniekiem ikgadēju kompensāciju 
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par atteikšanos no modulācijas sistēmā 
paredzētā atbalsta EUR 5000 apmērā. 
Turklāt attiecībā uz mazām un vidējām 
saimniecībām attiecīgo summu vēl var 
palielināt.
2. Šā panta 1. punktā minētās papildu 
summas finansēšanai dalībvalstis līdz (xx) 
1. augustam var nolemt izmantot ne 
vairāk kā 5 % no II pielikumā norādītā 
valsts maksimālā apjoma. Atbalsts 
mazajām saimniecībām (V sadaļa) un šajā 
pantā paredzētā papildu summa kopā 
nedrīkst pārsniegt 10 % no dalībvalsts 
maksimālā apjoma.

Or. de

Grozījums Nr. 1133
Seán Kelly

Regulas priekšlikums
22.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

22.a pants
1. Atkāpjoties no 22. panta, dalībvalstis 
var tuvināt maksājumtiesību vērtību valsts 
vai reģiona līmenī tā, lai maksājumtiesību 
vienības vērtība no 2019. pieprasījumu
gada būtu daļēji, bet ne pilnībā, 
pietuvināta vienotām valstu vai reģionu 
vērtībām. Tuvināšanā jāizmanto metode, 
kuru piemērojot, maksājumtiesību 
vērtībām, kas ir par 90 % mazākas, 
salīdzinot ar vidējo vērtību, starpība starp 
3. punktā turpmāk izklāstīto sākotnējo 
apjomu un šo apjomu tiktu samazināta 
vismaz par trešdaļu. Šo maksājumu 
tuvināšanu finansē, samazinot to 
maksājumtiesību vērtības, kas pārsniedz 
valsts vai reģiona vidējo rādītāju.
2. Piemērojot 1. punktu, dalībvalstis 
saskaņā ar Savienības tiesību aktu 
vispārējiem principiem, nosaka veicamos 
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pasākumus līdz 2013. gada 1. augustam. 
Šie pasākumi ietver ikgadējas 
pakāpeniskas maksājumtiesību izmaiņas 
saskaņā ar objektīviem un 
nediskriminējošiem kritērijiem.
Pirmajā daļā minētos pasākumus paziņo 
Komisijai līdz minētajā daļā norādītajam 
datumam.
3. Dalībvalstis, kuras piemēro 1. punktu,
aprēķina maksājumtiesību kopējo 
sākotnējo vērtību katram lauksaimniekam 
atsevišķi, ņemot vērā maksājumtiesību, 
tostarp īpašo tiesību, kopējo vērtību, kas 
lauksaimniekam bija 2013. gada 
31. decembrī saskaņā ar vienotā 
maksājuma shēmu atbilstīgi 
Regulai (EK) Nr. 73/2009. 
Lauksaimniekam piešķirto 
maksājumtiesību kopējo vērtību samazina 
par starpību procentos starp 
Regulas (EK) Nr. 73/2009 VIII pielikumā 
norādīto valsts maksimālo apjomu un
valsts maksimālo apjomu, kas noteikts 
saskaņā ar 19. vai 20. pantu, pēc 
23. panta 1. punktā paredzētā lineārā 
samazinājuma piemērošanas. 
Lauksaimnieka maksājumtiesību vienības 
vērtību aprēķina, saskaņā ar šo pantu 
noteikto kopējo vērtību dalot ar 
maksājumtiesību skaitu, kas viņam vai 
viņai piešķirtas saskaņā ar 21. panta 
2. punktu.

Or. en

Pamatojums

Lai mazinātu konverģences priekšlikuma ietekmi uz vienotu nemainīgu likmi, kas jāievieš līdz 
2019. gadam, tiek ierosināts grozījums, kurā ir paredzēta daļēja, bet ne pilna konverģence. Šā 
panta 1. punktā ir paredzēti noteikumi attiecībā uz tuvināšanu. Šā panta 2. punktā ir noteikti 
tās posmi un termiņi. Šā panta 3. punktā ir noteikts, kā aprēķināt sākotnējo maksājumtiesību 
izveidošanu 2014. gadā, sasaistot tās ar vērtībām, kas ir lauksaimnieku rīcībā 2013. gada 
beigās, kuras tiek koriģētas par ikgadējā maksimālā apjoma samazinājuma summu un platību 
izmaiņām.
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Grozījums Nr. 1134
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Regulas priekšlikums
22.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

22.a pants
1. Neraugoties uz 22. pantu, dalībvalstis 
var koriģēt maksājumtiesību vērtību valsts 
vai reģiona līmenī tā, lai to vienības 
vērtību nedaudz pietuvinātu, bet lai tā 
pilnībā nesasniegtu vienotu valsts vai 
reģiona apjomu 2019. piemērošanas gadā.
2. Piemērojot iepriekšējo punktu, 
dalībvalstis saskaņā ar Savienības tiesību 
aktu vispārējiem principiem, nosaka 
veicamos pasākumus līdz 2013. gada 
1. augustam. Šie pasākumi ietver 
ikgadējas pakāpeniskas maksājumtiesību 
vērtības izmaiņas saskaņā ar objektīviem 
un nediskriminējošiem kritērijiem.
3. Dalībvalstis, kuras izvēlas piemērot šā
panta 1. punktu, aprēķina 
maksājumtiesību kopējo sākotnējo 
vērtību, pamatojoties uz maksājumtiesību 
kopējo vērtību, kas lauksaimniekam bija 
2013. gada 31. decembrī saskaņā ar 
vienotā maksājuma shēmu atbilstīgi 
Regulai (EK) Nr. 73/2009. 
Lauksaimniekam piešķirto 
maksājumtiesību kopējo vērtību samazina 
proporcionāli starpībai starp 
Regulas (EK) Nr. 73/2009 VIII pielikumā 
norādīto valsts maksimālo apjomu un 19. 
vai 20. pantā minēto valsts maksimālo 
apjomu, pēc 23. panta 1. punktā norādītā
lineārā procentuālā samazinājuma 
piemērošanas. Katram lauksaimniekam 
piešķirto maksājumtiesību kopējo vērtību 
aprēķina, saskaņā ar šo pantu noteikto 
kopējo vērtību dalot ar maksājumtiesību 
skaitu, kas viņam vai viņai piešķirtas 
atbilstīgi 21. panta 2. punktam.
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Or. es

Pamatojums

Dalībvalstīs, kurās joprojām izmanto vēsturiskas atsauces vērtības un kurās lauksaimniecība 
ir ārkārtīgi daudzveidīga, līdzekļu pārdale starp saņēmējiem un nozarēm — kas paredz jauna 
atbalsta modeļa izmantošanu, var ievērojami ietekmēt saimniecību ekonomisko dzīvotspēju. 
Tādēļ uzskatām, ka konverģences procesam starp saņēmējiem jābūt pakāpeniskākam un 
lielākā mērā ierobežotam.

Grozījums Nr. 1135
Paolo De Castro, Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Christel Schaldemose, 
Phil Prendergast, Salvatore Caronna

Regulas priekšlikums
22.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

22.a pants
1. Atkāpjoties no 22. panta noteikumiem, 
dalībvalstis var izvēlēties daļējas 
konverģences virzienu, kura mērķis ir 
pakāpeniski tiekties uz maksājumtiesību 
vērtības tuvināšanu vienotai valsts vai 
reģiona līmenī paredzētai vienības 
vērtībai, ko nosaka saskaņā ar 22. panta 
5. punktu.
2. Dalībvalstis, kuras izmanto 1. punktā 
paredzēto iespēju, nosaka pakāpenisku 
dažādu maksājumtiesību, tostarp īpašo 
tiesību, kas bija lauksaimnieka rīcībā 
2013. gadā, vērtības kompensēšanas 
sistēmu, pamatojoties uz objektīviem un 
nediskriminējošiem kritērijiem, 
proporcionāli sadalot peļņu un 
zaudējumus starp lauksaimniekiem, 
kuriem ir maksājumtiesības, un, balstoties 
uz šo maksājumtiesību vērtību.

3. Dalībvalstis, kuras izmanto 1. punktā
paredzēto iespēju, izstrādā “valsts pamata 
maksājumtiesību konverģences plānu”, 
kurā tās nosaka tādus kritērijus 
maksājumtiesību vērtības kompensēšanai, 
ko piemēro reizi gadā. Konverģences 
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plānā valsts var noteikt maksājumtiesību 
ikgadējo maksimālo apjomu. Attiecīgos 
ietaupījumus izmanto to maksājumtiesību 
konverģences procesa paātrināšanai, 
kuru vērtība ir mazāka nekā vienotā 
vienības vērtība, ko nosaka saskaņā ar 
22. panta 5. punktu.
4. Konverģences procesā izmantoto 
finanšu līdzekļu apmēram jābūt ne 
mazākam par 40 % no valsts vai reģiona 
maksimālā apjoma, kas noteikts saskaņā 
ar 19. vai 20. pantu, pēc 23. panta 
1. punktā paredzētā lineārā 
samazinājuma piemērošanas.

Or. en

Grozījums Nr. 1136
Mairead McGuinness, Michel Dantin, Agnès Le Brun, Maria do Céu Patrão Neves, 
Czesław Adam Siekierski

Regulas priekšlikums
22.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

22.b pants
Vienotā platībmaksājuma shēmas 

maksimālais apjoms
1. Komisija ar īstenošanas aktiem nosaka 
vienotā platībmaksājuma shēmas valsts 
gada maksimālo apjomu, no II pielikumā 
noteiktā valsts gada maksimālā apjoma 
atņemot gada summas, kas nosakāmas 
atbilstīgi 33., 35., 37. un 39. pantam. Šos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
56. panta 2. punktā minēto pārbaudes 
procedūru.
2. Attiecībā uz katru dalībvalsti un katru 
gadu visu saskaņā ar vienotā 
platībmaksājuma shēmu piešķirto 
maksājumu kopējā vērtība ir vienāda ar 
attiecīgo valsts maksimālo apjomu, ko 
Komisija noteikusi atbilstīgi 1. punktam.
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3. Ja maksimālais apjoms, ko Komisija 
noteikusi atbilstīgi 1. punktam, 
salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu tiek 
mainīts vai ja attiecīgajā gadā vienotā 
platībmaksājuma summa pārsniedz 
Komisijas saskaņā ar 1. punktu pieņemto 
maksimālo apjomu, dalībvalsts lineāri 
samazina vai palielina attiecīgo valsts 
noteikto apmēru par hektāru, ko piemēro 
šajā valstī, lai nodrošinātu atbilstību 
2. punkta noteikumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 1137
Mairead McGuinness, Michel Dantin, Agnès Le Brun, Maria do Céu Patrão Neves, 
Czesław Adam Siekierski

Regulas priekšlikums
22.c pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

22.c pants
Vienotā platībmaksājuma shēmai 

atbilstīga platība
1. Vienotā platībmaksājuma shēmai 
atbilstīga dalībvalsts lauksaimniecības 
zeme ir daļa no tajā izmantotās
lauksaimniecības zemes.
2. “Izmantotā lauksaimniecības zeme” šīs 
nodaļas izpratnē ir tādu atbalsttiesīgo 
hektāru kopējā platība, kas noteikti 
25. panta 2. un 3. punktā.
3. Izņemot nepārvaramas varas un 
ārkārtas apstākļus, 2. punktā minētie 
atbalsttiesīgie hektāri ir lauksaimnieka 
rīcībā dalībvalsts noteiktajā datumā, kas 
nav vēlāk par datumu, kurš attiecīgajā 
dalībvalstī noteikts atbalsta pieteikuma 
grozījumu iesniegšanai, kā minēts 
Regulas (ES) Nr. […] [HZR] 73. panta 
1. punktā.
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Or. en

Grozījums Nr. 1138
Mairead McGuinness, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Esther de Lange, Maria do Céu 
Patrão Neves

