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Grozījums Nr. 1052
Michel Dantin, Agnès Le Brun

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) sabiedrisko iestāžu ieguldījumiem 
rekreācijas infrastruktūrā, tūrisma 
informācijā un tūrisma objektu zīmju 
izvietošanā;

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 1053
Jim Higgins, Seán Kelly

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) sabiedrisko iestāžu ieguldījumiem 
rekreācijas infrastruktūrā, tūrisma 
informācijā un tūrisma objektu zīmju 
izvietošanā;

(e) sabiedrisko iestāžu ieguldījumiem 
rekreācijas infrastruktūrā, ieguldījumam
tūrisma informācijas izplatīšanā, maza 
mēroga tūrisma infrastruktūras 
attīstīšanā un uzturēšanā, kuras 
uzmanības centrā ir lauku tūrisma 
objektu popularizēšana un reklamēšana, 
jo īpaši "klusajā sezonā", tūrisma 
pakalpojumu veicināšanā un tūrisma 
objektu zīmju izvietošanā;

Or. en

Grozījums Nr. 1054
Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß

Regulas priekšlikums
21. pants – 1. punkts – e apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) sabiedrisko iestāžu ieguldījumiem 
rekreācijas infrastruktūrā, tūrisma 
informācijā un tūrisma objektu zīmju 
izvietošanā;

(e) ieguldījumiem rekreācijas 
infrastruktūrā, mazizmēra tūrisma 
infrastruktūrā, kas saistīta ar 
lauksaimniecību un mežsaimniecību, 
reģionālajā reklamēšanā, tūrisma 
informācijā un tūrisma objektu zīmju 
izvietošanā;

Or. de

Grozījums Nr. 1055
James Nicholson, Anthea McIntyre, Julie Girling

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) sabiedrisko iestāžu ieguldījumiem 
rekreācijas infrastruktūrā, tūrisma 
informācijā un tūrisma objektu zīmju 
izvietošanā;

(e) ieguldījumiem sabiedriskai lietošanai 
paredzētā rekreācijas infrastruktūrā, 
tūrisma informācijā, mazizmēra tūrisma 
infrastruktūrā, lauku tūrisma 
pakalpojumu reklamēšanā un tūrisma 
objektu zīmju izvietošanā;

Or. en

Grozījums Nr. 1056
Diane Dodds, James Nicholson

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) sabiedrisko iestāžu ieguldījumiem 
rekreācijas infrastruktūrā, tūrisma 
informācijā un tūrisma objektu zīmju 
izvietošanā;

(e) ieguldījumiem sabiedriskai lietošanai 
paredzētā rekreācijas infrastruktūrā, 
tūrisma informācijā, mazizmēra tūrisma 
infrastruktūrā, lauku tūrisma 
pakalpojumu reklamēšanā un tūrisma 
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objektu zīmju izvietošanā;

Or. en

Grozījums Nr. 1057
Phil Prendergast

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) sabiedrisko iestāžu ieguldījumiem 
rekreācijas infrastruktūrā, tūrisma 
informācijā un tūrisma objektu zīmju 
izvietošanā;

(e) ieguldījumiem sabiedriskai lietošanai 
paredzētā rekreācijas infrastruktūrā, 
tūrisma informācijā, mazizmēra tūrisma 
infrastruktūrā, lauku tūrisma 
pakalpojumu reklamēšanā un tūrisma 
objektu zīmju izvietošanā;

Or. en

Grozījums Nr. 1058
Nessa Childers

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) sabiedrisko iestāžu ieguldījumiem 
rekreācijas infrastruktūrā, tūrisma 
informācijā un tūrisma objektu zīmju 
izvietošanā;

(e) ieguldījumiem sabiedriskai lietošanai 
paredzētā rekreācijas infrastruktūrā, 
tūrisma informācijā, mazizmēra tūrisma 
infrastruktūrā, lauku tūrisma 
pakalpojumu reklamēšanā un tūrisma 
objektu zīmju izvietošanā;

Or. en

Grozījums Nr. 1059
Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà
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Regulas priekšlikums
21. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) sabiedrisko iestāžu ieguldījumiem 
rekreācijas infrastruktūrā, tūrisma 
informācijā un tūrisma objektu zīmju 
izvietošanā;

(e) ieguldījumiem sabiedriskai lietošanai 
paredzētā rekreācijas infrastruktūrā, 
tūrisma informācijā, mazizmēra tūrisma 
infrastruktūrā, lauku tūrisma 
pakalpojumu reklamēšanā un tūrisma 
objektu zīmju izvietošanā;

Or. it

Pamatojums

Lai noteiktu, ka ieguldījumus var veikt ne vien sabiedriskās iestādes, bet arī privātās 
struktūras.

Grozījums Nr. 1060
Dimitar Stoyanov

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) sabiedrisko iestāžu ieguldījumiem 
rekreācijas infrastruktūrā, tūrisma 
informācijā un tūrisma objektu zīmju 
izvietošanā;

(e) sabiedrisko iestāžu ieguldījumiem 
rekreācijas infrastruktūrā, ieskaitot lauku 
tūrismu, tūrisma informācijā un tūrisma 
objektu zīmju izvietošanā;

Or. bg

Grozījums Nr. 1061
Salvatore Caronna

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) sabiedrisko iestāžu ieguldījumiem 
rekreācijas infrastruktūrā, tūrisma 

(e) sabiedrisko iestāžu un privāto 
struktūru ieguldījumiem rekreācijas 
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informācijā un tūrisma objektu zīmju 
izvietošanā;

infrastruktūrā, tūrisma informācijā un 
tūrisma objektu zīmju izvietošanā;

Or. it

Grozījums Nr. 1062
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) sabiedrisko iestāžu ieguldījumiem 
rekreācijas infrastruktūrā, tūrisma 
informācijā un tūrisma objektu zīmju 
izvietošanā;

(e) sabiedrisko iestāžu un privāto 
struktūru ieguldījumiem rekreācijas 
infrastruktūrā, tūrisma informācijā un 
tūrisma objektu zīmju izvietošanā;

Or. it

Grozījums Nr. 1063
Marian Harkin

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) sabiedrisko iestāžu ieguldījumiem 
rekreācijas infrastruktūrā, tūrisma 
informācijā un tūrisma objektu zīmju 
izvietošanā;

(e) sabiedrisko iestāžu vai vietējo attīstības 
organizāciju ieguldījumiem rekreācijas 
infrastruktūrā, tūrisma informācijā un 
tūrisma objektu zīmju izvietošanā;

Or. en

Grozījums Nr. 1064
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Regulas priekšlikums
21. pants – 1. punkts – f apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f) pētījumiem un ieguldījumiem, kas 
saistīti ar ciematu un lauku ainavu 
kultūras un dabas mantojuma 
saglabāšanu, atjaunošanu un uzlabošanu, 
arī attiecībā uz sociālekonomiskajiem 
aspektiem;

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 1065
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f) pētījumiem un ieguldījumiem, kas 
saistīti ar ciematu un lauku ainavu kultūras 
un dabas mantojuma saglabāšanu, 
atjaunošanu un uzlabošanu, arī attiecībā uz 
sociālekonomiskajiem aspektiem;

(f) pētījumiem un ieguldījumiem, kas 
saistīti ar ciematu un lauku ainavu kultūras 
un dabas mantojuma, un objektu ar augstu 
ekoloģisko vērtību saglabāšanu, 
atjaunošanu un uzlabošanu, arī attiecībā uz 
sociālekonomiskajiem aspektiem;

Or. ro

Grozījums Nr. 1066
Rareş-Lucian Niculescu

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f) pētījumiem un ieguldījumiem, kas 
saistīti ar ciematu un lauku ainavu kultūras 
un dabas mantojuma saglabāšanu, 
atjaunošanu un uzlabošanu, arī attiecībā uz 
sociālekonomiskajiem aspektiem;

(f) pētījumiem un ieguldījumiem, kas 
saistīti ar ciematu un lauku ainavu kultūras, 
izglītības, reliģiskā un dabas mantojuma 
saglabāšanu, atjaunošanu un uzlabošanu, 
arī attiecībā uz sociālekonomiskajiem 
aspektiem;
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Or. ro

Grozījums Nr. 1067
Elisabeth Jeggle

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(g) ieguldījumiem, kuru mērķis ir darbību 
pārvietošana un ēku vai citu objektu, kas 
atrodas tuvu lauku apdzīvotajām vietām, 
pārveidošana, lai uzlabotu dzīves kvalitāti 
vai uzlabotu apdzīvotās vietas ekoloģiskos 
rādītājus.

(g) ieguldījumiem, kuru mērķis ir darbību 
pārvietošana un ēku vai citu objektu, kas 
atrodas lauku apdzīvotās vietās vai to 
tuvumā, pārveidošana, lai uzlabotu dzīves 
kvalitāti vai uzlabotu apdzīvotās vietas 
ekoloģiskos rādītājus.

Or. de

Grozījums Nr. 1068
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(g) ieguldījumiem, kuru mērķis ir darbību 
pārvietošana un ēku vai citu objektu, kas 
atrodas tuvu lauku apdzīvotajām vietām, 
pārveidošana, lai uzlabotu dzīves kvalitāti 
vai uzlabotu apdzīvotās vietas ekoloģiskos 
rādītājus.

(g) ieguldījumiem, kuru mērķis ir darbību 
pārvietošana un ēku vai citu objektu, kas 
atrodas lauku apdzīvotās vietās vai to 
tuvumā, pārveidošana, lai uzlabotu dzīves 
kvalitāti vai uzlabotu apdzīvotās vietas 
ekoloģiskos rādītājus.

Or. ro

Grozījums Nr. 1069
Eric Andrieu, Marc Tarabella

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



PE494.479v01-00 10/171 AM\909513LV.doc

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(g) ieguldījumiem, kuru mērķis ir darbību 
pārvietošana un ēku vai citu objektu, kas 
atrodas tuvu lauku apdzīvotajām vietām, 
pārveidošana, lai uzlabotu dzīves kvalitāti 
vai uzlabotu apdzīvotās vietas ekoloģiskos 
rādītājus.

(g) ieguldījumiem, kuru mērķis ir darbību 
pārvietošana un ēku vai citu objektu, kas 
atrodas tuvu lauku apdzīvotajām vietām, 
pārveidošana, lai uzlabotu dzīves kvalitāti 
vai uzlabotu apdzīvotās vietas ekoloģiskos 
rādītājus, un darbības ar motivējošu mērķi 
vai mērķi saasināt sabiedrības uzmanību 
uz vides jautājumiem.

Or. fr

Grozījums Nr. 1070
Peter Jahr

Regulas priekšlikums
21. pants – 1. punkts – ga apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ga) pētījumiem un ieguldījumam saistībā 
ar citiem pasākumiem lauku ciemata 
atjaunošanai

Or. de

Grozījums Nr. 1071
Wojciech Michał Olejniczak

Regulas priekšlikums
21. pants – 1. punkts – ga apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ga) ieguldījumiem infrastruktūrā un 
cilvēkresursos vispārēji pieejamiem 
veselības aprūpes pakalpojumiem ar 
kvalificētu personālu lauku apgabalos.

Or. pl
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Grozījums Nr. 1072
Rareş-Lucian Niculescu

Regulas priekšlikums
21. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Atbalsts saskaņā ar šo pasākumu attiecas 
tikai uz maza mēroga infrastruktūru, kā 
definēts katras dalībvalsts programmā.
Tomēr lauku attīstības programmās var 
paredzēt īpašas atkāpes no šā noteikuma 
ieguldījumiem platjoslas sakaru un 
atjaunojamās enerģijas jomā. Tādā 
gadījumā nosaka skaidrus kritērijus, kas 
nodrošina papildināmību ar atbalstu, ko 
sniedz saskaņā ar citiem Savienības 
instrumentiem.

2. Atbalsts saskaņā ar šo pasākumu attiecas 
tikai uz infrastruktūru, kas tieši saistīta ar 
ciematu atjaunošanu un attīstību un 
paredzēta lauku apgabalu konkurētspējas 
un ekonomiskās dzīvotspējas uzlabošanai.

Or. ro

Grozījums Nr. 1073
Karin Kadenbach

Regulas priekšlikums
21. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Atbalsts saskaņā ar šo pasākumu 
attiecas tikai uz maza mēroga 
infrastruktūru, kā definēts katras 
dalībvalsts programmā. Tomēr lauku 
attīstības programmās var paredzēt īpašas 
atkāpes no šā noteikuma ieguldījumiem 
platjoslas sakaru un atjaunojamās enerģijas 
jomā. Tādā gadījumā nosaka skaidrus 
kritērijus, kas nodrošina papildināmību ar 
atbalstu, ko sniedz saskaņā ar citiem 
Savienības instrumentiem.

2. Tomēr lauku attīstības programmās var 
paredzēt īpašas atkāpes no šā noteikuma 
ieguldījumiem platjoslas sakaru, veselības 
aprūpes un slimību profilakses 
aprīkojuma, atjaunojamās enerģijas jomā, 
izņemot biodegvielu, kas nav ilgtspējīga, 
kuru iegūst no biomasas, biogāzes un 
sauszemes avotiem. Tādā gadījumā nosaka 
skaidrus kritērijus, kas nodrošina 
papildināmību ar atbalstu, ko sniedz 
saskaņā ar citiem Savienības 
instrumentiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 1074
Alyn Smith
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
21. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Atbalsts saskaņā ar šo pasākumu attiecas 
tikai uz maza mēroga infrastruktūru, kā 
definēts katras dalībvalsts programmā. 
Tomēr lauku attīstības programmās var 
paredzēt īpašas atkāpes no šā noteikuma 
ieguldījumiem platjoslas sakaru un
atjaunojamās enerģijas jomā. Tādā 
gadījumā nosaka skaidrus kritērijus, kas 
nodrošina papildināmību ar atbalstu, ko 
sniedz saskaņā ar citiem Savienības 
instrumentiem.

2. Atbalsts saskaņā ar šo pasākumu attiecas 
tikai uz maza mēroga infrastruktūru, kā 
definēts katras dalībvalsts programmā. 
Tomēr lauku attīstības programmās var 
paredzēt īpašas atkāpes no šā noteikuma 
ieguldījumiem platjoslas sakaru jomā. 
Tādu pašu atkāpi var paredzēt 
ieguldījumiem atjaunojamās enerģijas un 
energotaupības infrastruktūrā, ja projekts 
pieder kopienai un atrodas tās kontrolē, 
attiecīgajai kopienai piedaloties 
ieņēmumos. Tādā gadījumā nosaka 
skaidrus kritērijus, kas nodrošina 
papildināmību ar atbalstu, ko sniedz 
saskaņā ar citiem Savienības 
instrumentiem.

Or. en

Grozījums Nr. 1075
Sylvie Goulard

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2a. Atbalstu saskaņā ar šo pasākumu var 
arī paplašināt tā, lai tas attiektos arī uz 
nelauksaimniecisku darbību attīstīšanu, 
kuras palīdz sasniegt šos mērķus, jo īpaši 
attiecībā uz darbībām, kurās iesaistīti 
mikrouzņēmumi un mazie uzņēmumi.

Or. fr
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Grozījums Nr. 1076
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Regulas priekšlikums
21. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Par 1. punktā minētiem ieguldījumiem 
ir tiesības pretendēt uz atbalstu, ja 
attiecīgās darbības tiek īstenotas saskaņā 
ar lauku apvidu pašvaldību un to 
pamatpakalpojumu attīstības plāniem, ja 
šādi plāni ir izstrādāti, un šie ieguldījumi 
ir saskanīgi ar jebkuru vietējās attīstības 
stratēģiju, ja tāda izstrādāta.

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 1077
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Giovanni La Via, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi, Salvatore Caronna

Regulas priekšlikums
21. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Par 1. punktā minētiem ieguldījumiem ir 
tiesības pretendēt uz atbalstu, ja attiecīgās 
darbības tiek īstenotas saskaņā ar lauku 
apvidu pašvaldību un to 
pamatpakalpojumu attīstības plāniem, ja 
šādi plāni ir izstrādāti, un šie ieguldījumi
ir saskanīgi ar jebkuru vietējās attīstības 
stratēģiju, ja tāda izstrādāta.

3. Par 1. punktā minētiem ieguldījumiem ir 
tiesības pretendēt uz atbalstu, ja tie ir 
saskanīgi ar jebkuru vietējās attīstības 
stratēģiju, ja tāda izstrādāta

Or. it

Grozījums Nr. 1078
Karin Kadenbach



PE494.479v01-00 14/171 AM\909513LV.doc

LV

Regulas priekšlikums
21. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Par 1. punktā minētiem ieguldījumiem ir 
tiesības pretendēt uz atbalstu, ja attiecīgās 
darbības tiek īstenotas saskaņā ar lauku 
apvidu pašvaldību un to 
pamatpakalpojumu attīstības plāniem, ja 
šādi plāni ir izstrādāti, un šie ieguldījumi ir 
saskanīgi ar jebkuru vietējās attīstības 
stratēģiju, ja tāda izstrādāta.

3. Par 1. punktā minētiem ieguldījumiem ir 
tiesības pretendēt uz atbalstu, ja attiecīgās 
darbības tiek īstenotas saskaņā ar lauku 
apvidu pašvaldību un to 
pamatpakalpojumu attīstības plāniem, ja 
šādi plāni ir izstrādāti, un šie ieguldījumi ir 
saskanīgi ar jebkuru vietējās attīstības 
stratēģiju, ja tāda izstrādāta. Ieguldījumu 
saskaņā ar 1G punktu neparedz 
pasākumiem saistībā ar lauksaimniecības 
uzņēmumu pārvietošanu.

Or. de

Grozījums Nr. 1079
Mariya Gabriel

Regulas priekšlikums
21. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Par 1. punktā minētiem ieguldījumiem ir 
tiesības pretendēt uz atbalstu, ja attiecīgās 
darbības tiek īstenotas saskaņā ar lauku 
apvidu pašvaldību un to 
pamatpakalpojumu attīstības plāniem, ja 
šādi plāni ir izstrādāti, un šie ieguldījumi ir 
saskanīgi ar jebkuru vietējās attīstības 
stratēģiju, ja tāda izstrādāta.

3. Par 1. punktā minētiem ieguldījumiem ir 
tiesības pretendēt uz atbalstu, ja attiecīgās 
darbības tiek īstenotas saskaņā ar lauku 
apvidu un ciematu pašvaldību un to 
pamatpakalpojumu attīstības plāniem, ja 
šādi plāni ir izstrādāti, un šie ieguldījumi ir 
saskanīgi ar jebkuru vietējās attīstības 
stratēģiju, ja tāda izstrādāta.

Or. bg

Grozījums Nr. 1080
Maria do Céu Patrão Neves

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

3a. Šā panta 1. punktā minēta atbalsta 
saņēmēji ir lauku saimniecības vai 
mežsaimniecības vai to organizācijas, vai 
arī ir pierādīta to tieša saikne ar 
lauksaimniecības vai mežsaimniecības 
nozari.

Or. pt

Grozījums Nr. 1081
Maria do Céu Patrão Neves

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3b. Atbalstu saskaņa ar šo pasākumu var 
īstenot, ievērojot LEADER pieeju.

Or. pt

Grozījums Nr. 1082
Hynek Fajmon

Regulas priekšlikums
21. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
90. pantu pieņemt deleģētos aktus 
attiecībā uz atjaunojamās enerģijas 
infrastruktūras veidu noteikšanu, par 
kuriem ir tiesības pretendēt uz atbalstu 
saskaņā ar šo pasākumu.

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 1083
Karin Kadenbach

Regulas priekšlikums
21.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

21.a pants

Bioloģiskās daudzveidības uzlabošana lauku 
apvidos
1. Atbalsts saskaņā ar šo pasākumu attiecas 
uz:
(a) tādu aizsardzības un apsaimniekošanas 
plānu izstrādi un atjaunināšanu, kuri saistīti 
ar Natura 2000 teritorijām un citām vietām ar 
augstu bioloģisko vērtību, tostarp tādiem 
rīcības plāniem sugu aizsardzībai, kuri saistīti 
ar lauku apvidiem;
(b) pētījumiem, pasākumiem informētības 
palielināšanai par vidi un ieguldījumiem, kas 
saistīti ar informētības palielināšanas 
pasākumiem vai dabas vēsturiskā mantojuma 
atjaunošanu un uzlabošanu, piemēram, upju 
vai citu lineāru un vienlaidu struktūru vai to 
funkciju atjaunošanu vai izveidi, kas ir 
būtiski priekšnoteikumi savvaļas sugu 
migrācijai, izplatībai un ģenētiskajai 
apmaiņai.
2. Ieguldījumi, kas minēti 1. punkta 
b) apakšpunktā, ir tiesīgi saņemt atbalstu, ja 
attiecīgās darbības tiek īstenotas saskaņā ar 
apsaimniekošanas plāniem vai citiem dabas 
aizsardzības plāniem un ja ieguldījumi ir 
nepārprotami saistīti ar mērķiem, kas 
paredzēti Savienības bioloģiskās 
daudzveidības stratēģijā līdz 2020. gadam.