Regulas priekšlikums
22.d pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

22.d pants
Iekšējā konverģence

1. Atkāpjoties no 22. panta, dalībvalstis 
var tuvināt maksājumtiesību vērtību valsts 
vai reģiona līmenī tā, lai maksājumtiesību 
vienības vērtība no 2019. pieprasījumu
gada būtu daļēji, bet ne pilnībā, 
pietuvināta vienotām valstu vai reģionu 
vērtībām. Tuvināšanā jāizmanto metode, 
kuru piemērojot maksājumtiesību 
vērtībām, kas ir par 90 % mazākas, 
salīdzinot ar vidējo vērtību, starpība starp
3. punktā turpmāk izklāstīto sākotnējo 
apjomu un šo apjomu tiktu samazināta 
vismaz par trešdaļu. Šo maksājumu 
tuvināšanu finansē, samazinot to 
maksājumtiesību vērtības, kas pārsniedz 
valsts vai reģiona vidējo rādītāju.
2. Piemērojot 1. punktu, dalībvalstis 
saskaņā ar Savienības tiesību aktu 
vispārējiem principiem, nosaka veicamos 
pasākumus līdz 2013. gada 1. augustam. 
Šie pasākumi ietver ikgadējas 
pakāpeniskas maksājumtiesību izmaiņas 
saskaņā ar objektīviem un 
nediskriminējošiem kritērijiem.
Pirmajā daļā minētos pasākumus paziņo 
Komisijai līdz minētajā daļā norādītajam 
datumam.
3. Dalībvalstis, kuras piemēro 1. punktu 
aprēķina maksājumtiesību kopējo 
sākotnējo vērtību katram lauksaimniekam 
atsevišķi, ņemot vērā maksājumtiesību, 
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tostarp īpašo tiesību, kopējo vērtību, kas 
lauksaimniekam bija 2013. gada 
31. decembrī saskaņā ar vienotā 
maksājuma shēmu atbilstīgi 
Regulai (EK) Nr. 73/2009. 
Lauksaimniekam piešķirto 
maksājumtiesību kopējo vērtību samazina 
par starpību procentos starp 
Regulas (EK) Nr. 73/2009 VIII pielikumā 
norādīto valsts maksimālo apjomu un 
valsts maksimālo apjomu, kas noteikts 
saskaņā ar 19. vai 20. pantu, pēc 
23. panta 1. punktā paredzētā lineārā 
samazinājuma piemērošanas. 
Lauksaimnieka maksājumtiesību vienības 
vērtību aprēķina, saskaņā ar šo pantu 
noteikto kopējo vērtību dalot ar 
maksājumtiesību skaitu, kas viņam vai 
viņai piešķirtas saskaņā ar 21. panta 
2. punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 1139
James Nicholson, Julie Girling

Regulas priekšlikums
23. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katra dalībvalsts izveido valsts rezervi. 
Šajā nolūkā pamata maksājuma shēmas 
piemērošanas pirmajā gadā dalībvalstis 
uzsāk pamata maksājuma shēmas 
maksimālā apjoma lineāru procentuālu 
samazināšanu valsts līmenī, lai veidotu 
valsts rezervi. Šis samazinājums nav 
lielāks par 3 %, izņemot tad, ja tas 
vajadzīgs, lai segtu 4. punktā noteiktās 
piešķiršanas vajadzības 2014. gadam.

1. Katra dalībvalsts valsts vai reģionu 
līmenī var izveidot valsts rezervi. Šajā 
nolūkā pamata maksājuma shēmas 
piemērošanas pirmajā gadā dalībvalstis 
uzsāk pamata maksājuma shēmas 
maksimālā apjoma lineāru procentuālu 
samazināšanu valsts līmenī, lai veidotu 
valsts rezervi. Šis samazinājums nav 
lielāks par 3 %, izņemot tad, ja tas 
vajadzīgs, lai segtu 4. punktā noteiktās 
piešķiršanas vajadzības 2014. gadam.

Or. en
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Grozījums Nr. 1140
Diane Dodds

Regulas priekšlikums
23. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katra dalībvalsts izveido valsts rezervi. 
Šajā nolūkā pamata maksājuma shēmas 
piemērošanas pirmajā gadā dalībvalstis 
uzsāk pamata maksājuma shēmas 
maksimālā apjoma lineāru procentuālu 
samazināšanu valsts līmenī, lai veidotu 
valsts rezervi. Šis samazinājums nav 
lielāks par 3 %, izņemot tad, ja tas 
vajadzīgs, lai segtu 4. punktā noteiktās 
piešķiršanas vajadzības 2014. gadam.

1. Katra dalībvalsts valsts vai reģionu 
līmenī var izveidot valsts rezervi. Šajā 
nolūkā pamata maksājuma shēmas 
piemērošanas pirmajā gadā dalībvalstis 
uzsāk pamata maksājuma shēmas 
maksimālā apjoma lineāru procentuālu 
samazināšanu valsts līmenī, lai veidotu 
valsts rezervi. Šis samazinājums nav 
lielāks par 3 %, izņemot tad, ja tas 
vajadzīgs, lai segtu 4. punktā noteiktās 
piešķiršanas vajadzības 2014. gadam.

Or. en

Grozījums Nr. 1141
Liam Aylward

Regulas priekšlikums
23. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katra dalībvalsts izveido valsts rezervi. 
Šajā nolūkā pamata maksājuma shēmas 
piemērošanas pirmajā gadā dalībvalstis
uzsāk pamata maksājuma shēmas 
maksimālā apjoma lineāru procentuālu
samazināšanu valsts līmenī, lai veidotu 
valsts rezervi. Šis samazinājums nav 
lielāks par 3 %, izņemot tad, ja tas 
vajadzīgs, lai segtu 4. punktā noteiktās 
piešķiršanas vajadzības 2014. gadam.

1. Katra dalībvalsts izveido valsts rezervi. 
Šajā nolūkā pamata maksājuma shēmas 
piemērošanas pirmajā gadā dalībvalstis var 
uzsākt pamata maksājuma shēmas 
maksimālā apjoma lineāru samazināšanu 
valsts līmenī, lai veidotu valsts rezervi.
Dalībvalstīm ir rīcības brīvība piemērot 
lineārajam samazinājumam alternatīvu 
instrumentu, ja tas ir pamatots.

Or. en
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Grozījums Nr. 1142
Martin Häusling
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
23. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis nosaka maksājumtiesības no 
valsts rezerves saskaņā ar objektīviem 
kritērijiem un tā, lai nodrošinātu 
vienlīdzīgu attieksmi pret lauksaimniekiem 
un nepieļautu tirgus un konkurences 
kropļojumus.

3. Dalībvalstis nosaka pamata
maksājumtiesības un šīs regulas 
2. nodaļas 29., 30., 31. un 32. pantā 
paredzētos maksājumus no valsts rezerves 
saskaņā ar objektīviem kritērijiem un tā, lai 
nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi pret 
lauksaimniekiem un nepieļautu tirgus un 
konkurences kropļojumus.

Or. en

Grozījums Nr. 1143
Martin Häusling
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
23. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katra dalībvalsts izveido valsts rezervi. 
Šajā nolūkā pamata maksājuma shēmas 
piemērošanas pirmajā gadā dalībvalstis 
uzsāk pamata maksājuma shēmas 
maksimālā apjoma lineāru procentuālu 
samazināšanu valsts līmenī, lai veidotu 
valsts rezervi. Šis samazinājums nav 
lielāks par 3 %, izņemot tad, ja tas 
vajadzīgs, lai segtu 4. punktā noteiktās 
piešķiršanas vajadzības 2014. gadam.

1. Katra dalībvalsts izveido valsts rezervi. 
Šajā nolūkā pamata maksājuma shēmas un 
šīs regulas 2. nodaļas 29., 30., 31. un 
32. pantā paredzēto maksājumu
piemērošanas pirmajā gadā dalībvalstis 
uzsāk pamata maksājuma shēmas 
maksimālā apjoma lineāru procentuālu 
samazināšanu valsts līmenī, lai veidotu 
valsts rezervi. Šis samazinājums nav 
lielāks par 3 %, izņemot tad, ja tas 
vajadzīgs, lai segtu 4. punktā noteiktās 
piešķiršanas vajadzības 2014. gadam.

Or. en
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Grozījums Nr. 1144
James Nicholson, Diane Dodds

Regulas priekšlikums
23. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katra dalībvalsts izveido valsts rezervi. 
Šajā nolūkā pamata maksājuma shēmas 
piemērošanas pirmajā gadā dalībvalstis 
uzsāk pamata maksājuma shēmas 
maksimālā apjoma lineāru procentuālu 
samazināšanu valsts līmenī, lai veidotu 
valsts rezervi. Šis samazinājums nav 
lielāks par 3 %, izņemot tad, ja tas 
vajadzīgs, lai segtu 4. punktā noteiktās 
piešķiršanas vajadzības 2014. gadam.

1. Katra dalībvalsts izveido valsts rezervi. 
Šajā nolūkā pamata maksājuma shēmas 
piemērošanas pirmajā gadā dalībvalstis 
uzsāk pamata maksājuma shēmas 
maksimālā apjoma lineāru procentuālu 
samazināšanu valsts līmenī, lai veidotu 
valsts rezervi. Dalībvalstis reģionu līmenī 
attiecīgi nosaka 2014. gadam
piemērojamo samazinājuma apjomu, un,
ja tas vajadzīgs, var piemērot 
samazinājumus arī vēl turpmākajos 
gados.

Or. en

Pamatojums

Samazinājuma apjoms, kas jāpiemēro, lai finansētu valsts rezerves, jānosaka dalībvalstīm un 
reģioniem.

Grozījums Nr. 1145
Brian Simpson

Regulas priekšlikums
23. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katra dalībvalsts izveido valsts rezervi. 
Šajā nolūkā pamata maksājuma shēmas 
piemērošanas pirmajā gadā dalībvalstis 
uzsāk pamata maksājuma shēmas 
maksimālā apjoma lineāru procentuālu 
samazināšanu valsts līmenī, lai veidotu 
valsts rezervi. Šis samazinājums nav 
lielāks par 3 %, izņemot tad, ja tas 
vajadzīgs, lai segtu 4. punktā noteiktās 
piešķiršanas vajadzības 2014. gadam.

1. Katra dalībvalsts izveido valsts rezervi. 
Šajā nolūkā pamata maksājuma shēmas 
piemērošanas pirmajā gadā dalībvalstis 
uzsāk pamata maksājuma shēmas 
maksimālā apjoma lineāru procentuālu 
samazināšanu valsts līmenī, lai veidotu 
valsts rezervi. Dalībvalstis nosaka
2014. gadam piemērojamo samazinājuma 
apjomu un, ja tas vajadzīgs, var piemērot 
samazinājumus arī vēl turpmākajos 
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gados.

Or. en

Pamatojums

Valsts rezerves samazinājums ir jānosaka atbilstoši pieprasījumam, nevis jāierobežo, 
izmantojot patvarīgi noteiktu procentuālo rādītāju, un jāparedz arī turpmākajos gados 
pieprasījumam atbilstoši līdzekļi.

Grozījums Nr. 1146
Csaba Sándor Tabajdi

Regulas priekšlikums
23. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katra dalībvalsts izveido valsts rezervi. 
Šajā nolūkā pamata maksājuma shēmas 
piemērošanas pirmajā gadā dalībvalstis 
uzsāk pamata maksājuma shēmas 
maksimālā apjoma lineāru procentuālu 
samazināšanu valsts līmenī, lai veidotu 
valsts rezervi. Šis samazinājums nav 
lielāks par 3 %, izņemot tad, ja tas 
vajadzīgs, lai segtu 4. punktā noteiktās 
piešķiršanas vajadzības 2014. gadam.

1. Katra dalībvalsts izveido valsts rezervi. 
Šajā nolūkā pamata maksājuma shēmas 
piemērošanas pirmajā gadā dalībvalstis 
uzsāk pamata maksājuma shēmas
maksimālā apjoma lineāru procentuālu 
samazināšanu valsts līmenī, lai veidotu 
valsts rezervi. Šis samazinājums
2014. gadam nav lielāks par 5 %, izņemot 
tad, ja tas vajadzīgs, lai segtu 4. punktā 
noteiktās piešķiršanas vajadzības. No 
2015. finanšu gada dalībvalstis var noteikt 
samazinājuma robežlielumu katru gadu
atkarībā no piešķiršanas vajadzībām.

Or. en

Grozījums Nr. 1147
Mariya Gabriel

Regulas priekšlikums
23. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katra dalībvalsts izveido valsts rezervi. 
Šajā nolūkā pamata maksājuma shēmas 

1. Katra dalībvalsts izveido valsts rezervi. 
Šajā nolūkā pamata maksājuma shēmas 
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piemērošanas pirmajā gadā dalībvalstis 
uzsāk pamata maksājuma shēmas 
maksimālā apjoma lineāru procentuālu 
samazināšanu valsts līmenī, lai veidotu 
valsts rezervi. Šis samazinājums nav 
lielāks par 3 %, izņemot tad, ja tas 
vajadzīgs, lai segtu 4. punktā noteiktās 
piešķiršanas vajadzības 2014. gadam.

piemērošanas pirmajā gadā dalībvalstis 
uzsāk pamata maksājuma shēmas 
maksimālā apjoma lineāru procentuālu 
samazināšanu valsts līmenī, lai veidotu 
valsts rezervi. Šis samazinājums
2014. gadam nav lielāks par 3 %, izņemot 
tad, ja tas vajadzīgs, lai segtu 4. punktā 
noteiktās piešķiršanas vajadzības.
Turpmākajiem gadiem dalībvalstis var 
noteikt samazinājuma robežlielumu katru
gadu atkarībā no piešķiršanas 
vajadzībām.

Or. bg

Grozījums Nr. 1148
George Lyon, Sylvie Goulard

Regulas priekšlikums
23. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katra dalībvalsts izveido valsts rezervi. 
Šajā nolūkā pamata maksājuma shēmas 
piemērošanas pirmajā gadā dalībvalstis 
uzsāk pamata maksājuma shēmas 
maksimālā apjoma lineāru procentuālu 
samazināšanu valsts līmenī, lai veidotu 
valsts rezervi. Šis samazinājums nav 
lielāks par 3 %, izņemot tad, ja tas 
vajadzīgs, lai segtu 4. punktā noteiktās 
piešķiršanas vajadzības 2014. gadam.

1. Katra dalībvalsts izveido valsts rezervi 
pamata maksājuma shēmas piemērošanas 
pirmajā gadā. Šajā nolūkā dalībvalstis 
uzsāk pamata maksājuma shēmas 
maksimālā apjoma lineāru procentuālu 
samazināšanu valsts līmenī, lai veidotu 
valsts rezervi. Šis samazinājums
2014. gadam nav lielāks par 3 %, izņemot 
tad, ja tas vajadzīgs, lai segtu 4. punktā 
noteiktās piešķiršanas vajadzības 
2014. gadam. Turpmākajiem gadiem 
dalībvalstis katru gadu var noteikt 
samazinājuma robežlielumu atkarībā no 
piešķiršanas vajadzībām.

Or. en

Pamatojums

Pārejot uz reģionālu modeli, valsts rezerve pēc pirmā īstenošanas gada vairs nebūs obligāti 
nepieciešama. Dalībvalstīm jādod iespēja izvēlēties tādu procentuālo rādītāju, kas to 
vajadzībām ir vispiemērotākais, tostarp 0 %, ja summas nav nepieciešamas.
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Grozījums Nr. 1149
Alyn Smith

Regulas priekšlikums
23. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katra dalībvalsts izveido valsts rezervi. 
Šajā nolūkā pamata maksājuma shēmas 
piemērošanas pirmajā gadā dalībvalstis 
uzsāk pamata maksājuma shēmas 
maksimālā apjoma lineāru procentuālu 
samazināšanu valsts līmenī, lai veidotu 
valsts rezervi. Šis samazinājums nav 
lielāks par 3 %, izņemot tad, ja tas 
vajadzīgs, lai segtu 4. punktā noteiktās 
piešķiršanas vajadzības 2014. gadam.

1. Katra dalībvalsts vai, piemērojot 
6. panta 2.a punktu, reģions izveido valsts 
rezervi. Šajā nolūkā pamata maksājuma 
shēmas piemērošanas pirmajā gadā 
dalībvalstis uzsāk pamata maksājuma 
shēmas maksimālā apjoma lineāru 
procentuālu samazināšanu valsts līmenī, lai 
veidotu valsts rezervi. Šis samazinājums 
nav lielāks par 3 %, izņemot tad, ja tas 
vajadzīgs, lai segtu 4. punktā noteiktās 
piešķiršanas vajadzības 2014. gadam.
Katru gadu dalībvalstis vai reģioni var 
izvēlēties pamata maksājumu maksimālā 
apjoma lineāru procentuālu 
samazināšanu, lai finansētu valsts rezervi.
Gada samazinājuma apjomu var noteikt 
attiecīgā dalībvalsts vai reģions.

Or. en

Grozījums Nr. 1150
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Regulas priekšlikums
23. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katra dalībvalsts izveido valsts rezervi. 
Šajā nolūkā pamata maksājuma shēmas 
piemērošanas pirmajā gadā dalībvalstis 
uzsāk pamata maksājuma shēmas 
maksimālā apjoma lineāru procentuālu 
samazināšanu valsts līmenī, lai veidotu 
valsts rezervi. Šis samazinājums nav 

1. Katra dalībvalsts izveido valsts rezervi. 
Šajā nolūkā pamata maksājuma shēmas 
piemērošanas pirmajā gadā dalībvalstis 
uzsāk pamata maksājuma shēmas 
maksimālā apjoma lineāru procentuālu 
samazināšanu valsts līmenī, lai veidotu 
valsts rezervi. Šis samazinājums nav 
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lielāks par 3 %, izņemot tad, ja tas 
vajadzīgs, lai segtu 4. punktā noteiktās 
piešķiršanas vajadzības 2014. gadam.

lielāks par 3 %, izņemot tad, ja tas 
vajadzīgs, lai segtu 5.aa punktā noteiktās 
piešķiršanas vajadzības 2014. gadam.

Or. en

Grozījums Nr. 1151
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Raffaele Baldassarre

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Dalībvalstis var palielināt 33. panta 
1. punktā un 35. panta 1. punktā minētos 
valstu maksimālo apjomu robežlielumus, 
lai valsts līmenī piešķirtu prioritāti 
izraudzītiem saņēmējiem, kuri atbilst 
aktīvā lauksaimnieka definīcijai, 
pamatojoties uz objektīviem un 
nediskriminējošiem kritērijiem un 
kultūraugu sociālo, saimniecisko, vides 
un ainavisko nozīmi. Tās par šo lēmumu
paziņo Komisijai līdz 2013. gada 
1. augustam.

Or. it

Grozījums Nr. 1152
Alyn Smith

Regulas priekšlikums
23. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis izmanto valsts rezervi, lai 
maksājumtiesības prioritārā kārtā 
piešķirtu jaunajiem lauksaimniekiem, 
kuri uzsāk lauksaimniecisku darbību.

svītrots

Pirmajā daļā “jaunie lauksaimnieki, kuri 
uzsāk lauksaimniecisku darbību” ir 
lauksaimnieki, kas atbilst 36. panta 
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2. punktā izklāstītajiem nosacījumiem un 
kas 5 gadus pirms jaunas 
lauksaimnieciskās darbības uzsākšanas 
nav veikuši lauksaimniecisku darbību 
savā vārdā un uz savu risku vai nav 
kontrolējuši juridisku personu, kura veic 
lauksaimniecisku darbību. Juridiskas 
personas gadījumā fiziskā(-s) persona(-s), 
kas kontrolē šo juridisko personu, 
nedrīkst būt veikusi(-šas) 
lauksaimniecisku darbību savā vārdā un 
uz savu risku vai nedrīkst būt 
kontrolējusi(-šas) juridisku personu, kura 
veic lauksaimniecisku darbību, 5 gadus 
pirms tam, kad šī juridiskā persona 
uzsākusi lauksaimniecisku darbību.

Or. en

Grozījums Nr. 1153
Robert Dušek

Regulas priekšlikums
23. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis izmanto valsts rezervi, lai 
maksājumtiesības prioritārā kārtā 
piešķirtu jaunajiem lauksaimniekiem, 
kuri uzsāk lauksaimniecisku darbību.

svītrots

Pirmajā daļā “jaunie lauksaimnieki, kuri 
uzsāk lauksaimniecisku darbību” ir 
lauksaimnieki, kas atbilst 36. panta 
2. punktā izklāstītajiem nosacījumiem un 
kas 5 gadus pirms jaunas 
lauksaimnieciskās darbības uzsākšanas 
nav veikuši lauksaimniecisku darbību 
savā vārdā un uz savu risku vai nav 
kontrolējuši juridisku personu, kura veic 
lauksaimniecisku darbību. Juridiskas 
personas gadījumā fiziskā(-s) persona(-s), 
kas kontrolē šo juridisko personu, 
nedrīkst būt veikusi(-šas) 
lauksaimniecisku darbību savā vārdā un 
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uz savu risku vai nedrīkst būt 
kontrolējusi(-šas) juridisku personu, kura 
veic lauksaimniecisku darbību, 5 gadus 
pirms tam, kad šī juridiskā persona 
uzsākusi lauksaimniecisku darbību.

Or. en

Grozījums Nr. 1154
Hynek Fajmon

Regulas priekšlikums
23. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis izmanto valsts rezervi, lai 
maksājumtiesības prioritārā kārtā 
piešķirtu jaunajiem lauksaimniekiem, 
kuri uzsāk lauksaimniecisku darbību.

svītrots

Pirmajā daļā “jaunie lauksaimnieki, kuri 
uzsāk lauksaimniecisku darbību” ir 
lauksaimnieki, kas atbilst 36. panta 
2. punktā izklāstītajiem nosacījumiem un 
kas 5 gadus pirms jaunas 
lauksaimnieciskās darbības uzsākšanas 
nav veikuši lauksaimniecisku darbību 
savā vārdā un uz savu risku vai nav 
kontrolējuši juridisku personu, kura veic 
lauksaimniecisku darbību. Juridiskas 
personas gadījumā fiziskā(-s) persona(-s), 
kas kontrolē šo juridisko personu, 
nedrīkst būt veikusi(-šas) 
lauksaimniecisku darbību savā vārdā un 
uz savu risku vai nedrīkst būt 
kontrolējusi(-šas) juridisku personu, kura 
veic lauksaimniecisku darbību, 5 gadus 
pirms tam, kad šī juridiskā persona 
uzsākusi lauksaimniecisku darbību.

Or. en
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Grozījums Nr. 1155
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Regulas priekšlikums
23. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis izmanto valsts rezervi, lai 
maksājumtiesības prioritārā kārtā 
piešķirtu jaunajiem lauksaimniekiem, 
kuri uzsāk lauksaimniecisku darbību.

svītrots

Pirmajā daļā “jaunie lauksaimnieki, kuri 
uzsāk lauksaimniecisku darbību” ir 
lauksaimnieki, kas atbilst 36. panta 
2. punktā izklāstītajiem nosacījumiem un 
kas 5 gadus pirms jaunas 
lauksaimnieciskās darbības uzsākšanas 
nav veikuši lauksaimniecisku darbību 
savā vārdā un uz savu risku vai nav 
kontrolējuši juridisku personu, kura veic 
lauksaimniecisku darbību. Juridiskas 
personas gadījumā fiziskā(-s) persona(-s), 
kas kontrolē šo juridisko personu, 
nedrīkst būt veikusi(-šas) 
lauksaimniecisku darbību savā vārdā un 
uz savu risku vai nedrīkst būt 
kontrolējusi(-šas) juridisku personu, kura 
veic lauksaimniecisku darbību, 5 gadus 
pirms tam, kad šī juridiskā persona 
uzsākusi lauksaimniecisku darbību.

Or. en

Grozījums Nr. 1156
James Nicholson, Julie Girling

Regulas priekšlikums
23. pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis izmanto valsts rezervi, lai 
maksājumtiesības prioritārā kārtā piešķirtu 
jaunajiem lauksaimniekiem, kuri uzsāk 

4. Dalībvalstis valsts vai reģionu līmenī 
var izmantot valsts rezervi, lai 
maksājumtiesības prioritārā kārtā piešķirtu 
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lauksaimniecisku darbību. jaunajiem lauksaimniekiem, kuri uzsāk 
lauksaimniecisku darbību.

Or. en

Grozījums Nr. 1157
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling, Kay Swinburne

Regulas priekšlikums
23. pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis izmanto valsts rezervi, lai 
maksājumtiesības prioritārā kārtā piešķirtu 
jaunajiem lauksaimniekiem, kuri uzsāk 
lauksaimniecisku darbību.

4. Dalībvalstis var izmantot valsts rezervi, 
lai maksājumtiesības prioritārā kārtā 
piešķirtu jaunpienācējiem un jaunajiem 
lauksaimniekiem, kuri uzsāk 
lauksaimniecisku darbību.

Or. en

Pamatojums

Iespēja izmantot valsts rezervi jāpiešķir ne tikai jauniem lauksaimniekiem, bet arī 
jaunpienācējiem lauksaimniecības nozarē.

Grozījums Nr. 1158
Brian Simpson, Åsa Westlund

Regulas priekšlikums
23. pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis izmanto valsts rezervi, lai 
maksājumtiesības prioritārā kārtā piešķirtu 
jaunajiem lauksaimniekiem, kuri uzsāk 
lauksaimniecisku darbību.

4. Dalībvalstis var izmantot valsts rezervi, 
lai maksājumtiesības prioritārā kārtā 
piešķirtu jaunajiem lauksaimniekiem, kuri 
uzsāk lauksaimniecisku darbību.