Or. en

Grozījums Nr. 1084
Christel Schaldemose

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

21.a pants
Lauksaimniecības atkritumu pārstrāde
1. Atbalstu atbilstoši šim pasākumam 
piešķir infrastruktūru un loģistikas 
kapacitāšu radīšanai, lai 
lauksaimniecības atkritumus, atliekvielas, 
lignocelulozi un nepārtikas celulozi 
nogādātu vietā, kur tos pārvērš 
bioproduktos.
2. Pie šā pasākuma aptvertajiem 
pasākumiem pieder palīdzība, vācot, 
uzglabājot un transportējot atbalsttiesīgu 
materiālu izmantošanai bioloģiskajā 
rafinēšanā.

Or. en

Grozījums Nr. 1085
Karin Kadenbach

Regulas priekšlikums
22. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un 
mežu dzīvotspējas uzlabošanā

Ieguldījumi vides ziņā ilgtspējīgu meža 
platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas 
uzlabošanā

Or. en

Grozījums Nr. 1086
Karin Kadenbach

Regulas priekšlikums
22. pants – 1. punkts – a apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) apmežošanu un meža platību izveidi; (a) vides ziņā ilgtspējīgu apmežošanu un 
vides ziņā ilgtspējīgu meža platību izveidi;

Or. en

Grozījums Nr. 1087
Ana Miranda

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) apmežošanu un meža platību izveidi; (a) apmežošanu un meža platību izveidi uz
lauksaimniecības zemes un 
nelauksaimnieciskas zemes;

Or. es

Grozījums Nr. 1088
Karin Kadenbach

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) agromežsaimniecības sistēmu 
ierīkošanu;

(b) vides ziņā ilgtspējīgu
agromežsaimniecības sistēmu ierīkošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 1089
Eric Andrieu

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

(c) to meža bojājumu profilaksi un 
atjaunošanu, ko izraisījuši meža ugunsgrēki 
un dabas katastrofas, tostarp kaitēkļu 
invāzijas un slimību uzliesmojumi, 
katastrofāli notikumi un ar klimatu saistīti 
apdraudējumi;

(c) to meža bojājumu profilaksi un 
atjaunošanu, ko izraisījuši meža ugunsgrēki 
un dabas katastrofas, tostarp kaitēkļu 
invāzijas un slimību uzliesmojumi, 
katastrofāli notikumi un ar klimatu saistīti 
apdraudējumi; teritorijās, kas apzīmētas kā 
augstam riskam pakļautas teritorijas, 
atbalsta priekšnoteikums ir aprīkojuma 
ieviešana, lai novērstu meža ugunsgrēkus.

Or. fr

Grozījums Nr. 1090
Mariya Gabriel

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) augstam un vidēji augstam riskam 
pakļautās teritorijās jebkura cita 
struktūrfondu finanšu atbalsta 
priekšnoteikums ir profilaktiska 
aprīkojuma ieviešana pret meža 
ugunsgrēkiem. Šajā saistībā dalībvalstīm 
ir jāiedala finansējums profilaktiskajiem 
aprīkojumiem minētajās teritorijās.

Or. en

Grozījums Nr. 1091
Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) ieguldījumiem, kas uzlabo meža 
ekosistēmu noturību un ekoloģisko vērtību, 

(d) ieguldījumiem, kas uzlabo meža 
ekosistēmu ražīgumu, noturību un 
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kā arī klimata pārmaiņu seku mazināšanas 
potenciālu;

ekoloģisko vērtību, kā arī klimata 
pārmaiņu seku mazināšanas potenciālu;

Or. it

Grozījums Nr. 1092
Karin Kadenbach

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) ieguldījumiem jaunās mežsaimniecības 
tehnoloģijās un meža produktu pārstrādē 
un tirdzniecībā.

(e) ieguldījumiem vides ziņā ilgtspējīgās
mežsaimniecības tehnoloģijās un meža 
produktu pārstrādē un tirdzniecībā.

Or. en

Grozījums Nr. 1093
Csaba Sándor Tabajdi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) ieguldījumiem jaunās mežsaimniecības 
tehnoloģijās un meža produktu pārstrādē 
un tirdzniecībā.

(e) ieguldījumiem jaunās mežsaimniecības 
tehnoloģijās, darba drošības uzlabošanā
un meža produktu pārstrādē un 
tirdzniecībā.

Or. en

Grozījums Nr. 1094
Béla Glattfelder

Regulas priekšlikums
22. pants – 1. punkts – e apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) ieguldījumiem jaunās mežsaimniecības 
tehnoloģijās un meža produktu pārstrādē 
un tirdzniecībā.

(e) ieguldījumiem jaunās mežsaimniecības 
tehnoloģijās, ieskaitot tehnoloģijas, kas 
veicina blakusproduktu un atkritumu 
efektīvāku izmantošanu enerģijas 
ražošanā, un meža produktu pārstrādē un 
tirdzniecībā.

Or. en

Grozījums Nr. 1095
Elisabeth Köstinger, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, Astrid Lulling

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) ieguldījumiem jaunās mežsaimniecības 
tehnoloģijās un meža produktu pārstrādē 
un tirdzniecībā.

(e) ieguldījumiem jaunās mežsaimniecības 
tehnoloģijās un meža produktu pārstrādē, 
mobilizēšanā un tirdzniecībā.

Or. de

Pamatojums

Pasākumam jābūt atvērtam ieguldījumiem tādu tehnoloģiju izvēršanā un attīstīšanā, kas 
attiecas uz koksnes resursu mobilizēšanu.

Grozījums Nr. 1096
Bas Eickhout

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) ieguldījumiem jaunās mežsaimniecības 
tehnoloģijās un meža produktu pārstrādē 
un tirdzniecībā.

(e) ieguldījumiem jaunās mežsaimniecības 
tehnoloģijās un meža produktu pārstrādē 
un tirdzniecībā, kas atbilst ES 
Kokmateriālu regulai (Nr. 995/2010) un 
nekaitē bioloģiskajai daudzveidībai vai 



PE494.479v01-00 22/171 AM\909513LV.doc

LV

citiem mežu ekosistēmas pakalpojumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 1097
Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, Kent Johansson

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) ieguldījumiem jaunās mežsaimniecības 
tehnoloģijās un meža produktu pārstrādē 
un tirdzniecībā.

(e) ieguldījumiem MVU jaunās 
mežsaimniecības tehnoloģijās un meža 
produktu pārstrādē un tirdzniecībā.

Or. en

Grozījums Nr. 1098
Hynek Fajmon

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) ieguldījumiem jaunās mežsaimniecības 
tehnoloģijās un meža produktu pārstrādē 
un tirdzniecībā.

(e) ieguldījumiem mežsaimniecības 
tehnoloģijās un meža produktu pārstrādē 
un tirdzniecībā.

Or. en

Grozījums Nr. 1099
Mariya Gabriel

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(eа) mežu konsolidācijai, neatkarīgi no to 
piederības veida.
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Or. bg

Grozījums Nr. 1100
Mariya Gabriel

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ea) ieguldījumiem uzlabotā koksnes 
mobilizēšanas tehnikā.

Or. en

Grozījums Nr. 1101
Diane Dodds, James Nicholson

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ea) apsaimniekošanas plānu 
sagatavošanai; vai līdzvērtīgiem 
instrumentiem — atbilstoši mežu 
ilgtspējīgai apsaimniekošanai.

Or. en

Grozījums Nr. 1102
Phil Prendergast

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ea) apsaimniekošanas plānu 
sagatavošanai; vai līdzvērtīgiem 
instrumentiem — atbilstoši mežu 
ilgtspējīgai apsaimniekošanai.
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Or. en

Grozījums Nr. 1103
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ierobežojumus, kas 36.–40. pantā
paredzēti attiecībā uz īpašumtiesībām uz 
mežu, nepiemēro tropu vai subtropu 
mežiem un ar mežu klātām platībām Azoru 
salās, Madeirā, Kanāriju salās, Egejas jūras 
nelielajās salās Padomes Regulas (EEK)
Nr. 2019/9333 nozīmē un Francijas 
aizjūras departamentos.

Ierobežojumus, kas 23.–70. pantā
paredzēti attiecībā uz īpašumtiesībām uz 
mežu, nepiemēro tropu vai subtropu 
mežiem un ar mežu klātām platībām Azoru 
salās, Madeirā, Kanāriju salās, Egejas jūras 
nelielajās salās Padomes Regulas (EEK) 
Nr. 2019/9333 nozīmē un Francijas 
aizjūras departamentos. Ierobežojumus, 
kas 23.–27. pantā paredzēti attiecībā uz 
īpašumtiesībām, nepiemēro, lai atbalstītu 
tādus ar vidi saistītus apsvērumus kā 
aizsardzība pret eroziju vai meža resursu 
paplašināšana, veicinot klimata pārmaiņu 
seku mazināšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 1104
Hynek Fajmon

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ierobežojumus, kas 36.–40. pantā
paredzēti attiecībā uz īpašumtiesībām uz 
mežu, nepiemēro tropu vai subtropu 
mežiem un ar mežu klātām platībām Azoru
salās, Madeirā, Kanāriju salās, Egejas jūras 
nelielajās salās Padomes Regulas (EEK) 
Nr. 2019/9333 nozīmē un Francijas 
aizjūras departamentos.

Ierobežojumus, kas 23.–27. pantā
paredzēti attiecībā uz īpašumtiesībām uz 
mežu, nepiemēro tropu vai subtropu 
mežiem un ar mežu klātām platībām Azoru 
salās, Madeirā, Kanāriju salās, Egejas jūras 
nelielajās salās Padomes Regulas (EEK) 
Nr. 2019/9333 nozīmē un Francijas 
aizjūras departamentos.
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Or. en

Grozījums Nr. 1105
Britta Reimers

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saimniecībām, kas pārsniedz noteiktu 
lielumu, kas dalībvalstīm jānosaka 
programmā, atbalstu piešķir ar 
nosacījumu, ka ir iesniegts meža 
apsaimniekošanas plāns vai līdzvērtīgs 
instruments, kas ir saskaņā ar ilgtspējīgu 
meža apsaimniekošanu, kā tā definēta 
199334. gada ministru konferencē par 
mežu aizsardzību Eiropā (turpmāk 
“ilgtspējīga meža apsaimniekošana”).

svītrots

Or. de

Pamatojums

Ilgstošu un perspektīvu mežu apsaimniekošanu jau nodrošina valstu tiesību akti 
mežsaimniecības jomā. Mežu apsaimniekošanas plāni, kādus aicina pieņemt Komisija, radītu 
lielāku birokrātiju.