Or. en

Pamatojums

II pīlāra pasākumi, kas saistīti ar jaunajiem lauksaimniekiem, ir efektīvāks veids, kā atbalstīt 
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un iedrošināt jaunpienācējus, tādēļ I pīlāra pasākumi dalībvalstīm būtu jāīsteno, pamatojoties 
uz brīvprātības principu.

Grozījums Nr. 1159
Martin Häusling
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
23. pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis izmanto valsts rezervi, lai 
maksājumtiesības prioritārā kārtā piešķirtu 
jaunajiem lauksaimniekiem, kuri uzsāk 
lauksaimniecisku darbību.

4. Dalībvalstis izmanto valsts rezervi, lai
pamata maksājumtiesības un šīs regulas 
2. nodaļas 29., 30., 31. un 32. pantā 
paredzētos maksājumus prioritārā kārtā 
piešķirtu jaunajiem lauksaimniekiem un 
jaunpienācējiem, kuri uzsāk 
lauksaimniecisku darbību.

Or. en

Grozījums Nr. 1160
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Regulas priekšlikums
23. pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis izmanto valsts rezervi, lai 
maksājumtiesības prioritārā kārtā piešķirtu 
jaunajiem lauksaimniekiem, kuri uzsāk 
lauksaimniecisku darbību.

4. Dalībvalstis izmanto valsts rezervi, lai 
maksājumtiesības prioritārā kārtā piešķirtu 
jaunajiem lauksaimniekiem un 
jaunpienācējiem, kuri uzsāk 
lauksaimniecisku darbību.

Or. fr

Grozījums Nr. 1161
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson, Marielle de Sarnez
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Regulas priekšlikums
23. pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis izmanto valsts rezervi, lai 
maksājumtiesības prioritārā kārtā piešķirtu 
jaunajiem lauksaimniekiem, kuri uzsāk 
lauksaimniecisku darbību.

4. Dalībvalstis izmanto valsts rezervi, lai 
maksājumtiesības prioritārā kārtā piešķirtu 
jaunajiem lauksaimniekiem un 
jaunpienācējiem, kuri uzsāk 
lauksaimniecisku darbību.

Or. en

Grozījums Nr. 1162
Marc Tarabella

Regulas priekšlikums
23. pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis izmanto valsts rezervi, lai 
maksājumtiesības prioritārā kārtā piešķirtu
jaunajiem lauksaimniekiem, kuri uzsāk 
lauksaimniecisku darbību.

4. Dalībvalstis izmanto valsts rezervi, lai 
maksājumtiesības prioritārā kārtā piešķirtu
jaunpienācējiem, kuri uzsāk 
lauksaimniecisku darbību.

Or. fr

Grozījums Nr. 1163
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Regulas priekšlikums
23. pants – 4. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pirmajā daļā “jaunie lauksaimnieki, kuri 
uzsāk lauksaimniecisku darbību” ir 
lauksaimnieki, kas atbilst 36. panta 
2. punktā izklāstītajiem nosacījumiem un 
kas 5 gadus pirms jaunas 
lauksaimnieciskās darbības uzsākšanas nav 
veikuši lauksaimniecisku darbību savā 
vārdā un uz savu risku vai nav kontrolējuši 

Pirmajā daļā “jaunie lauksaimnieki vai 
jaunpienācēji, kuri uzsāk lauksaimniecisku 
darbību” ir lauksaimnieki, kas atbilst 
36. panta 2. punktā izklāstītajiem 
nosacījumiem un kas 5 gadus pirms jaunas 
lauksaimnieciskās darbības uzsākšanas nav 
veikuši lauksaimniecisku darbību savā 
vārdā un uz savu risku vai nav kontrolējuši 
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juridisku personu, kura veic 
lauksaimniecisku darbību. Juridiskas 
personas gadījumā fiziskā(-s) persona(-s), 
kas kontrolē šo juridisko personu, nedrīkst 
būt veikusi(-šas) lauksaimniecisku darbību 
savā vārdā un uz savu risku vai nedrīkst 
būt kontrolējusi(-šas) juridisku personu, 
kura veic lauksaimniecisku darbību, 
5 gadus pirms tam, kad šī juridiskā persona 
uzsākusi lauksaimniecisku darbību.

juridisku personu, kura veic 
lauksaimniecisku darbību. Juridiskas 
personas gadījumā fiziskā(-s) persona(-s), 
kas kontrolē šo juridisko personu, nedrīkst 
būt veikusi(-šas) lauksaimniecisku darbību 
savā vārdā un uz savu risku vai nedrīkst 
būt kontrolējusi(-šas) juridisku personu, 
kura veic lauksaimniecisku darbību, 
5 gadus pirms tam, kad šī juridiskā persona 
uzsākusi lauksaimniecisku darbību.

Or. fr

Grozījums Nr. 1164
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson, Anne E. Jensen

Regulas priekšlikums
23. pants – 4. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pirmajā daļā “jaunie lauksaimnieki, kuri 
uzsāk lauksaimniecisku darbību” ir 
lauksaimnieki, kas atbilst 36. panta 
2. punktā izklāstītajiem nosacījumiem un 
kas 5 gadus pirms jaunas 
lauksaimnieciskās darbības uzsākšanas nav 
veikuši lauksaimniecisku darbību savā 
vārdā un uz savu risku vai nav kontrolējuši 
juridisku personu, kura veic 
lauksaimniecisku darbību. Juridiskas 
personas gadījumā fiziskā(-s) persona(-s), 
kas kontrolē šo juridisko personu, nedrīkst 
būt veikusi(-šas) lauksaimniecisku darbību 
savā vārdā un uz savu risku vai nedrīkst 
būt kontrolējusi(-šas) juridisku personu, 
kura veic lauksaimniecisku darbību, 
5 gadus pirms tam, kad šī juridiskā persona 
uzsākusi lauksaimniecisku darbību.

Pirmajā daļā “jaunie lauksaimnieki un 
jaunpienācēji, kuri uzsāk lauksaimniecisku 
darbību” ir lauksaimnieki, kas attiecīgi
atbilst 36. panta 2. punktā izklāstītajiem 
nosacījumiem un kas 5 gadus pirms jaunas 
lauksaimnieciskās darbības uzsākšanas nav 
veikuši lauksaimniecisku darbību savā 
vārdā un uz savu risku vai nav kontrolējuši 
juridisku personu, kura veic 
lauksaimniecisku darbību. Juridiskas 
personas gadījumā fiziskā(-s) persona(-s), 
kas kontrolē šo juridisko personu, nedrīkst 
būt veikusi(-šas) lauksaimniecisku darbību 
savā vārdā un uz savu risku vai nedrīkst 
būt kontrolējusi(-šas) juridisku personu, 
kura veic lauksaimniecisku darbību, 
5 gadus pirms tam, kad šī juridiskā persona 
uzsākusi lauksaimniecisku darbību.

Or. en
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Grozījums Nr. 1165
Marc Tarabella

Regulas priekšlikums
23. pants – 4. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pirmajā daļā “jaunie lauksaimnieki, kuri 
uzsāk lauksaimniecisku darbību” ir 
lauksaimnieki, kas atbilst 36. panta 
2. punktā izklāstītajiem nosacījumiem un 
kas 5 gadus pirms jaunas 
lauksaimnieciskās darbības uzsākšanas nav 
veikuši lauksaimniecisku darbību savā 
vārdā un uz savu risku vai nav kontrolējuši 
juridisku personu, kura veic 
lauksaimniecisku darbību. Juridiskas 
personas gadījumā fiziskā(-s) persona(-s), 
kas kontrolē šo juridisko personu, nedrīkst 
būt veikusi(-šas) lauksaimniecisku darbību 
savā vārdā un uz savu risku vai nedrīkst 
būt kontrolējusi(-šas) juridisku personu, 
kura veic lauksaimniecisku darbību, 
5 gadus pirms tam, kad šī juridiskā persona 
uzsākusi lauksaimniecisku darbību.

Pirmajā daļā “jaunpienācēji, kuri uzsāk 
lauksaimniecisku darbību” ir 
lauksaimnieki, kas atbilst 36. panta 
2. punktā izklāstītajiem nosacījumiem un 
kas 5 gadus pirms jaunas 
lauksaimnieciskās darbības uzsākšanas nav 
veikuši lauksaimniecisku darbību savā 
vārdā un uz savu risku vai nav kontrolējuši 
juridisku personu, kura veic 
lauksaimniecisku darbību. Juridiskas 
personas gadījumā fiziskā(-s) persona(-s), 
kas kontrolē šo juridisko personu, nedrīkst 
būt veikusi(-šas) lauksaimniecisku darbību 
savā vārdā un uz savu risku vai nedrīkst 
būt kontrolējusi(-šas) juridisku personu, 
kura veic lauksaimniecisku darbību, 
5 gadus pirms tam, kad šī juridiskā persona 
uzsākusi lauksaimniecisku darbību.

Or. fr

Grozījums Nr. 1166
Liam Aylward

Regulas priekšlikums
23. pants – 4. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis var noteikt objektīvus papildu 
kritērijus jaunpienācējiem 
lauksaimniecības nozarē atbilstīgi 
Regulas (ES) Nr. [...] [LA] 2. panta 
1. punkta u) apakšpunktam, kas jāievēro, 
lai tie būtu tiesīgi saņemt maksājumus no 
valsts rezerves.

Or. en
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Pamatojums

Lai nodrošinātu, ka valsts rezerve tiek pienācīgi sadalīta īstiem jaunajiem lauksaimniekiem, 
kuri uzsāk lauksaimniecisku darbību, atbilstības prasībās jāparedz noteiktu objektīvu kritēriju 
iekļaušana, piemēram, izglītības rezultātā iegūtā kvalifikācija un, iespējams, arī ienākumu 
robežas.

Grozījums Nr. 1167
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Mariya Gabriel, Giovanni La Via, Astrid 
Lulling, Marian-Jean Marinescu, Esther de Lange, Maria do Céu Patrão Neves

Regulas priekšlikums
23. pants – 4. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis var noteikt objektīvus papildu 
kritērijus jaunpienācējiem 
lauksaimniecības nozarē atbilstīgi 
Regulas (ES) Nr. [...] [LA] 2. panta 
1. punkta u) apakšpunktam, kas jāievēro, 
lai tie būtu tiesīgi saņemt maksājumus no 
valsts rezerves.

Or. en

Grozījums Nr. 1168
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Regulas priekšlikums
23. pants – 4. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis var izmantot valsts rezervi, lai 
piešķirtu maksājumtiesības aktīviem 
lauksaimniekiem, kuri neatbilst 21. panta 
2. punkta nosacījumiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 1169
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Regulas priekšlikums
23. pants – 5. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Dalībvalstis var izmantot valsts rezervi, 
lai:

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. es

Grozījums Nr. 1170
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Regulas priekšlikums
23. pants – 5. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Dalībvalstis var izmantot valsts rezervi, 
lai:

5. Dalībvalstis var izmantot valsts vai 
reģionu rezervi, lai:

Or. en

Grozījums Nr. 1171
Sandra Kalniete, Roberts Zīle, Krišjānis Kariņš, Ivars Godmanis, Radvilė Morkūnaitė-
Mikulėnienė, Inese Vaidere

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) piešķirtu maksājumtiesības 
lauksaimniekiem apgabalos, kuros īsteno 
pārstrukturēšanas un/vai attīstības 
programmas saistībā ar kādu valsts 
intervences veidu, lai novērstu zemes 
pamešanu un/vai kompensētu īpašas 
grūtības lauksaimniekiem minētajos 
apgabalos;

a) piešķirtu maksājumtiesības 
lauksaimniekiem, lai novērstu zemes 
pamešanu un/vai kompensētu īpašas 
grūtības lauksaimniekiem;
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Or. en

Grozījums Nr. 1172
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) piešķirtu maksājumtiesības 
lauksaimniekiem apgabalos, kuros īsteno 
pārstrukturēšanas un/vai attīstības 
programmas saistībā ar kādu valsts 
intervences veidu, lai novērstu zemes 
pamešanu un/vai kompensētu īpašas 
grūtības lauksaimniekiem minētajos 
apgabalos;

a) piešķirtu maksājumtiesības 
lauksaimniekiem, lai novērstu zemes 
pamešanu un/vai kompensētu īpašas 
grūtības lauksaimniekiem;