Grozījums Nr. 1106
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saimniecībām, kas pārsniedz noteiktu 
lielumu, kas dalībvalstīm jānosaka 
programmā, atbalstu piešķir ar 
nosacījumu, ka ir iesniegts meža 
apsaimniekošanas plāns vai līdzvērtīgs 
instruments, kas ir saskaņā ar ilgtspējīgu 
meža apsaimniekošanu, kā tā definēta 
199334. gada ministru konferencē par 

svītrots
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mežu aizsardzību Eiropā (turpmāk 
“ilgtspējīga meža apsaimniekošana”).

Or. de

Pamatojums

Noteikuma ieviešana par obligātu mežu apsaimniekošanas plānu ir pretrunā dalībvalstu 
subsidiaritātes principam.

Grozījums Nr. 1107
Mariya Gabriel

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saimniecībām, kas pārsniedz noteiktu 
lielumu, kas dalībvalstīm jānosaka 
programmā, atbalstu piešķir ar nosacījumu, 
ka ir iesniegts meža apsaimniekošanas 
plāns vai līdzvērtīgs instruments, kas ir 
saskaņā ar ilgtspējīgu meža 
apsaimniekošanu, kā tā definēta 
199334. gada ministru konferencē par 
mežu aizsardzību Eiropā (turpmāk 
“ilgtspējīga meža apsaimniekošana”).

Saimniecībām, kas pārsniedz noteiktu 
lielumu, kas dalībvalstīm jānosaka 
programmā, atbalstu piešķir ar nosacījumu 
par ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu, kā 
tā definēta 199334. gada ministru 
konferencē par mežu aizsardzību Eiropā 
(turpmāk “ilgtspējīga meža 
apsaimniekošana”).

Or. en

Grozījums Nr. 1108
Bas Eickhout

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saimniecībām, kas pārsniedz noteiktu 
lielumu, kas dalībvalstīm jānosaka 
programmā, atbalstu piešķir ar nosacījumu, 
ka ir iesniegts meža apsaimniekošanas 
plāns vai līdzvērtīgs instruments, kas ir 

Saimniecībām, kas pārsniedz noteiktu 
lielumu, kas dalībvalstīm jānosaka 
programmā, atbalstu piešķir ar nosacījumu, 
ka ir iesniegts meža apsaimniekošanas 
plāns vai līdzvērtīgs instruments, tostarp 
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saskaņā ar ilgtspējīgu meža 
apsaimniekošanu, kā tā definēta 
199334. gada ministru konferencē par 
mežu aizsardzību Eiropā (turpmāk 
“ilgtspējīga meža apsaimniekošana”).

bioloģiskās daudzveidības pasākumi, un
kas ir saskaņā ar ilgtspējīgu meža 
apsaimniekošanu, kā tā definēta 
1993. gada ministru konferencē par mežu 
aizsardzību Eiropā (turpmāk “ilgtspējīga 
meža apsaimniekošana”). Meža atbalsta 
pasākumu pamatā vajadzētu būt labas 
mežsaimniecības prakses standartam, 
kuru izstrādā katra dalībvalsts.

Or. en

Grozījums Nr. 1109
Karin Kadenbach

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saimniecībām, kas pārsniedz noteiktu 
lielumu, kas dalībvalstīm jānosaka 
programmā, atbalstu piešķir ar nosacījumu, 
ka ir iesniegts meža apsaimniekošanas 
plāns vai līdzvērtīgs instruments, kas ir 
saskaņā ar ilgtspējīgu meža 
apsaimniekošanu, kā tā definēta 
199334. gada ministru konferencē par 
mežu aizsardzību Eiropā (turpmāk 
“ilgtspējīga meža apsaimniekošana”).

Saimniecībām, kas pārsniedz noteiktu 
lielumu, kas dalībvalstīm jānosaka 
programmā, atbalstu piešķir ar nosacījumu, 
ka ir iesniegts meža apsaimniekošanas 
plāns vai līdzvērtīgs instruments, tostarp 
bioloģiskās daudzveidības pasākumi, un
kas ir saskaņā ar ilgtspējīgu meža 
apsaimniekošanu, kā tā definēta 
1993. gada ministru konferencē par mežu 
aizsardzību Eiropā (turpmāk “ilgtspējīga 
meža apsaimniekošana”).

Or. en

Grozījums Nr. 1110
Maria do Céu Patrão Neves

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saimniecībām, kas pārsniedz noteiktu 
lielumu, kas dalībvalstīm jānosaka 

Saimniecībām, kas pārsniedz noteiktu 
lielumu, kas dalībvalstīm jānosaka 
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programmā, atbalstu piešķir ar nosacījumu, 
ka ir iesniegts meža apsaimniekošanas 
plāns vai līdzvērtīgs instruments, kas ir 
saskaņā ar ilgtspējīgu meža 
apsaimniekošanu, kā tā definēta 1993. gada 
ministru konferencē par mežu aizsardzību 
Eiropā (turpmāk “ilgtspējīga meža 
apsaimniekošana”).

programmā, atbalstu piešķir ar nosacījumu, 
ka ir iesniegts meža apsaimniekošanas 
plāns vai līdzvērtīgs instruments, kas ir 
saskaņā ar ilgtspējīgu meža 
apsaimniekošanu, kā tā definēta 1993. gada 
ministru konferencē par mežu aizsardzību 
Eiropā (turpmāk “ilgtspējīga meža 
apsaimniekošana”), kā arī nodrošina 
efektīvus līdzekļus ugunsgrēku un citu 
dabas katastrofu novēršanai.

Or. pt

Grozījums Nr. 1111
Britta Reimers

Regulas priekšlikums
22. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
90. pantu pieņemt deleģētos aktus par 
nosacījumiem, pēc kuriem konstatē, ka 
notikusi dabas katastrofa vai kaitēkļu 
invāzija un slimības uzliesmojums, un 
atbalsttiesīgo profilaktisko pasākumu 
veidu noteikšanu.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Dabas katastrofu un kaitēkļu un slimību gadījumi var plaši atšķirties pa reģioniem. tāpat var 
arī plaši atšķirties pasākumi, ko nepieciešams veikt. Dalībvalstīm būtu jāveic piemēroti 
pasākumi.

Grozījums Nr. 1112
Karin Kadenbach

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

3a. Visiem pasākumiem jāatbilst KLP 
mērķiem vides jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 1113
Karin Kadenbach

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3b. Piešķirot atbalstu mežsaimniecības 
pasākumiem, ir jāpamatojas uz labas 
mežu apsaimniekošanas prakses 
standartu.

Or. en

Grozījums Nr. 1114
Diane Dodds, James Nicholson

Regulas priekšlikums
23. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Atbalstu saskaņā ar 22. panta 1. punkta 
a) apakšpunktu ilgākais uz desmit gadiem
piešķir privātiem zemes īpašniekiem un 
nomniekiem, pašvaldībām un to 
apvienībām, un tas attiecas uz ierīkošanas 
izmaksām un gada piemaksu par hektāru, 
lai segtu uzturēšanas izmaksas, ieskaitot 
agrotehnisko kopšanu un jaunaudžu 
kopšanu.

1. Atbalstu saskaņā ar 22. panta 1. punkta 
a) apakšpunktu ilgākais uz 15 gadiem
piešķir privātiem zemes īpašniekiem un 
nomniekiem, citiem zemes 
apsaimniekotājiem, pašvaldībām un to 
apvienībām, un tas attiecas uz ierīkošanas 
izmaksām un gada piemaksu par hektāru, 
lai segtu negūtos ienākumus no 
lauksaimniecības, uzturēšanas izmaksas, 
ieskaitot agrotehnisko kopšanu un 
jaunaudžu kopšanu.

Or. en
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Grozījums Nr. 1115
Salvatore Caronna

Regulas priekšlikums
23. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Atbalstu saskaņā ar 22. panta 1. punkta 
a) apakšpunktu ilgākais uz desmit gadiem
piešķir privātiem zemes īpašniekiem un 
nomniekiem, pašvaldībām un to 
apvienībām, un tas attiecas uz ierīkošanas 
izmaksām un gada piemaksu par hektāru, 
lai segtu uzturēšanas izmaksas, ieskaitot 
agrotehnisko kopšanu un jaunaudžu 
kopšanu.

1. Atbalstu saskaņā ar 22. panta 1. punkta 
a) apakšpunktu ilgākais uz 15 gadiem
piešķir privātiem un publiskiem zemes 
īpašniekiem un nomniekiem un citiem 
zemes apsaimniekotājiem, un tas attiecas 
uz ierīkošanas izmaksām un gada piemaksu 
par hektāru, lai segtu negūtos ienākumus 
no lauksaimniecības, uzturēšanas 
izmaksas, ieskaitot agrotehnisko kopšanu 
un jaunaudžu kopšanu.

Or. it

Grozījums Nr. 1116
Carlo Fidanza

Regulas priekšlikums
23. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Atbalstu saskaņā ar 22. panta 1. punkta 
a) apakšpunktu ilgākais uz desmit gadiem
piešķir privātiem zemes īpašniekiem un 
nomniekiem, pašvaldībām un to 
apvienībām, un tas attiecas uz ierīkošanas 
izmaksām un gada piemaksu par hektāru, 
lai segtu uzturēšanas izmaksas, ieskaitot 
agrotehnisko kopšanu un jaunaudžu 
kopšanu.

1. Atbalstu saskaņā ar 22. panta 1. punkta 
a) apakšpunktu ilgākais uz 15 gadiem
piešķir privātiem un publiskiem zemes 
īpašniekiem un nomniekiem un to 
apvienībām, un tas attiecas uz ierīkošanas 
izmaksām un gada piemaksu par hektāru, 
lai segtu negūtos ienākumus no 
lauksaimniecības, uzturēšanas izmaksas, 
ieskaitot agrotehnisko kopšanu un 
jaunaudžu kopšanu.

Or. it
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Pamatojums

Saņēmēju definīcija, ko ikviena atsevišķajā programma var noteikt attiecībā uz pasākumu, 
būtu jāpaplašina saskaņā ar minētās teritorijas raksturīgajām iezīmēm.  Darbības joma būtu 
jāpaplašina, ietverot arī publiskas struktūras, kas nav pašvaldības, un zemes īpašniekus, uz 
kuriem attiecas šie pasākumi, jo viņi varētu gūt labumu no pasākuma un tad, ja viņus izslēdz, 
tas radītu viņiem grūtības pilnībā segt darbību izmaksas. Tas ievērojami samazinātu iespēju 
palielināt ar kokiem apaugušās teritorijas.

Grozījums Nr. 1117
James Nicholson, Julie Girling

Regulas priekšlikums
23. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Atbalstu saskaņā ar 22. panta 1. punkta 
a) apakšpunktu ilgākais uz desmit gadiem
piešķir privātiem zemes īpašniekiem un 
nomniekiem, pašvaldībām un to 
apvienībām, un tas attiecas uz ierīkošanas 
izmaksām un gada piemaksu par hektāru, 
lai segtu uzturēšanas izmaksas, ieskaitot 
agrotehnisko kopšanu un jaunaudžu 
kopšanu.

1. Atbalstu saskaņā ar 22. panta 1. punkta 
a) apakšpunktu ilgākais uz 15 gadiem
piešķir privātiem un publiskiem zemes 
īpašniekiem un nomniekiem, pašvaldībām 
un to apvienībām, un tas attiecas uz 
ierīkošanas izmaksām un gada piemaksu 
par hektāru, lai segtu negūtos ienākumus 
un uzturēšanas izmaksas, ieskaitot 
agrotehnisko kopšanu un jaunaudžu 
kopšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 1118
Mariya Gabriel

Regulas priekšlikums
23. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Atbalstu saskaņā ar 22. panta 1. punkta 
a) apakšpunktu ilgākais uz desmit gadiem
piešķir privātiem zemes īpašniekiem un 
nomniekiem, pašvaldībām un to 
apvienībām, un tas attiecas uz ierīkošanas 
izmaksām un gada piemaksu par hektāru, 

1. Atbalstu saskaņā ar 22. panta 1. punkta 
a) apakšpunktu ilgākais uz 15 gadiem
piešķir zemes īpašniekiem un nomniekiem, 
pašvaldībām un to apvienībām, kā arī 
publiskiem zemes īpašniekiem, kuri 
nesaņem valsts budžeta palīdzību 
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lai segtu uzturēšanas izmaksas, ieskaitot 
agrotehnisko kopšanu un jaunaudžu 
kopšanu.

attiecīgajai darbībai, un tas attiecas uz 
ierīkošanas izmaksām un gada piemaksu 
par hektāru, lai segtu uzturēšanas izmaksas, 
ieskaitot agrotehnisko kopšanu un 
jaunaudžu kopšanu.

Or. bg

Grozījums Nr. 1119
Marian Harkin

Regulas priekšlikums
23. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Atbalstu saskaņā ar 22. panta 1. punkta 
a) apakšpunktu ilgākais uz desmit gadiem
piešķir privātiem zemes īpašniekiem un 
nomniekiem, pašvaldībām un to 
apvienībām, un tas attiecas uz ierīkošanas 
izmaksām un gada piemaksu par hektāru, 
lai segtu uzturēšanas izmaksas, ieskaitot 
agrotehnisko kopšanu un jaunaudžu 
kopšanu.

1. Atbalstu saskaņā ar 22. panta 1. punkta 
a) apakšpunktu ilgākais uz 30 gadiem
piešķir privātiem un publiskiem zemes 
īpašniekiem un nomniekiem, pašvaldībām 
un to apvienībām, un tas attiecas uz 
ierīkošanas izmaksām un gada piemaksu 
par hektāru, lai segtu negūtos ienākumus 
no lauksaimniecības un uzturēšanas 
izmaksas, ieskaitot agrotehnisko kopšanu 
un jaunaudžu kopšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 1120
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi

Regulas priekšlikums
23. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Atbalstu saskaņā ar 22. panta 1. punkta 
a) apakšpunktu ilgākais uz desmit gadiem 
piešķir privātiem zemes īpašniekiem un 
nomniekiem, pašvaldībām un to 
apvienībām, un tas attiecas uz ierīkošanas 

1. Atbalstu saskaņā ar 22. panta 1. punkta 
a) apakšpunktu ilgākais uz desmit gadiem 
piešķir privātiem īpašniekiem un 
nomniekiem, citiem zemes 
apsaimniekotājiem, pašvaldībām un to 
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izmaksām un gada piemaksu par hektāru, 
lai segtu uzturēšanas izmaksas, ieskaitot 
agrotehnisko kopšanu un jaunaudžu 
kopšanu.

apvienībām, un tas attiecas uz ierīkošanas 
izmaksām un gada piemaksu par hektāru, 
lai segtu negūtos ienākumus no 
lauksaimniecības, uzturēšanas izmaksas, 
ieskaitot agrotehnisko kopšanu un 
jaunaudžu kopšanu.

Or. it

Grozījums Nr. 1121
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora, Georgios Papastamkos

Regulas priekšlikums
23. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Atbalstu saskaņā ar 22. panta 1. punkta 
a) apakšpunktu ilgākais uz desmit gadiem 
piešķir privātiem zemes īpašniekiem un 
nomniekiem, pašvaldībām un to 
apvienībām, un tas attiecas uz ierīkošanas 
izmaksām un gada piemaksu par hektāru, 
lai segtu uzturēšanas izmaksas, ieskaitot 
agrotehnisko kopšanu un jaunaudžu 
kopšanu.

1. Atbalstu saskaņā ar 22. panta 1. punkta 
a) apakšpunktu ilgākais uz 15 gadiem
piešķir publiskiem un privātiem zemes 
īpašniekiem un nomniekiem, un tas attiecas 
uz ierīkošanas izmaksām un gada piemaksu 
par hektāru, lai segtu uzturēšanas izmaksas, 
ieskaitot agrotehnisko kopšanu un 
jaunaudžu kopšanu.

Or. es

Pamatojums

Attiecībā uz dažādiem mežkopības pasākumiem ierosinātajos grozījumos ir ņemts vērā meža 
īpašnieka aspekts, par šā atbalsta saņēmējiem atzīstot arī publiskās struktūras, nevis tikai 
pašvaldības.  Uzturēšanas prēmija arī būtu jāpalielina no 10 līdz 15 gadiem, ka tas bija 
iepriekšējos plānošanas periodos.

Grozījums Nr. 1122
Izaskun Bilbao Barandica

Regulas priekšlikums
23. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Atbalstu saskaņā ar 22. panta 1. punkta 
a) apakšpunktu ilgākais uz desmit gadiem 
piešķir privātiem zemes īpašniekiem un 
nomniekiem, pašvaldībām un to 
apvienībām, un tas attiecas uz ierīkošanas 
izmaksām un gada piemaksu par hektāru, 
lai segtu uzturēšanas izmaksas, ieskaitot 
agrotehnisko kopšanu un jaunaudžu 
kopšanu.

1. Atbalstu saskaņā ar 22. panta 1. punkta 
a) apakšpunktu ilgākais uz 15 gadiem 
piešķir publiskiem un privātiem zemes 
īpašniekiem un nomniekiem, un tas attiecas 
uz ierīkošanas izmaksām un gada piemaksu 
par hektāru, lai segtu uzturēšanas izmaksas, 
ieskaitot agrotehnisko kopšanu un 
jaunaudžu kopšanu.

Or. es

Grozījums Nr. 1123
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Regulas priekšlikums
23. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Atbalstu saskaņā ar 22. panta 1. punkta 
a) apakšpunktu ilgākais uz desmit gadiem
piešķir privātiem zemes īpašniekiem un 
nomniekiem, pašvaldībām un to 
apvienībām, un tas attiecas uz ierīkošanas 
izmaksām un gada piemaksu par hektāru, 
lai segtu uzturēšanas izmaksas, ieskaitot 
agrotehnisko kopšanu un jaunaudžu 
kopšanu.

1. Atbalstu saskaņā ar 22. panta 1. punkta 
a) apakšpunktu ilgākais uz 15 gadiem
piešķir publiskiem un privātiem zemes 
īpašniekiem un nomniekiem, un tas attiecas 
uz ierīkošanas izmaksām un gada piemaksu 
par hektāru, lai segtu uzturēšanas izmaksas, 
ieskaitot agrotehnisko kopšanu un 
jaunaudžu kopšanu.

Or. es

Pamatojums

Būtu jāatzīst, ka šo atbalstu var saņemt publiskas struktūras, un nevis tikai pašvaldības. 
Uzturēšanas prēmija arī būtu jāpalielina no 10 līdz 15 gadiem, kā tas bija iepriekšējos 
plānošanas periodos.

Grozījums Nr. 1124
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
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Regulas priekšlikums
23. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Atbalstu saskaņā ar 22. panta 1. punkta 
a) apakšpunktu ilgākais uz desmit gadiem 
piešķir privātiem zemes īpašniekiem un 
nomniekiem, pašvaldībām un to 
apvienībām, un tas attiecas uz ierīkošanas 
izmaksām un gada piemaksu par hektāru, 
lai segtu uzturēšanas izmaksas, ieskaitot 
agrotehnisko kopšanu un jaunaudžu 
kopšanu.

1. Atbalstu saskaņā ar 22. panta 1. punkta 
a) apakšpunktu ilgākais uz desmit gadiem 
piešķir publiskiem un privātiem zemes 
īpašniekiem un nomniekiem, kā arī citiem 
zemes apsaimniekotājiem, un tas attiecas 
uz ierīkošanas izmaksām un gada piemaksu 
par hektāru, lai segtu negūtos ienākumus 
no lauksaimniecības, uzturēšanas 
izmaksas, ieskaitot agrotehnisko kopšanu 
un jaunaudžu kopšanu.

Or. es

Pamatojums

Būtu jāiekļauj termins "publisks", bez tam 10 gadi ir pietiekams laiks.

Grozījums Nr. 1125
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Regulas priekšlikums
23. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Atbalstu saskaņā ar 22. panta 1. punkta 
a) apakšpunktu ilgākais uz desmit gadiem 
piešķir privātiem zemes īpašniekiem un 
nomniekiem, pašvaldībām un to 
apvienībām, un tas attiecas uz ierīkošanas 
izmaksām un gada piemaksu par hektāru, 
lai segtu uzturēšanas izmaksas, ieskaitot 
agrotehnisko kopšanu un jaunaudžu 
kopšanu.