Or. en

Grozījums Nr. 1173
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) piešķirtu maksājumtiesības 
lauksaimniekiem apgabalos, kuros īsteno 
pārstrukturēšanas un/vai attīstības 
programmas saistībā ar kādu valsts 
intervences veidu, lai novērstu zemes 
pamešanu un/vai kompensētu īpašas 
grūtības lauksaimniekiem minētajos 
apgabalos;

a) piešķirtu maksājumtiesības 
lauksaimniekiem, lai novērstu zemes 
pamešanu un/vai kompensētu īpašas 
grūtības lauksaimniekiem;

Or. en
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Grozījums Nr. 1174
Juozas Imbrasas

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) piešķirtu maksājumtiesības 
lauksaimniekiem apgabalos, kuros īsteno 
pārstrukturēšanas un/vai attīstības 
programmas saistībā ar kādu valsts 
intervences veidu, lai novērstu zemes 
pamešanu un/vai kompensētu īpašas 
grūtības lauksaimniekiem minētajos 
apgabalos;

a) piešķirtu maksājumtiesības 
lauksaimniekiem, lai novērstu zemes 
pamešanu un/vai kompensētu īpašas 
grūtības lauksaimniekiem;

Or. en

Grozījums Nr. 1175
Alfreds Rubiks

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) piešķirtu maksājumtiesības 
lauksaimniekiem apgabalos, kuros īsteno 
pārstrukturēšanas un/vai attīstības 
programmas saistībā ar kādu valsts 
intervences veidu, lai novērstu zemes 
pamešanu un/vai kompensētu īpašas 
grūtības lauksaimniekiem minētajos 
apgabalos;

a) piešķirtu maksājumtiesības 
lauksaimniekiem apgabalos, lai novērstu 
zemes pamešanu un/vai kompensētu īpašas 
grūtības lauksaimniekiem minētajos 
apgabalos;

Or. lv

Grozījums Nr. 1176
James Nicholson, Julie Girling, Kay Swinburne

Regulas priekšlikums
23. pants – 5. punkts – a apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) piešķirtu maksājumtiesības 
lauksaimniekiem apgabalos, kuros īsteno 
pārstrukturēšanas un/vai attīstības 
programmas saistībā ar kādu valsts 
intervences veidu, lai novērstu zemes 
pamešanu un/vai kompensētu īpašas 
grūtības lauksaimniekiem minētajos 
apgabalos;

a) piešķirtu maksājumtiesības 
jaunpienācējiem lauksaimniecības 
nozarē, kuri uzsāk lauksaimniecisko 
darbību pēc 2014. gada 15. maija. Šā 
panta 5. punkta a) apakšpunkta i) punktā
“jaunie lauksaimnieki, kuri uzsāk 
lauksaimniecisko darbību” ir 
lauksaimnieki, kas 5 gadus pirms jaunas 
lauksaimnieciskās darbības uzsākšanas 
nav veikuši lauksaimniecisku darbību 
savā vārdā un uz savu risku vai nav bijuši 
tādas juridiskas personas vadībā, kura 
veic lauksaimniecisku darbību;

Or. en

Grozījums Nr. 1177
Michel Dantin, Agnès Le Brun

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) piešķirtu maksājumtiesības 
lauksaimniekiem apgabalos, kuros īsteno 
pārstrukturēšanas un/vai attīstības 
programmas saistībā ar kādu valsts 
intervences veidu, lai novērstu zemes 
pamešanu un/vai kompensētu īpašas 
grūtības lauksaimniekiem minētajos 
apgabalos;

a) piešķirtu maksājumtiesības 
lauksaimniekiem apgabalos, kuros īsteno 
pārstrukturēšanas un/vai attīstības 
programmas, lai novērstu zemes pamešanu 
un/vai kompensētu īpašas grūtības 
lauksaimniekiem minētajos apgabalos;

Or. fr

Grozījums Nr. 1178
Elisabeth Jeggle

Regulas priekšlikums
23. pants – 5. punkts – a apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) piešķirtu maksājumtiesības 
lauksaimniekiem apgabalos, kuros īsteno
pārstrukturēšanas un/vai attīstības 
programmas saistībā ar kādu valsts 
intervences veidu, lai novērstu zemes 
pamešanu un/vai kompensētu īpašas 
grūtības lauksaimniekiem minētajos 
apgabalos;

a) piešķirtu maksājumtiesības 
lauksaimniekiem apgabalos, kuros īsteno 
pārstrukturēšanas un/vai attīstības 
programmas saistībā ar kādu valsts 
intervences veidu vai īpaša kultūras 
mantojuma vai ainaviskas nozīmes 
apgabaliem (piemēram, tradicionālie 
augļudārzi, kuriem ir arī ekoloģiska 
vērtība), lai novērstu zemes pamešanu 
un/vai kompensētu īpašas grūtības 
lauksaimniekiem minētajos apgabalos;

Or. de

Grozījums Nr. 1179
Alyn Smith

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) piešķirtu maksājumtiesības 
lauksaimniekiem, kuri ir uzsākuši
lauksaimniecisko darbību iepriekšējo 
piecu gadu laikā pirms maksājumtiesību
piešķiršanas;

Or. en

Grozījums Nr. 1180
Sandra Kalniete, Roberts Zīle, Krišjānis Kariņš, Ivars Godmanis, Radvilė Morkūnaitė-
Mikulėnienė, Inese Vaidere

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) piešķirtu maksājumtiesības 
lauksaimniekiem, kuri uzsāk 
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lauksaimniecisko darbību;

Or. en

Grozījums Nr. 1181
Robert Dušek

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) piešķirtu maksājumtiesības 
lauksaimniekiem, kuri uzsāk 
lauksaimniecisko darbību;

Or. en

Grozījums Nr. 1182
Hynek Fajmon

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) piešķirtu maksājumtiesības 
lauksaimniekiem, kuri uzsāk 
lauksaimniecisko darbību;

Or. en

Grozījums Nr. 1183
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) piešķirtu maksājumtiesības jaunajiem 
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lauksaimniekiem un/vai lauksaimniekiem, 
kuri uzsāk lauksaimniecisko darbību;

Or. en

Grozījums Nr. 1184
Marian Harkin

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) piešķirtu maksājumu 
lauksaimniekiem, kuri uzsāk 
lauksaimniecisko darbību;

Or. en

Grozījums Nr. 1185
Juozas Imbrasas

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) piešķirtu maksājumtiesības 
lauksaimniekiem, kuri uzsāk 
lauksaimniecisko darbību;

Or. en

Grozījums Nr. 1186
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Raffaele Baldassarre

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) piešķirtu maksājumtiesības 
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lauksaimniekiem tajos apgabalos, kas 
nodoti tādu vēsturiski nozīmīgu 
kultūraugu audzēšanai, uz kuriem 
attiecas īpašas aizsardzības programmas, 
kas izslēdz kultūraugu dažādošanu, 
atjaunošanu vai pārveidošanu;

Or. it

Grozījums Nr. 1187
Alyn Smith

Regulas priekšlikums
23. pants – 5. punkts – ab apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ab) piešķirtu maksājumtiesības 
lauksaimniekiem, kuri 2011. gadā atbilda 
4. panta 1. punkta c) apakšpunktā un 
9. pantā noteiktajām aktīva 
lauksaimnieka prasībām, bet kuriem 
nebija vai kuri neaktivizēja 
maksājumtiesības saskaņā ar iepriekšējo 
vienotā maksājuma shēmu. To īsteno 
atbilstīgi objektīviem kritērijiem un tādā 
veidā, lai nodrošinātu vienlīdzīgu 
attieksmi pret lauksaimniekiem un 
izvairītos no tirgus un konkurences 
kropļojumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 1188
Sandra Kalniete, Roberts Zīle, Krišjānis Kariņš, Ivars Godmanis, Radvilė Morkūnaitė-
Mikulėnienė, Inese Vaidere

Regulas priekšlikums
23. pants – 5. punkts – ab apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ab) piešķirtu maksājumtiesības 
lauksaimniekiem, kuri nomāja vai 
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iegādājās zemi, kas iepriekšējos divos 
gados nav deklarēta atbilstīgi 26. panta 
1. punktam;

Or. en

Grozījums Nr. 1189
Juozas Imbrasas

Regulas priekšlikums
23. pants – 5. punkts – ab apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ab) piešķirtu maksājumtiesības 
lauksaimniekiem, kuri nomāja vai 
iegādājās zemi, kas iepriekšējos divos 
gados nav deklarēta atbilstīgi 26. panta 
1. punktam;

Or. en

Grozījums Nr. 1190
Robert Dušek

Regulas priekšlikums
23. pants – 5. punkts – ab apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ab) piešķirtu maksājumtiesības 
lauksaimniekiem, kuri nonākuši īpašā 
situācijā;

Or. en

Grozījums Nr. 1191
Hynek Fajmon

Regulas priekšlikums
23. pants – 5. punkts – ab apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ab) piešķirtu maksājumtiesības 
lauksaimniekiem, kuri nonākuši īpašā 
situācijā;

Or. en

Grozījums Nr. 1192
Alyn Smith

Regulas priekšlikums
23. pants – 5. punkts – ac apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ac) pamata maksājuma shēmas 
piemērošanas pirmajā gadā dalībvalstis 
vai reģioni var izmantot valsts rezervi, lai 
atbilstīgi objektīviem kritērijiem un tādā 
veidā, kādā tiek nodrošināta vienlīdzīga
attieksme pret lauksaimniekiem un 
novērsti tirgus un konkurences 
kropļojumi, piešķirtu maksājumtiesības
lauksaimniekiem, kuri nonākuši īpašā 
situācijā pārejas uz pamata maksājuma 
shēmu dēļ.

Or. en

Grozījums Nr. 1193
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) lineāri palielinātu pamata maksājuma 
shēmas maksājumtiesību vērtību valsts vai 
reģiona līmenī, ja valsts rezerve 
konkrētajā gadā pārsniedz 3 %, ar 

b) lineāri palielinātu pamata maksājuma 
shēmas maksājumtiesību vērtību valsts vai 
reģiona līmenī ar nosacījumu, ka 
pietiekamas summas paliek pieejamas 
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nosacījumu, ka pietiekamas summas paliek 
pieejamas piešķīrumiem saskaņā ar 
4. punktu, šā punkta a) apakšpunktu un
7. punktu.

piešķīrumiem saskaņā ar 4. punktu, šā 
punkta a) apakšpunktu un šo pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 1194
Martin Häusling
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) lineāri palielinātu pamata maksājuma 
shēmas maksājumtiesību vērtību valsts vai 
reģiona līmenī, ja valsts rezerve konkrētajā 
gadā pārsniedz 3 %, ar nosacījumu, ka 
pietiekamas summas paliek pieejamas 
piešķīrumiem saskaņā ar 4. punktu, šā 
punkta a) apakšpunktu un 7. punktu.

b) palielinātu pamata maksājuma shēmas 
maksājumtiesību vērtību valsts vai reģiona 
līmenī, ja valsts rezerve konkrētajā gadā 
pārsniedz 3 %, ar nosacījumu, ka 
pietiekamas summas paliek pieejamas 
piešķīrumiem saskaņā ar 4. punktu, šā 
punkta a) apakšpunktu un 7. punktu;

Or. en

Grozījums Nr. 1195
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Regulas priekšlikums
23. pants – 5. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) segtu ikgadējās vajadzības saskaņā ar 
37. panta 2. punktu un 51. panta 
1. punktu vai reizi gadā koriģētu 
maksājumtiesību vērtību saskaņā ar 
pamata maksājuma shēmu. Šīs regulas 
24. panta 1.a punktā minēto valsts vai 
reģionu rezerves daļu var izmantot tikai 
šim mērķim.
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Or. en

Grozījums Nr. 1196
Albert Deß, Monika Hohlmeier

Regulas priekšlikums
23. pants – 5. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) segtu ikgadējās vajadzības saskaņā ar 
37. panta 2. punktu un 51. panta 
1. punktu, veiktu pamata maksājuma 
shēmas maksājumtiesību vērtības 
ikgadējās korekcijas vai piešķirtu 
lauksaimniekiem ikgadēju kompensāciju, 
kas mazo saimniecību īpašniekiem var tikt 
palielināta par papildu maksājuma 
summu, ja tie atsakās no Regulas (EK) 
Nr. 73/2009 7. panta 1. punktā paredzētā 
atbalsta EUR 5000 apmērā. Šo saskaņā ar 
24. panta 1.a punktu izveidotās valsts 
rezerves daļu var izmantot tikai un vienīgi 
šiem mērķiem.