1. Atbalstu saskaņā ar 22. panta 1. punkta 
a) apakšpunktu ilgākais uz desmit gadiem 
piešķir publiskiem un privātiem zemes 
īpašniekiem un nomniekiem, pašvaldībām 
un to apvienībām, un tas attiecas uz 
ierīkošanas izmaksām un gada piemaksu 
par hektāru, lai segtu uzturēšanas izmaksas, 
ieskaitot agrotehnisko kopšanu un 
jaunaudžu kopšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 1126
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis
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Regulas priekšlikums
23. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Atbalstu saskaņā ar 22. panta 1. punkta 
a) apakšpunktu ilgākais uz desmit gadiem 
piešķir privātiem zemes īpašniekiem un 
nomniekiem, pašvaldībām un to 
apvienībām, un tas attiecas uz ierīkošanas 
izmaksām un gada piemaksu par hektāru, 
lai segtu uzturēšanas izmaksas, ieskaitot 
agrotehnisko kopšanu un jaunaudžu 
kopšanu.

1. Atbalstu saskaņā ar 22. panta 1. punkta 
a) apakšpunktu ilgākais uz desmit gadiem 
piešķir zemes īpašniekiem un nomniekiem, 
pašvaldībām un to apvienībām, kā arī 
citiem zemes apsaimniekotājiem, un tas 
attiecas uz ierīkošanas izmaksām un gada 
piemaksu par hektāru, lai segtu uzturēšanas 
izmaksas, ieskaitot agrotehnisko kopšanu 
un jaunaudžu kopšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 1127
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Milan Zver, Herbert Dorfmann, Albert Deß, Astrid 
Lulling

Regulas priekšlikums
23. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Atbalstu saskaņā ar 22. panta 1. punkta 
a) apakšpunktu ilgākais uz desmit gadiem 
piešķir privātiem zemes īpašniekiem un 
nomniekiem, pašvaldībām un to 
apvienībām, un tas attiecas uz ierīkošanas 
izmaksām un gada piemaksu par hektāru, 
lai segtu uzturēšanas izmaksas, ieskaitot 
agrotehnisko kopšanu un jaunaudžu 
kopšanu.

1. Atbalstu saskaņā ar 22. panta 1. punkta 
a) apakšpunktu ilgākais uz desmit gadiem 
piešķir vienīgi privātiem zemes 
īpašniekiem un nomniekiem, pašvaldībām 
un to apvienībām, un tas attiecas uz 
ierīkošanas izmaksām un gada piemaksu 
par hektāru, lai segtu uzturēšanas izmaksas, 
ieskaitot agrotehnisko kopšanu un 
jaunaudžu kopšanu.

Or. de

Grozījums Nr. 1128
Maria do Céu Patrão Neves

Regulas priekšlikums
23. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Atbalstu saskaņā ar 22. panta 1. punkta 
a) apakšpunktu ilgākais uz desmit gadiem
piešķir privātiem zemes īpašniekiem un 
nomniekiem, pašvaldībām un to 
apvienībām, un tas attiecas uz ierīkošanas 
izmaksām un gada piemaksu par hektāru, 
lai segtu uzturēšanas izmaksas, ieskaitot 
agrotehnisko kopšanu un jaunaudžu 
kopšanu.

1. Atbalstu saskaņā ar 22. panta 1. punkta 
a) apakšpunktu ilgākais uz laiku, kas 
jānosaka dalībvalstīm, piešķir privātiem 
zemes īpašniekiem un nomniekiem, 
pašvaldībām un to apvienībām, un tas 
attiecas uz ierīkošanas izmaksām un gada 
piemaksu par hektāru, lai segtu uzturēšanas 
izmaksas, ieskaitot agrotehnisko kopšanu 
un jaunaudžu kopšanu.

Or. pt

Grozījums Nr. 1129
Katarína Neveďalová

Regulas priekšlikums
23. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Atbalstu saskaņā ar 22. panta 1. punkta 
a) apakšpunktu ilgākais uz desmit gadiem 
piešķir privātiem zemes īpašniekiem un 
nomniekiem, pašvaldībām un to 
apvienībām, un tas attiecas uz ierīkošanas 
izmaksām un gada piemaksu par hektāru, 
lai segtu uzturēšanas izmaksas, ieskaitot 
agrotehnisko kopšanu un jaunaudžu 
kopšanu.

1. Atbalstu saskaņā ar 22. panta 1. punkta 
a) apakšpunktu ilgākais uz desmit gadiem 
piešķir privātiem zemes īpašniekiem un 
nomniekiem, valsts mežiem, kam nav 
tiešas saiknes ar valsts budžetu,
pašvaldībām un to apvienībām, un tas 
attiecas uz ierīkošanas izmaksām un gada 
piemaksu par hektāru, lai segtu uzturēšanas 
izmaksas, ieskaitot agrotehnisko kopšanu 
un jaunaudžu kopšanu.

Or. sk

Grozījums Nr. 1130
Gaston Franco

Regulas priekšlikums
23. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Atbalstu saskaņā ar 22. panta 1. punkta 
a) apakšpunktu ilgākais uz desmit gadiem 
piešķir privātiem zemes īpašniekiem un 
nomniekiem, pašvaldībām un to 
apvienībām, un tas attiecas uz ierīkošanas 
izmaksām un gada piemaksu par hektāru, 
lai segtu uzturēšanas izmaksas, ieskaitot 
agrotehnisko kopšanu un jaunaudžu 
kopšanu.

1. Atbalstu saskaņā ar 22. panta 1. punkta 
a) apakšpunktu ilgākais uz desmit gadiem 
piešķir privātiem zemes īpašniekiem, 
pašvaldībām un to apvienībām, un tas 
attiecas uz ierīkošanas izmaksām un gada 
piemaksu par hektāru, lai segtu uzturēšanas 
izmaksas, ieskaitot agrotehnisko kopšanu 
un jaunaudžu kopšanu.

Or. fr

Grozījums Nr. 1131
Ana Miranda

Regulas priekšlikums
23. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Atbalstu saskaņā ar 22. panta 1. punkta 
a) apakšpunktu ilgākais uz desmit gadiem 
piešķir privātiem zemes īpašniekiem un 
nomniekiem, pašvaldībām un to 
apvienībām, un tas attiecas uz ierīkošanas 
izmaksām un gada piemaksu par hektāru, 
lai segtu uzturēšanas izmaksas, ieskaitot 
agrotehnisko kopšanu un jaunaudžu 
kopšanu.

1. Atbalstu saskaņā ar 22. panta 1. punkta 
a) apakšpunktu ilgākais uz desmit gadiem 
piešķir privātiem zemes īpašniekiem un 
nomniekiem, ieskaitot dažādās zemes 
īpašnieku grupas, piemēram, kopīpašumā 
esošās kalnu zemes kopīpašnieki 
(organizaciones de comunidades de 
montes vecinales en mancomunidad),
pašvaldībām un to apvienībām, un tas 
attiecas uz ierīkošanas izmaksām un gada 
piemaksu par hektāru, lai segtu uzturēšanas 
izmaksas, ieskaitot agrotehnisko kopšanu 
un jaunaudžu kopšanu.

Or. es

Grozījums Nr. 1132
Bas Eickhout

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

2. Uz atbalstu var pretendēt gan par 
lauksaimniecības zemi, gan 
lauksaimniecībā neizmantojamu zemi.
Stādītās sugas ir piemērotas apgabalā 
valdošajiem vides un klimatiskajiem 
apstākļiem un atbilst vides prasību 
minimumam. Atbalsts netiek piešķirts, lai 
ierīkotu īscirtmeta atvasājus, Ziemassvētku 
eglīšu stādījumus un ātraudzīgu koku sugu 
enerģētiskās plantācijas. Apgabalos, kuros 
apmežošanu apgrūtina slikti augsnes un 
klimatiskie apstākļi, atbalstu var piešķirt 
par citu vietējiem apstākļiem piemērotu 
daudzgadīgu kokaugu sugu, piemēram, 
krūmu, stādīšanu.

2. Uz atbalstu var pretendēt gan par 
lauksaimniecības zemi, gan 
lauksaimniecībā neizmantojamu zemi.
Stādītās sugas ir vietējās sugas un
palielina bioloģisko daudzveidību.
Atbalsts netiek piešķirts, lai ierīkotu 
īscirtmeta atvasājus, Ziemassvētku eglīšu 
stādījumus, ātraudzīgu koku sugu 
enerģētiskās plantācijas un jebkādiem 
stādījumiem, kuriem būtu negatīva 
ietekme uz vidi un/vai bioloģisko 
daudzveidību. Apmežošanas atļauju 
nedrīkstētu piešķirt teritorijās ar augstu 
bioloģisko vērtību, jo īpaši bagātās 
zālaugu platībās, un ir jābūt limitiem 
attiecībā uz apmežošanu NATURA 2000 
teritorijās. Apgabalos, kuros apmežošanu 
apgrūtina slikti augsnes un klimatiskie 
apstākļi, atbalstu var piešķirt par citu 
vietējiem apstākļiem piemērotu 
daudzgadīgu kokaugu sugu, piemēram, 
krūmu, stādīšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 1133
Karin Kadenbach

Regulas priekšlikums
23. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Uz atbalstu var pretendēt gan par 
lauksaimniecības zemi, gan 
lauksaimniecībā neizmantojamu zemi.
Stādītās sugas ir piemērotas apgabalā 
valdošajiem vides un klimatiskajiem 
apstākļiem un atbilst vides prasību 
minimumam. Atbalsts netiek piešķirts, lai 
ierīkotu īscirtmeta atvasājus, Ziemassvētku 
eglīšu stādījumus un ātraudzīgu koku sugu 
enerģētiskās plantācijas. Apgabalos, kuros 

2. Uz atbalstu var pretendēt gan par 
lauksaimniecības zemi, gan 
lauksaimniecībā neizmantojamu zemi.
Stādītās sugas ir piemērotas apgabalā 
valdošajiem vides un klimatiskajiem 
apstākļiem un atbilst vides prasību 
minimumam, kas pārsniedz vispārēji 
iedibināto praksi. Atbalsts netiek piešķirts, 
lai ierīkotu īscirtmeta atvasājus, 
Ziemassvētku eglīšu stādījumus,
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apmežošanu apgrūtina slikti augsnes un 
klimatiskie apstākļi, atbalstu var piešķirt 
par citu vietējiem apstākļiem piemērotu 
daudzgadīgu kokaugu sugu, piemēram, 
krūmu, stādīšanu.

ātraudzīgu koku sugu enerģētiskās 
plantācijas un tādu invazīvu sugu 
stādījumus, kuras nelabvēlīgi ietekmē 
bioloģisko daudzveidību, kā arī jebkādiem 
stādījumiem, kuriem būtu negatīva 
ietekme uz vidi un/vai bioloģisko 
daudzveidību. Principā atbalstu nepiešķir, 
ja šāda apmežošana izraisītu negatīvu 
ietekmi uz vidi un/vai bioloģisko 
daudzveidību. Apgabalos, kuros 
apmežošanu apgrūtina slikti augsnes un 
klimatiskie apstākļi, atbalstu var piešķirt 
par citu vietējiem apstākļiem piemērotu 
daudzgadīgu kokaugu sugu, piemēram, 
krūmu, stādīšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 1134
Alyn Smith
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
23. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Uz atbalstu var pretendēt gan par 
lauksaimniecības zemi, gan
lauksaimniecībā neizmantojamu zemi. 
Stādītās sugas ir piemērotas apgabalā 
valdošajiem vides un klimatiskajiem 
apstākļiem un atbilst vides prasību 
minimumam. Atbalsts netiek piešķirts, lai 
ierīkotu īscirtmeta atvasājus, Ziemassvētku 
eglīšu stādījumus un ātraudzīgu koku sugu 
enerģētiskās plantācijas. Apgabalos, kuros 
apmežošanu apgrūtina slikti augsnes un 
klimatiskie apstākļi, atbalstu var piešķirt 
par citu vietējiem apstākļiem piemērotu 
daudzgadīgu kokaugu sugu, piemēram, 
krūmu, stādīšanu.

2. Uz atbalstu var pretendēt gan par 
lauksaimniecības zemi, gan 
lauksaimniecībā neizmantojamu zemi. 
Stādītās sugas, pēc iespējas priekšroku 
dodot vietējām sugām, ir piemērotas 
apgabalā valdošajiem vides un 
klimatiskajiem apstākļiem un atbilst vides 
prasību minimumam. Atbalsts netiek 
piešķirts, lai ierīkotu īscirtmeta atvasājus, 
Ziemassvētku eglīšu stādījumus un 
ātraudzīgu koku sugu enerģētiskās 
plantācijas. Apgabalos, kuros apmežošanu 
apgrūtina slikti augsnes un klimatiskie 
apstākļi, atbalstu var piešķirt par citu 
vietējiem apstākļiem piemērotu 
daudzgadīgu kokaugu sugu, piemēram, 
krūmu, stādīšanu.

Or. en
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Grozījums Nr. 1135
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Regulas priekšlikums
23. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Uz atbalstu var pretendēt gan par 
lauksaimniecības zemi, gan 
lauksaimniecībā neizmantojamu zemi. 
Stādītās sugas ir piemērotas apgabalā 
valdošajiem vides un klimatiskajiem 
apstākļiem un atbilst vides prasību 
minimumam. Atbalsts netiek piešķirts, lai 
ierīkotu īscirtmeta atvasājus, Ziemassvētku 
eglīšu stādījumus un ātraudzīgu koku sugu 
enerģētiskās plantācijas. Apgabalos, kuros 
apmežošanu apgrūtina slikti augsnes un 
klimatiskie apstākļi, atbalstu var piešķirt 
par citu vietējiem apstākļiem piemērotu 
daudzgadīgu kokaugu sugu, piemēram, 
krūmu, stādīšanu.

2. Uz atbalstu var pretendēt vienīgi par 
lauksaimniecības zemi. Stādītās sugas ir 
piemērotas apgabalā valdošajiem vides un 
klimatiskajiem apstākļiem un atbilst vides 
prasību minimumam. Atbalsts netiek 
piešķirts, lai ierīkotu īscirtmeta atvasājus, 
Ziemassvētku eglīšu stādījumus un 
ātraudzīgu koku sugu enerģētiskās 
plantācijas. Apgabalos, kuros apmežošanu 
apgrūtina slikti augsnes un klimatiskie 
apstākļi, atbalstu var piešķirt par citu 
vietējiem apstākļiem piemērotu 
daudzgadīgu kokaugu sugu, piemēram, 
krūmu, stādīšanu.

Or. es

Grozījums Nr. 1136
Béla Glattfelder

Regulas priekšlikums
23. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Uz atbalstu var pretendēt gan par 
lauksaimniecības zemi, gan 
lauksaimniecībā neizmantojamu zemi. 
Stādītās sugas ir piemērotas apgabalā 
valdošajiem vides un klimatiskajiem 
apstākļiem un atbilst vides prasību 
minimumam. Atbalsts netiek piešķirts, lai 
ierīkotu īscirtmeta atvasājus, Ziemassvētku 
eglīšu stādījumus un ātraudzīgu koku 
sugu enerģētiskās plantācijas. Apgabalos, 

2. Uz atbalstu var pretendēt gan par 
lauksaimniecības zemi, gan 
lauksaimniecībā neizmantojamu zemi. 
Stādītās sugas ir piemērotas apgabalā 
valdošajiem vides un klimatiskajiem 
apstākļiem un atbilst vides prasību
minimumam. Atbalsts netiek piešķirts, lai 
ierīkotu īscirtmeta atvasājus, Ziemassvētku 
eglīšu stādījumus. Apgabalos, kuros 
apmežošanu apgrūtina slikti augsnes un 
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kuros apmežošanu apgrūtina slikti augsnes 
un klimatiskie apstākļi, atbalstu var piešķirt 
par citu vietējiem apstākļiem piemērotu 
daudzgadīgu kokaugu sugu, piemēram, 
krūmu, stādīšanu.

klimatiskie apstākļi, atbalstu var piešķirt 
par citu vietējiem apstākļiem piemērotu 
daudzgadīgu kokaugu sugu, piemēram, 
krūmu, stādīšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 1137
Elisabeth Köstinger, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, Astrid Lulling

Regulas priekšlikums
23. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Uz atbalstu var pretendēt gan par 
lauksaimniecības zemi, gan 
lauksaimniecībā neizmantojamu zemi.
Stādītās sugas ir piemērotas apgabalā 
valdošajiem vides un klimatiskajiem 
apstākļiem un atbilst vides prasību 
minimumam. Atbalsts netiek piešķirts, lai 
ierīkotu īscirtmeta atvasājus, Ziemassvētku 
eglīšu stādījumus un ātraudzīgu koku sugu
enerģētiskās plantācijas. Apgabalos, kuros 
apmežošanu apgrūtina slikti augsnes un 
klimatiskie apstākļi, atbalstu var piešķirt 
par citu vietējiem apstākļiem piemērotu 
daudzgadīgu kokaugu sugu, piemēram, 
krūmu, stādīšanu.

2. Uz atbalstu var pretendēt gan par 
lauksaimniecības zemi, gan 
lauksaimniecībā neizmantojamu zemi.
Stādītās sugas ir piemērotas apgabalā 
valdošajiem vides un klimatiskajiem 
apstākļiem un atbilst vides prasību 
minimumam. Atbalsts netiek piešķirts, lai 
ierīkotu īscirtmeta atvasājus vai
Ziemassvētku eglīšu stādījumus. 
Ātraudzīgu koku sugu enerģētisko 
plantāciju gadījumā atbalstu piešķir 
vienīgi izveidošanas izmaksu segšanai.
Apgabalos, kuros apmežošanu apgrūtina 
slikti augsnes un klimatiskie apstākļi, 
atbalstu var piešķirt par citu vietējiem 
apstākļiem piemērotu daudzgadīgu 
kokaugu sugu, piemēram, krūmu, 
stādīšanu.

Or. de

Pamatojums

Viens no ES galvenajiem mērķiem ir panākt vismaz 20 % no enerģijas pieprasījuma no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem. Atšķirībā no enerģijas kultūrām mežsaimniecībai ir 
daudzgadu ražošana. Šo trūkumu var kompensēt, atbalstot izveidošanas izmaksas.
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Grozījums Nr. 1138
James Nicholson, Anthea McIntyre

Regulas priekšlikums
23. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Uz atbalstu var pretendēt gan par 
lauksaimniecības zemi, gan 
lauksaimniecībā neizmantojamu zemi.
Stādītās sugas ir piemērotas apgabalā 
valdošajiem vides un klimatiskajiem 
apstākļiem un atbilst vides prasību 
minimumam. Atbalsts netiek piešķirts, lai 
ierīkotu īscirtmeta atvasājus, Ziemassvētku 
eglīšu stādījumus un ātraudzīgu koku
sugu enerģētiskās plantācijas. Apgabalos, 
kuros apmežošanu apgrūtina slikti augsnes 
un klimatiskie apstākļi, atbalstu var piešķirt 
par citu vietējiem apstākļiem piemērotu 
daudzgadīgu kokaugu sugu, piemēram, 
krūmu, stādīšanu.

2. Uz atbalstu var pretendēt gan par 
lauksaimniecības zemi, gan 
lauksaimniecībā neizmantojamu zemi.
Stādītās sugas ir piemērotas apgabalā 
valdošajiem vides un klimatiskajiem 
apstākļiem un atbilst vides prasību 
minimumam. Atbalsts netiek piešķirts, lai 
ierīkotu īscirtmeta atvasājus vai
Ziemassvētku eglīšu stādījumus. 
Ātraudzīgas koku sugas nedrīkst ievākt 
enerģijas ražošanai nolīguma darbības 
laikā. Apgabalos, kuros apmežošanu 
apgrūtina slikti augsnes un klimatiskie 
apstākļi, atbalstu var piešķirt par citu 
vietējiem apstākļiem piemērotu 
daudzgadīgu kokaugu sugu, piemēram, 
krūmu, stādīšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 1139
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giancarlo Scottà, Paolo Bartolozzi, 
Carlo Fidanza

Regulas priekšlikums
23. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Uz atbalstu var pretendēt gan par 
lauksaimniecības zemi, gan 
lauksaimniecībā neizmantojamu zemi.
Stādītās sugas ir piemērotas apgabalā 
valdošajiem vides un klimatiskajiem 
apstākļiem un atbilst vides prasību 
minimumam. Atbalsts netiek piešķirts, lai 
ierīkotu īscirtmeta atvasājus, Ziemassvētku 
eglīšu stādījumus un ātraudzīgu koku sugu 

2. Uz atbalstu var pretendēt gan par 
lauksaimniecības zemi, gan 
lauksaimniecībā neizmantojamu zemi; 
tomēr attiecībā uz lauksaimniecības zemi 
paredz noteikumu par vienas un tās pašas 
zemes atstāšanu atmatā maksimāli uz 
vienu gadu starp divām stādīšanām pēc 
kārtas. Stādītās sugas ir piemērotas 
apgabalā valdošajiem vides un 
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enerģētiskās plantācijas. Apgabalos, kuros 
apmežošanu apgrūtina slikti augsnes un 
klimatiskie apstākļi, atbalstu var piešķirt 
par citu vietējiem apstākļiem piemērotu 
daudzgadīgu kokaugu sugu, piemēram, 
krūmu, stādīšanu.

klimatiskajiem apstākļiem un atbilst vides 
prasību minimumam. Atbalsts netiek 
piešķirts, lai ierīkotu īscirtmeta atvasājus, 
Ziemassvētku eglīšu stādījumus un 
ātraudzīgu koku sugu enerģētiskās 
plantācijas. Apgabalos, kuros apmežošanu 
apgrūtina slikti augsnes un klimatiskie 
apstākļi, atbalstu var piešķirt par citu 
vietējiem apstākļiem piemērotu 
daudzgadīgu kokaugu sugu, piemēram, 
krūmu, stādīšanu.