Or. de

Grozījums Nr. 1197
Elisabeth Jeggle

Regulas priekšlikums
23. pants – 5. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) segtu ikgadējās vajadzības saskaņā ar 
37. panta 2. punktu un 51. panta 
1. punktu, veiktu pamata maksājuma 
shēmas maksājumtiesību vērtības 
ikgadējās korekcijas vai piešķirtu 
lauksaimniekiem ikgadēju kompensāciju, 
kas mazo saimniecību īpašniekiem var tikt 
palielināta par papildu maksājuma 
summu, ja tie atsakās no Regulas (EK) 
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Nr. 73/2009 7. panta 1. punktā paredzētā 
atbalsta EUR 5 000 apmērā. Šo saskaņā 
ar 24. panta 1.a punktu izveidotās valsts 
rezerves daļu var izmantot tikai un vienīgi 
šiem mērķiem.

Or. de

Grozījums Nr. 1198
Hynek Fajmon

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Dalībvalstis lemj par to, kādiem valsts 
rezerves lietotājiem ir piešķirama 
prioritāte.

Or. en

Grozījums Nr. 1199
Robert Dušek

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Dalībvalstis lemj par to, kādiem valsts 
rezerves lietotājiem ir piešķirama 
prioritāte.

Or. en

Grozījums Nr. 1200
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

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



PE492.793v01-00 146/168 AM\907854LV.doc

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Dalībvalstis lemj par to, kādiem valsts 
rezerves lietotājiem ir piešķirama 
prioritāte.

Or. en

Grozījums Nr. 1201
Rareş-Lucian Niculescu

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) piešķirtu maksājumtiesības 
lauksaimniekiem, kuri uzsāka 
lauksaimniecisko darbību pēc 2011. gada 
un kuri darbojas visās lauksaimniecības 
nozarēs;

Or. ro

Grozījums Nr. 1202
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Regulas priekšlikums
23. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Piemērojot 4. punktu un 5. punkta 
a) apakšpunktu, dalībvalstis nosaka
lauksaimniekiem piešķirto 
maksājumtiesību vērtību, pamatojoties uz 
šādu tiesību vidējo vērtību valstī vai 
reģionā to piešķiršanas gadā.

6. Piemērojot 5. punkta aa) un
a) apakšpunktu, lauksaimniekiem 
piešķirto maksājumtiesību vērtībai katrā 
konkrētajā gadā jāatbilst 22. panta 
1. punktā vai attiecīgi 22. panta 2. punktā, 
vai 22. panta 4.a punktā noteiktajai
vienības vērtībai.

Or. en
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Grozījums Nr. 1203
Robert Dušek

Regulas priekšlikums
23. pants – 7. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis uzsāk pamata maksājuma 
shēmas maksimālā apjoma lineāru 
samazināšanu, ja valsts vai reģionu 
rezerves līdzekļu apjoms nav pietiekams, 
lai segtu pirmajā daļā minētos gadījumus.

Or. en

Grozījums Nr. 1204
Hynek Fajmon

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis uzsāk pamata maksājuma 
shēmas maksimālā apjoma lineāru 
samazināšanu, ja valsts vai reģionu 
rezerves līdzekļu apjoms nav pietiekams, 
lai segtu pirmajā daļā minētos gadījumus.

Or. en

Grozījums Nr. 1205
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Regulas priekšlikums
23. pants – 7. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja valsts vai reģionu rezerves līdzekļu 
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apjoms nav pietiekams, lai segtu pirmajā 
daļā minētos gadījumus, dalībvalstis 
uzsāk pamata maksājuma shēmas 
maksimālā apjoma lineāru samazināšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 1206
Elisabeth Jeggle

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) valsts rezervi papildina arī ar tām
summām, kas rodas no 
maksājumtiesībām, kuras nav aktivizētas 
deklarācijā par kārtējo gadu saskaņā ar 
26. panta 1. punktu, tostarp no 
maksājumtiesībām saskaņā ar 29. panta 
1. punktu;

Or. de

Pamatojums

Jānodrošina iespēja ieskaitīt valsts rezervē līdzekļus, kas nav piešķirti saskaņā ar 2. nodaļu 
„Maksājums par klimatam un videi labvēlīgu lauksaimniecības praksi”.

Grozījums Nr. 1207
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) jebkurām maksājumtiesībām, kas divus 
gadus nav aktivizētas saskaņā ar 25. pantu, 
izņemot nepārvaramas varas vai ārkārtas 
apstākļus;

b) jebkurām maksājumtiesībām, kas divus
secīgus gadus nav aktivizētas saskaņā ar 
25. pantu, izņemot nepārvaramas varas vai 
ārkārtas apstākļus;

Or. es
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Pamatojums

Konsekvences ievērošana ar a) apakšpunktu.

Grozījums Nr. 1208
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) jebkurām maksājumtiesībām, kas divus 
gadus nav aktivizētas saskaņā ar 25. pantu, 
izņemot nepārvaramas varas vai ārkārtas 
apstākļus;

b) jebkurām maksājumtiesībām, kas divus
secīgus gadus nav aktivizētas saskaņā ar 
25. pantu, izņemot nepārvaramas varas vai 
ārkārtas apstākļus;

Or. es

Pamatojums

Lai ievērotu konsekvenci ar a) apakšpunktu, grozījumā tiek pievienots noteikums, ka šiem 
diviem gadiem jābūt secīgiem.

Grozījums Nr. 1209
Izaskun Bilbao Barandica

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) jebkurām maksājumtiesībām, kas divus 
gadus nav aktivizētas saskaņā ar 25. pantu, 
izņemot nepārvaramas varas vai ārkārtas 
apstākļus;

b) jebkurām maksājumtiesībām, kas divus
secīgus gadus nav aktivizētas saskaņā ar 
25. pantu, izņemot nepārvaramas varas vai 
ārkārtas apstākļus;

Or. es

Grozījums Nr. 1210
Georgios Papastamkos, Mairead McGuinness, Sergio Paolo Francesco Silvestris, 
Giovanni La Via
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Regulas priekšlikums
24. pants – 1. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) šīs regulas 11. panta piemērošanas.

Or. en

Pamatojums

Konsekvences ievērošana ar iesniegto grozījumu — 11. panta 3.a punktu (jauns), saskaņā ar 
kuru summas, kas tiek atskaitītas nepārsniedzamās summas ieviešanas dēļ, var arī tikt 
izmantotas valsts rezerves vajadzībām.

Grozījums Nr. 1211
Sandra Kalniete, Roberts Zīle, Krišjānis Kariņš, Ivars Godmanis, Radvilė Morkūnaitė-
Mikulėnienė, Inese Vaidere

Regulas priekšlikums
24. pants – 1. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) summām, kas rodas no 
maksājumtiesībām, kuras nav aktivizētas 
saskaņā ar 25. panta 1. punktu, noteiktas 
saskaņā ar 37. panta 1. punktu un nav 
izmantotas jaunajiem lauksaimniekiem 
piešķirto maksājumu finansēšanai, kā arī
paredzētas saskaņā ar 39. panta 5. punktu 
un nav izmantotas brīvprātīgā saistītā 
atbalsta finansēšanai konkrētajā gadā.

Or. en

Pamatojums

Paredzēts iekļaut kā 24. panta 1. punkta e) apakšpunktu.

Grozījums Nr. 1212
Juozas Imbrasas
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Regulas priekšlikums
24. pants – 1. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) summām, kas rodas no 
maksājumtiesībām, kas nav aktivizētas 
saskaņā ar 25. panta 1. punktu, noteiktas 
saskaņā ar 37. panta 1. punktu un nav 
izmantotas jaunajiem lauksaimniekiem 
piešķirto maksājumu finansēšanai, kā arī
paredzētas saskaņā ar 39. panta 5. punktu 
un nav izmantotas brīvprātīgā saistītā 
atbalsta finansēšanai konkrētajā gadā.

Or. en

Grozījums Nr. 1213
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Valsts rezerve būtu jāpapildina arī ar 
līdzekļiem, kas rodas no 
maksājumtiesībām, kuras nav aktivizētas 
deklarācijā par kārtējo gadu saskaņā ar 
26. panta 1. punktu, tostarp no 
maksājumtiesībām saskaņā ar 29. panta 
1. punktu.

Or. de

Grozījums Nr. 1214
James Nicholson

Regulas priekšlikums
3. sadaļa – 1. nodaļa – 3. iedaļa – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

PAMATA MAKSĀJUMA SHĒMAS VIENOTĀ MAKSĀJUMA SHĒMAS 
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ĪSTENOŠANA ĪSTENOŠANA

Or. en

Grozījums Nr. 1215
Hynek Fajmon

Regulas priekšlikums
25. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pamata maksājuma shēmas atbalstu 
lauksaimniekiem piešķir pēc tam, kad ar 
26. panta 1. punktā paredzēto deklarāciju ir 
aktivizētas maksājumtiesības par 
atbalsttiesīgu hektāru dalībvalstī, kurā tās ir 
piešķirtas. Aktivizētas maksājumtiesības 
dod tiesības katru gadu saņemt tajās fiksēto 
summu, neskarot finanšu disciplīnas 
piemērošanu, pakāpenisku samazināšanu 
un nepārsniedzamās summas noteikšanu,
lineārus samazinājumus saskaņā ar 
7. pantu, 37. panta 2. punktu un 51. panta 
1. punktu un samazinājumus vai 
nepiešķiršanu, kas noteikta atbilstīgi 
Regulai (ES) Nr. […] [HZR].

1. Pamata maksājuma shēmas atbalstu 
lauksaimniekiem piešķir pēc tam, kad ar 
26. panta 1. punktā paredzēto deklarāciju ir 
aktivizētas maksājumtiesības par 
atbalsttiesīgu hektāru dalībvalstī, kurā tās ir 
piešķirtas. Aktivizētas maksājumtiesības 
dod tiesības katru gadu saņemt tajās fiksēto 
summu, neskarot finanšu disciplīnas 
piemērošanu, lineārus samazinājumus 
saskaņā ar 7. pantu, 37. panta 2. punktu un 
51. panta 1. punktu un samazinājumus vai 
nepiešķiršanu, kas noteikta atbilstīgi 
Regulai (ES) Nr. […] [HZR].

Or. en

Grozījums Nr. 1216
James Nicholson, Diane Dodds

Regulas priekšlikums
25. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pamata maksājuma shēmas atbalstu 
lauksaimniekiem piešķir pēc tam, kad ar 
26. panta 1. punktā paredzēto deklarāciju ir 
aktivizētas maksājumtiesības par 
atbalsttiesīgu hektāru dalībvalstī, kurā tās ir 
piešķirtas. Aktivizētas maksājumtiesības 

1. Vienotā maksājuma shēmas atbalstu 
lauksaimniekiem piešķir pēc tam, kad ar 
26. panta 1. punktā paredzēto deklarāciju ir 
aktivizētas maksājumtiesības par 
atbalsttiesīgu hektāru dalībvalstī, kurā tās ir 
piešķirtas. Aktivizētas maksājumtiesības 
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dod tiesības katru gadu saņemt tajās fiksēto 
summu, neskarot finanšu disciplīnas 
piemērošanu, pakāpenisku samazināšanu 
un nepārsniedzamās summas noteikšanu, 
lineārus samazinājumus saskaņā ar
7. pantu, 37. panta 2. punktu un 51. panta 
1. punktu un samazinājumus vai 
nepiešķiršanu, kas noteikta atbilstīgi 
Regulai (ES) Nr. […] [HZR].

dod tiesības katru gadu saņemt tajās fiksēto 
summu, neskarot finanšu disciplīnas 
piemērošanu, pakāpenisku samazināšanu 
un nepārsniedzamās summas noteikšanu, 
lineārus samazinājumus saskaņā ar 
7. pantu, 37. panta 2. punktu un 51. panta 
1. punktu un samazinājumus vai 
nepiešķiršanu, kas noteikta atbilstīgi 
Regulai (ES) Nr. […] [HZR].

Or. en

Grozījums Nr. 1217
James Nicholson

Regulas priekšlikums
25. pants – 2. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) jebkura platība, par kuru 2008. gadā bija 
tiesības saņemt maksājumus saskaņā ar 
vienotā maksājuma shēmu vai vienotā 
platībmaksājuma shēmu, kas paredzētas 
attiecīgi Regulas (EK) Nr. 1782/2003 
III sadaļā un IVA sadaļā, un kura:

b) jebkura platība, par kuru 2008. gadā bija 
tiesības saņemt maksājumus saskaņā ar
spēkā esošo vienotā maksājuma shēmu vai 
vienotā platībmaksājuma shēmu, kas 
paredzētas attiecīgi Regulas (EK) 
Nr. 1782/2003 III sadaļā un IVA sadaļā, un 
kura:

Or. en

Grozījums Nr. 1218
James Nicholson

Regulas priekšlikums
25. pants – 2. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts – ii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) individuālā lauksaimnieka attiecīgo 
saistību laikā ir apmežotas saskaņā ar 
Regulas (EK) Nr. 1257/1999 31. pantu vai 
Regulas (EK) Nr. 1698/2005 43. pantu, vai 
Regulas (ES) Nr. […] [RDR] 23. pantu, 
vai saskaņā ar valsts shēmu, kuras 

ii) individuālā lauksaimnieka attiecīgo 
saistību laikā ir apmežotas saskaņā ar vai 
atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 1257/1999
31. pantā vai Regulas (EK) Nr. 1698/2005
43. pantā, vai Regulas (ES) Nr. […] 
[RDR] 23. pantā paredzētajiem mērķiem, 
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nosacījumi atbilst Regulas (EK) 
Nr. 1698/2005 43. panta 1., 2. un 
3. punktam un Regulas (ES) Nr. […] 
[RDR] 23. pantam, vai

vai saskaņā ar valsts shēmu, kuras 
nosacījumi atbilst Regulas (EK) 
Nr. 1698/2005 43. panta 1., 2. un 
3. punktam un Regulas (ES) Nr. […]
[RDR] 23. pantam, vai

Or. en

Grozījums Nr. 1219
Mairead McGuinness, Michel Dantin, Elisabeth Jeggle, Mariya Gabriel, Giovanni La 
Via, Astrid Lulling, Agnès Le Brun, Maria do Céu Patrão Neves, Czesław Adam 
Siekierski

Regulas priekšlikums
25. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pamata maksājuma shēmas atbalstu 
lauksaimniekiem piešķir pēc tam, kad ar 
26. panta 1. punktā paredzēto deklarāciju ir 
aktivizētas maksājumtiesības par 
atbalsttiesīgu hektāru dalībvalstī, kurā tās ir 
piešķirtas. Aktivizētas maksājumtiesības 
dod tiesības katru gadu saņemt tajās fiksēto 
summu, neskarot finanšu disciplīnas 
piemērošanu, pakāpenisku samazināšanu 
un nepārsniedzamās summas noteikšanu, 
lineārus samazinājumus saskaņā ar 
7. pantu, 37. panta 2. punktu un 51. panta 
1. punktu un samazinājumus vai 
nepiešķiršanu, kas noteikta atbilstīgi 
Regulai (ES) Nr. […] [HZR].

1. Pamata maksājuma shēmas atbalstu 
lauksaimniekiem piešķir pēc tam, kad ar 
26. panta 1. punktā paredzēto deklarāciju ir 
aktivizētas maksājumtiesības par 
atbalsttiesīgu hektāru dalībvalstī, kurā tās ir 
piešķirtas. Aktivizētas maksājumtiesības 
dod tiesības katru gadu saņemt tajās fiksēto 
summu, neskarot finanšu disciplīnas 
piemērošanu, pakāpenisku samazināšanu 
un nepārsniedzamās summas noteikšanu, 
lineārus samazinājumus saskaņā ar 
7. pantu, 37. panta 2. punktu un 51. panta 
1. punktu un samazinājumus vai 
nepiešķiršanu, kas noteikta atbilstīgi 
Regulai (ES) Nr. […] [HZR]. Atkāpjoties 
no šīm prasībām, dalībvalstis, kuras 
2013. gadā piemēro vienotā maksājuma 
shēmu, var turpināt piemērot šo modeli, 
lai ieviestu pamata maksājumu.

Or. en

Grozījums Nr. 1220
Ulrike Rodust
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Regulas priekšlikums
25. pants – 2. punkts – 1. daļa – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) vai jebkura platība, kas ir noganīta 
un/vai nopļauta galvenokārt dabas 
saglabāšanas iemeslu dēļ.

Or. de

Grozījums Nr. 1221
Alyn Smith

Regulas priekšlikums
25. pants – 2. punkts – 1. daļa – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) zeme tiks klasificēta kā atbalsttiesīgi
hektāri, ja ne vairāk kā 10 % no hektāra, 
ko saskaņā ar katra zemes gabala
klasifikāciju paredz dalībvalstis vai 
reģioni, tiek noteikta kā neatbilstīga zeme 
vai ja tai ir raksturīgas 
Regulā Nr. 1782/2009 izklāstītās pazīmes.

Or. en

Pamatojums

Neatbilstīga zeme var būt klāta ar krūmiem, kokiem, nepieejamiem/pamestiem viršiem, 
ērgļpapardēm, purviem, žogiem, krastiem, akmens sienām, brauktuvēm un citiem objektiem.

Grozījums Nr. 1222
Elisabeth Köstinger

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai piemērotu pirmās daļas 
a) apakšpunktu, dalībvalstis saskaņā ar 
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objektīviem un nediskriminējošiem 
kritērijiem var ierosināt ieviest 
samazinājuma koeficientu hektāru skaita 
noteikšanai, kā paredzēts 4. panta 
1. punkta h) apakšpunktā.

Or. de

Pamatojums

Piešķir lielāku elastību dalībvalstīm. Nodrošina iespēju dalībvalstīm nodalīt dažādus zemes 
veidus, piemērojot samazinājuma koeficientu ekstensīvām platībām. Tādējādi ir iespējams 
izvairīties no situācijas, kad nesamērīgi lielā apmērā kādā dalībvalstī vai reģionā tiek 
nelietderīgi izmantota likme par hektāru.

Grozījums Nr. 1223
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pirmās daļas a) apakšpunkta piemērošanas 
vajadzībām, ja saimniecības 
lauksaimniecības platību izmanto arī ar 
lauksaimniecību nesaistītām darbībām, 
uzskata, ka to pārsvarā izmanto 
lauksaimnieciskai darbībai, ja 
lauksaimniecisko darbību var veikt bez 
nozīmīgiem traucējumiem, ko izraisa ar 
lauksaimniecību nesaistīto darbību 
intensitāte, būtība, ilgums un laiks. 
Dalībvalstis nosaka kritērijus šīs daļas 
īstenošanai savā teritorijā.

Pirmās daļas a) apakšpunkta piemērošanas 
vajadzībām, ja saimniecības 
lauksaimniecības platību izmanto arī ar 
lauksaimniecību nesaistītām darbībām, 
uzskata, ka to pārsvarā izmanto 
lauksaimnieciskai darbībai, ja 
lauksaimniecisko darbību var veikt bez 
nozīmīgiem traucējumiem, ko izraisa ar 
lauksaimniecību nesaistīto darbību 
intensitāte, būtība, ilgums un laiks. Turklāt 
lauksaimniecības platība var tikt izslēgta 
no atbalsttiesīgo hektāru skaita, ja tajā 
veiktā darbība pārsvarā nav 
lauksaimnieciska darbība. Dalībvalstis 
nosaka kritērijus šīs daļas īstenošanai savā 
teritorijā.

Or. en

Grozījums Nr. 1224
Jens Rohde, Anne E. Jensen
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Regulas priekšlikums
25. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pirmās daļas a) apakšpunkta piemērošanas 
vajadzībām, ja saimniecības 
lauksaimniecības platību izmanto arī ar 
lauksaimniecību nesaistītām darbībām, 
uzskata, ka to pārsvarā izmanto 
lauksaimnieciskai darbībai, ja 
lauksaimniecisko darbību var veikt bez 
nozīmīgiem traucējumiem, ko izraisa ar 
lauksaimniecību nesaistīto darbību 
intensitāte, būtība, ilgums un laiks. 
Dalībvalstis nosaka kritērijus šīs daļas 
īstenošanai savā teritorijā.

Pirmās daļas a) apakšpunkta piemērošanas 
vajadzībām, ja saimniecības 
lauksaimniecības platību izmanto arī ar 
lauksaimniecību nesaistītām darbībām, 
uzskata, ka to pārsvarā izmanto 
lauksaimnieciskai darbībai, ja 
lauksaimniecisko darbību var veikt bez 
nozīmīgiem traucējumiem, ko izraisa ar 
lauksaimniecību nesaistīto darbību 
intensitāte, būtība, ilgums un laiks.
Platības, kurās lauksaimnieciskā darbība 
tiek veikta dabas un bioloģiskās 
daudzveidības aizsardzības nolūkos, arī
tiek uzskatītas par platībām, kas pārsvarā 
tiek izmantotas lauksaimnieciskai 
darbībai. Dalībvalstis nosaka kritērijus šīs 
daļas īstenošanai savā teritorijā.

Or. en

Pamatojums

Pamata maksājuma shēma nedrīkst traucēt centieniem īstenot labu dabas aizsardzību.

Grozījums Nr. 1225
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Šajā definīcijā neietilpst to hektāru 
skaits, ko neizmanto produktīvām 
lauksaimnieciskām darbībām vai uz 
kurām nav attiecināms minimālais 
ganāmpulka blīvuma robežlielums.

Or. es
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Pamatojums

Atbalsttiesīgo hektāru definīcija ir jāprecizē pēc iespējas skaidrāk, samazinot tās 
piemērošanas apjomu, iekļaujot tikai produktīvām augkopības un/vai lopkopības darbībām 
izmantojamo lauksaimniecības zemi.

Grozījums Nr. 1226
Herbert Dorfmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Dalībvalstis vai reģioni, kuros piemēro 
20. panta noteikumus, var izslēgt 
atsevišķus ilggadīgos kultūraugus no 
“atbalsttiesīgo hektāru” platībām.

Or. de

Grozījums Nr. 1227
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Īpašās tiesības aktivizē tikai tad, ja 
lauksaimnieks var pierādīt, ka tā darbība 
arī turpmāk 50 % apjomā būs saistīta ar 
tām lopkopības darbībām, attiecībā uz 
kurām tika piešķirtas maksājumtiesības.

Or. es

Pamatojums

Ja tiek pieņemts grozījums, kas nosaka „bezzemes” lopkopības saimniecības kā īpašu 
gadījumu, būs nepieciešams pārskatīt īpašo tiesību aktivizēšanas noteikumus un pamatojumu.
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Grozījums Nr. 1228
Astrid Lulling

Regulas priekšlikums
26. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis pienācīgi pamatotos 
gadījumos var atļaut lauksaimniekam veikt 
izmaiņas savā deklarācijā, ja viņš saglabā 
vismaz to hektāru skaitu, kas atbilst viņa 
maksājumtiesībām, un ievēro nosacījumus 
pamata maksājuma piešķiršanai par 
attiecīgo platību.

2. Dalībvalstis pienācīgi pamatotos 
gadījumos var atļaut lauksaimniekam veikt 
izmaiņas savā deklarācijā, lai deklarētu 
platības, kas attiecīgajā brīdī nav 
atbalsttiesīgas, ja viņš saglabā vismaz to 
hektāru skaitu, kas atbilst viņa 
maksājumtiesībām, un ievēro nosacījumus 
pamata maksājuma piešķiršanai par 
attiecīgo platību.

Or. fr

Grozījums Nr. 1229
Alyn Smith

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Maksājumtiesības var nodot vienīgi
lauksaimniekam, kas veic 
uzņēmējdarbību tajā pašā dalībvalstī, 
izņemot nodošanu faktiskas vai 
paredzamas mantošanas ceļā.

1. Maksājumtiesības var nodot vienīgi tad, 
ja pārdošanas, nomas vai mantošanas ceļā 
tiek nodoti atbalsttiesīgie hektāri, attiecībā 
uz kuriem ir aktivizētas maksājumtiesības. 
Maksājumtiesību nodošana ir tieši saistīta 
ar zemes nodošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 1230
Michel Dantin

Regulas priekšlikums
27. pants – 1. punkts – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Maksājumtiesības var nodot vienīgi 
lauksaimniekam, kas veic uzņēmējdarbību 
tajā pašā dalībvalstī, izņemot nodošanu 
faktiskas vai paredzamas mantošanas ceļā.

1. Maksājumtiesības var nodot vienīgi 
lauksaimniekam, kas veic uzņēmējdarbību 
tajā pašā dalībvalstī, izņemot nodošanu 
faktiskas vai paredzamas mantošanas ceļā.
Šāda nodošana jānodrošina bez maksas.

Or. fr

Grozījums Nr. 1231
Alyn Smith

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tomēr pat faktiskas vai paredzamas 
mantošanas gadījumā maksājumtiesības 
var izmantot vienīgi tajā dalībvalstī, kurā 
maksājumtiesības izveidotas.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1232
Alyn Smith

Regulas priekšlikums
27. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Maksājumtiesības var nodot tikai tajā 
pašā reģionā vai starp tādiem dalībvalsts 
reģioniem, kuros maksājumtiesību vērtība 
par hektāru, kas izriet no 22. panta 
1. punkta vai 22. panta 2. punkta 
piemērošanas, ir vienāda.

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 1233
Béla Glattfelder

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Ja maksājumtiesības tiek pārdotas bez 
zemes, dalībvalstis saskaņā ar Kopienas 
tiesību aktu vispārējiem principiem var 
nolemt, ka daļa no pārdotajām 
maksājumtiesībām tiek atgrieztas valsts 
rezervē vai ka par labu valsts rezervei tiek 
samazināta to vienības vērtība.

Or. en

Grozījums Nr. 1234
Alyn Smith

Regulas priekšlikums
27. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija ar īstenošanas aktiem pieņem 
vajadzīgās prasības, kas saistītas ar 
maksājumtiesību nodošanas paziņošanu 
valsts iestādēm un termiņiem, kādos šāda 
paziņošana jāveic. Šos īstenošanas aktus 
pieņem saskaņā ar 56. panta 2. punktā 
minēto pārbaudes procedūru.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1235
Hynek Fajmon

Regulas priekšlikums
27. pants – 3. punkts – 1.a daļa (jauna)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Izņemot nepārvaramas varas vai ārkārtas 
apstākļus, lauksaimnieks var nodot savas 
maksājumtiesības bez zemes tikai tad, ja 
tas ir 100 % apmērā izmantojis savas 
maksājumtiesības vismaz viena kalendārā 
gada laikā, vai pēc tam, kad tas ir 
brīvprātīgi atteicies par labu valsts 
rezervei no visām maksājumtiesībām, ko 
tas nav izmantojis pirmajā pamata 
maksājuma shēmas piemērošanas gadā.

Or. en

Grozījums Nr. 1236
Robert Dušek

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Izņemot nepārvaramas varas vai ārkārtas 
apstākļus, lauksaimnieks var nodot savas 
maksājumtiesības bez zemes tikai tad, ja 
tas ir 100 % apmērā izmantojis savas 
maksājumtiesības vismaz viena kalendārā 
gada laikā, vai pēc tam, kad tas ir 
brīvprātīgi atteicies par labu valsts 
rezervei no visām maksājumtiesībām, ko 
tas nav izmantojis pirmajā pamata 
maksājuma shēmas piemērošanas gadā.

Or. en

Grozījums Nr. 1237
James Nicholson, Diane Dodds

Regulas priekšlikums
28. pants – 1. daļa – a punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) noteikumiem par lauksaimnieku 
tiesībām pretendēt uz atbalstu un piekļuvi
pamata maksājuma shēmai mantošanas un 
paredzamas mantošanas, mantošanas 
saskaņā ar nomas līgumu, juridiskā statusa 
vai nosaukuma maiņas, saimniecības 
apvienošanas vai sadalīšanas gadījumā;

a) noteikumiem par lauksaimnieku 
tiesībām pretendēt uz atbalstu un piekļuvi
vienotā maksājuma shēmai mantošanas un 
paredzamas mantošanas, mantošanas 
saskaņā ar nomas līgumu, juridiskā statusa 
vai nosaukuma maiņas, saimniecības 
apvienošanas vai sadalīšanas gadījumā;

Or. en

Grozījums Nr. 1238
Mairead McGuinness, Herbert Dorfmann, Michel Dantin, Elisabeth Jeggle, Giovanni 
La Via, Marian-Jean Marinescu, Agnès Le Brun, Esther de Lange, Maria do Céu 
Patrão Neves

Regulas priekšlikums
28. pants – 1. daļa – e punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) kritērijiem, kas dalībvalstīm jāpiemēro, 
lai piešķirtu maksājumtiesības 
lauksaimniekiem, kuri neaktivizēja tiesības
2011. gadā vai nepieprasīja atbalstu 
saskaņā ar vienotā platībmaksājuma shēmu
2011. gadā, kā paredzēts 21. panta 
2. punktā, un lai piešķirtu 
maksājumtiesības gadījumos, kad piemēro 
21. panta 3. punktā minēto klauzulu par 
līgumiem;

e) kritērijiem, kas dalībvalstīm jāpiemēro, 
lai piešķirtu maksājumtiesības 
lauksaimniekiem, kuri neaktivizēja tiesības
ne 2009., ne 2010., ne arī 2011. gadā vai 
nepieprasīja atbalstu saskaņā ar vienotā 
platībmaksājuma shēmu ne 2009., ne 
2010., ne arī 2011. gadā, kā paredzēts 
21. panta 2. punktā, un lai piešķirtu 
maksājumtiesības gadījumos, kad piemēro 
21. panta 3. punktā minēto klauzulu par 
līgumiem, izņemot jaunpienācējus 
lauksaimniecībā un jaunos 
lauksaimniekus;

Or. en

Grozījums Nr. 1239
Mariya Gabriel

Regulas priekšlikums
28. pants – 1. daļa – e punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) kritērijiem, kas dalībvalstīm jāpiemēro,
lai piešķirtu maksājumtiesības 
lauksaimniekiem, kuri neaktivizēja tiesības
2011. gadā vai nepieprasīja atbalstu 
saskaņā ar vienotā platībmaksājuma shēmu
2011. gadā, kā paredzēts 21. panta 
2. punktā, un lai piešķirtu 
maksājumtiesības gadījumos, kad piemēro 
21. panta 3. punktā minēto klauzulu par 
līgumiem;

e) kritērijiem, kas dalībvalstīm jāpiemēro,
ja tās nolemj piešķirt maksājumtiesības 
lauksaimniekiem, kuri neaktivizēja tiesības
laika posmā no 2009. līdz 2011. gadam vai 
nepieprasīja atbalstu saskaņā ar vienotā 
platībmaksājuma shēmu, valsts piemaksām 
tiešajiem maksājumiem, īpašo atbalstu 
un/vai platībatkarīgiem lauku attīstības 
pasākumiem laika posmā no 2009. līdz 
2011. gadam, kā paredzēts 21. panta 
2. punktā, un lai piešķirtu 
maksājumtiesības gadījumos, kad piemēro 
21. panta 3. punktā minēto klauzulu par 
līgumiem;

Or. bg

Grozījums Nr. 1240
Robert Dušek

Regulas priekšlikums
28.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

28.a pants
1. Dalībvalstis, kuras līdz 2013. gada 
31. decembrim izmantoja Regulas (EK) 
Nr. 73/2009 V sadaļā noteikto vienotā 
maksājuma shēmu, var piešķirt atbalstu 
lauksaimniekiem saskaņā ar šo pantu.
2. Vienoto platībmaksājumu piešķir reizi 
gadā. To aprēķina, gada kopējo budžetu, 
kas noteikts saskaņā ar šīs regulas 
19. pantu, dalot ar katras jaunās 
dalībvalsts lauksaimniecības zemes 
platību, ko nosaka saskaņā ar šīs regulas 
25. pantu.

Or. en
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Grozījums Nr. 1241
Hynek Fajmon

Regulas priekšlikums
28.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

28.a pants
1. Dalībvalstis, kuras līdz 2013. gada 
31. decembrim izmantoja Regulas (EK) 
Nr. 73/2009 V sadaļā noteikto vienotā 
maksājuma shēmu, var piešķirt atbalstu 
lauksaimniekiem saskaņā ar šo pantu.
2. Vienoto platībmaksājumu piešķir reizi 
gadā. To aprēķina, gada kopējo budžetu, 
kas noteikts saskaņā ar šīs regulas 
19. pantu, dalot ar katras jaunās 
dalībvalsts lauksaimniecības zemes 
platību, ko nosaka saskaņā ar šīs regulas 
25. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 1242
Mariya Gabriel

Regulas priekšlikums
28.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

28.a pants
Dalībvalstis līdz 2013. gada 1. augustam 
var nolemt piemērot pamata maksājuma 
shēmu bez maksājumtiesībām.

Or. bg

Grozījums Nr. 1243
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada
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Regulas priekšlikums
3. sadaļa – 1.a nodaļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a NODAĻA
VIENOTĀ PLATĪBMAKSĀJUMA 

SHĒMA
28.a pants

Vienotā platībmaksājuma shēma
1. Atkāpjoties no 1. nodaļas, dalībvalstis, 
kuras līdz 2013. gada 31. decembrim 
īstenoja Regulas (EK) Nr. 73/2009 
V sadaļā paredzēto vienotā 
platībmaksājuma shēmu, var piešķirt 
lauksaimniekiem saskaņā ar šo nodaļu 
paredzēto atbalstu.
2. Vienoto platībmaksājumu piešķir reizi 
gadā. To aprēķina, saskaņā ar 28.b pantā
noteikto gada valsts maksimālo apjomu 
dalot ar katras attiecīgās dalībvalsts 
saskaņā ar 28.d pantā noteikto 
lauksaimnieciski izmantojamo platību.
3. Attiecīgā dalībvalsts par tās plāniem 
pārtraukt vienotā platībmaksājuma 
shēmas piemērošanu attiecīgi paziņo 
Komisijai līdz 1. augustam pēdējā tās 
piemērošanas gadā. Pēc vienotā 
platībmaksājuma shēmas piemērošanas 
perioda beigām tā piemēro pamata 
maksājuma shēmu saskaņā ar 
attiecīgajiem Savienības noteikumiem un 
tiesību aktiem.

28.b pants
Vienotā platībmaksājuma shēmas 

maksimālais apjoms
1. Komisija ar īstenošanas aktiem nosaka 
vienotā platībmaksājuma shēmas valsts 
gada maksimālo apjomu, no II pielikumā 
noteiktā valsts gada maksimālā apjoma 
atņemot gada summas, kas nosakāmas 
atbilstīgi 33., 35., 37. un 39. pantam. Šos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
56. panta 2. punktā minēto pārbaudes 
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procedūru.
2. Attiecībā uz katru dalībvalsti un katru 
gadu visu saskaņā ar vienotā 
platībmaksājuma shēmu piešķirto 
maksājumu kopējā vērtība ir vienāda ar 
attiecīgo valsts maksimālo apjomu, ko 
Komisija noteikusi atbilstīgi 1. punktam.
3. Ja maksimālais apjoms, ko Komisija 
noteikusi atbilstīgi 1. punktam, 
salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu tiek 
mainīts vai ja attiecīgajā gadā vienotā 
platībmaksājuma summa pārsniedz 
Komisijas saskaņā ar 1. punktu noteikto 
maksimālo apjomu, dalībvalsts lineāri 
samazina vai palielina attiecīgo valsts 
noteikto apmēru par hektāru, ko piemēro 
šajā valstī, lai nodrošinātu atbilstību 
2. punkta noteikumiem.

28.c pants
Vienotā platībmaksājuma shēmai 

atbilstīga platība
1. Vienotā platībmaksājuma shēmai 
atbilstīga dalībvalsts lauksaimniecības 
zeme ir daļa no tajā izmantotās 
lauksaimniecības zemes.
2. “Izmantotā lauksaimniecības zeme” šīs 
nodaļas izpratnē ir tādu atbalsttiesīgo 
hektāru kopējā platība, kas paredzēti 
25. panta 2. un 3. punktā.
3. Izņemot nepārvaramas varas un 
ārkārtas apstākļus, 2. punktā minētie 
atbalsttiesīgie hektāri ir lauksaimnieka 
rīcībā dalībvalsts noteiktajā datumā, kas 
nav vēlāk par datumu, kurš attiecīgajā 
dalībvalstī noteikts atbalsta pieteikuma 
grozījumu iesniegšanai, kā minēts 
Regulas (ES) Nr. […] [HZR] 73. panta 
1. punktā.

28.d pants
Citas atbalsta shēmas

Šīs regulas 29., 34., 36. un 38. panta 
noteikumus pēc analoģijas piemēro 
dalībvalstīs, kuras ir nolēmušas izmantot 
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vienotā platībmaksājuma shēmu.

Or. en

Pamatojums

Eiropas Komisija neparedz saglabāt pašlaik spēkā esošās maksājumu sistēmas. Pēc 
analoģijas ar referenta grozījumu, kas paredz saglabāt maksājumtiesības tajos vienotā 
platībmaksājuma shēmas modeļos, kuri ir pārveidoti par pilnībā reģionāliem modeļiem, nevis
lai ieviestu pilnīgi jaunu sistēmu, aicinām saglabāt vienotā platībmaksājuma shēmu kā labu, 
vienkāršu un precīzi noteiktu alternatīvu sistēmai, kura ir balstīta uz maksājumtiesību 
piešķiršanu.