Or. it

Pamatojums

Dažās dalībvalstīs (piemēram, Vidusjūras reģionā) vēsturisku, kultūras un vides apsvērumu 
dēļ, kas attiecas uz pareizu agromežsaimniecības pārvaldību, ir būtiski svarīgi, lai būtu 
bioloģiskais miera periods tikai viena gada garumā starp diviem kultūru stādījumu cikliem 
pēc kārtas.  

Grozījums Nr. 1140
Karin Kadenbach

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2a. Dalībvalstis nosaka apmežošanai 
piemērotas teritorijas, lai nodrošinātu, ka 
stādījumi neizraisa nelabvēlīgu ietekmi uz 
vidi vai bioloģisko daudzveidību.

Or. en

Grozījums Nr. 1141
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Regulas priekšlikums
23. pants – 3. punkts



AM\909513LV.doc 45/171 PE494.479v01-00

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija saskaņā ar 90. pantu ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus 
attiecībā uz 2. punktā minētā vides prasību 
minimuma noteikšanu.

3. Komisija saskaņā ar 90. pantu ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus 
attiecībā uz 2. punktā minētā vides prasību 
minimuma noteikšanu, ņemot vērā Eiropas 
mežu daudzveidību.

Or. en

Grozījums Nr. 1142
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Regulas priekšlikums
24. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Atbalstu saskaņā ar 22. panta 1. punkta 
b) apakšpunktu ilgākais uz trīs gadiem 
piešķir privātiem zemes īpašniekiem, 
nomniekiem, pašvaldībām un to 
apvienībām, un tas attiecas uz ierīkošanas 
izmaksām un gada piemaksu par hektāru 
uzturēšanas izmaksu segšanai.

1. Atbalstu saskaņā ar 22. panta 1. punkta 
b) apakšpunktu ilgākais uz septiņiem
gadiem piešķir privātiem un publiskiem
īpašniekiem, nomniekiem, citiem zemes 
apsaimniekotājiem un pašvaldībām un to 
apvienībām, un tas attiecas uz ierīkošanas 
izmaksām un gada piemaksu par hektāru 
uzturēšanas izmaksu segšanai.

Or. it

Grozījums Nr. 1143
Salvatore Caronna

Regulas priekšlikums
24. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Atbalstu saskaņā ar 22. panta 1. punkta 
b) apakšpunktu ilgākais uz trīs gadiem 
piešķir privātiem zemes īpašniekiem,
nomniekiem, pašvaldībām un to 

1. Atbalstu saskaņā ar 22. panta 1. punkta 
b) apakšpunktu ilgākais uz septiņiem
gadiem piešķir privātiem un publiskiem
īpašniekiem un nomniekiem un to 
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apvienībām, un tas attiecas uz ierīkošanas 
izmaksām un gada piemaksu par hektāru 
uzturēšanas izmaksu segšanai.

apvienībām, un tas attiecas uz ierīkošanas 
izmaksām un gada piemaksu par hektāru 
uzturēšanas izmaksu segšanai.

Or. it

Grozījums Nr. 1144
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Regulas priekšlikums
24. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Atbalstu saskaņā ar 22. panta 1. punkta 
b) apakšpunktu ilgākais uz trīs gadiem 
piešķir privātiem zemes īpašniekiem, 
nomniekiem, pašvaldībām un to 
apvienībām, un tas attiecas uz ierīkošanas 
izmaksām un gada piemaksu par hektāru 
uzturēšanas izmaksu segšanai.

1. Atbalstu saskaņā ar 22. panta 1. punkta 
b) apakšpunktu ilgākais uz pieciem gadiem 
piešķir privātiem zemes īpašniekiem, 
nomniekiem, pašvaldībām un to 
apvienībām, kā arī citiem zemes 
apsaimniekotājiem, un tas attiecas uz 
ierīkošanas izmaksām vai pārveidošanu 
agromežsaimniecības sistēmā un gada 
piemaksu par hektāru uzturēšanas izmaksu 
segšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 1145
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora, Georgios Papastamkos

Regulas priekšlikums
24. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Atbalstu saskaņā ar 22. panta 1. punkta 
b) apakšpunktu ilgākais uz trīs gadiem 
piešķir privātiem zemes īpašniekiem, 
nomniekiem, pašvaldībām un to 
apvienībām, un tas attiecas uz ierīkošanas 
izmaksām un gada piemaksu par hektāru 
uzturēšanas izmaksu segšanai.

1. Atbalstu saskaņā ar 22. panta 1. punkta 
b) apakšpunktu ilgākais uz trīs līdz pieciem
gadiem piešķir privātiem un publiskiem
zemes īpašniekiem, nomniekiem, un tas 
attiecas uz ierīkošanas izmaksām un gada 
piemaksu par hektāru uzturēšanas izmaksu 
segšanai.
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Or. es

Pamatojums

Attiecībā uz dažādiem mežkopības pasākumiem ierosinātajos grozījumos ņem vērā meža 
īpašnieka aspektu, par šā atbalsta saņēmējiem atzīstot arī publiskās struktūras, nevis tikai 
pašvaldības.  Uzturēšanas prēmija arī būtu jāpalielina līdz pieciem gadiem, kā tas bija 
iepriekšējos plānošanas periodos.

Grozījums Nr. 1146
Izaskun Bilbao Barandica

Regulas priekšlikums
24. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Atbalstu saskaņā ar 22. panta 1. punkta 
b) apakšpunktu ilgākais uz trīs gadiem 
piešķir privātiem zemes īpašniekiem, 
nomniekiem, pašvaldībām un to 
apvienībām, un tas attiecas uz ierīkošanas 
izmaksām un gada piemaksu par hektāru 
uzturēšanas izmaksu segšanai.

1. Atbalstu saskaņā ar 22. panta 1. punkta 
b) apakšpunktu ilgākais uz pieciem gadiem 
piešķir privātiem un publiskiem zemes 
īpašniekiem, nomniekiem, un tas attiecas 
uz ierīkošanas izmaksām un gada piemaksu 
par hektāru uzturēšanas izmaksu segšanai.

Or. es

Grozījums Nr. 1147
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Regulas priekšlikums
24. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Atbalstu saskaņā ar 22. panta 1. punkta 
b) apakšpunktu ilgākais uz trīs gadiem 
piešķir privātiem zemes īpašniekiem, 
nomniekiem, pašvaldībām un to 
apvienībām, un tas attiecas uz ierīkošanas 
izmaksām un gada piemaksu par hektāru 
uzturēšanas izmaksu segšanai.

1. Atbalstu saskaņā ar 22. panta 1. punkta 
b) apakšpunktu ilgākais uz pieciem gadiem 
piešķir privātiem un publiskiem zemes 
īpašniekiem, nomniekiem, un tas attiecas 
uz ierīkošanas izmaksām un gada piemaksu 
par hektāru uzturēšanas izmaksu segšanai.

Or. es
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Pamatojums

Būtu jāatzīst, ka šo atbalstu var saņemt publiskas struktūras, un nevis tikai pašvaldības. 
Uzturēšanas prēmija arī būtu jāpalielina no trīs līdz pieciem gadiem, kā tas bija iepriekšējos 
plānošanas periodos.

Grozījums Nr. 1148
James Nicholson, Julie Girling

Regulas priekšlikums
24. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Atbalstu saskaņā ar 22. panta 1. punkta 
b) apakšpunktu ilgākais uz trīs gadiem 
piešķir privātiem zemes īpašniekiem, 
nomniekiem, pašvaldībām un to 
apvienībām, un tas attiecas uz ierīkošanas 
izmaksām un gada piemaksu par hektāru 
uzturēšanas izmaksu segšanai.

1. Atbalstu saskaņā ar 22. panta 1. punkta 
b) apakšpunktu ilgākais uz pieciem gadiem 
piešķir privātiem zemes īpašniekiem, 
nomniekiem, pašvaldībām un to 
apvienībām, un tas attiecas uz ierīkošanas 
izmaksām un gada piemaksu par hektāru 
uzturēšanas izmaksu segšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 1149
Diane Dodds

Regulas priekšlikums
24. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Atbalstu saskaņā ar 22. panta 1. punkta 
b) apakšpunktu ilgākais uz trīs gadiem 
piešķir privātiem zemes īpašniekiem, 
nomniekiem, pašvaldībām un to 
apvienībām, un tas attiecas uz ierīkošanas 
izmaksām un gada piemaksu par hektāru 
uzturēšanas izmaksu segšanai.

1. Atbalstu saskaņā ar 22. panta 1. punkta 
b) apakšpunktu ilgākais uz pieciem gadiem 
piešķir privātiem zemes īpašniekiem, 
nomniekiem, pašvaldībām un to 
apvienībām, un tas attiecas uz ierīkošanas 
izmaksām un gada piemaksu par hektāru 
uzturēšanas izmaksu segšanai.

Or. en
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Grozījums Nr. 1150
Gaston Franco

Regulas priekšlikums
24. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Atbalstu saskaņā ar 22. panta 1. punkta 
b) apakšpunktu ilgākais uz trīs gadiem 
piešķir privātiem zemes īpašniekiem, 
nomniekiem, pašvaldībām un to 
apvienībām, un tas attiecas uz ierīkošanas 
izmaksām un gada piemaksu par hektāru 
uzturēšanas izmaksu segšanai.

1. Atbalstu saskaņā ar 22. panta 1. punkta 
b) apakšpunktu ilgākais uz pieciem gadiem 
piešķir privātiem zemes īpašniekiem, 
nomniekiem, pašvaldībām un to 
apvienībām, un tas attiecas uz ierīkošanas 
izmaksām un gada piemaksu par hektāru 
uzturēšanas izmaksu segšanai.

Or. fr

Grozījums Nr. 1151
Maria do Céu Patrão Neves

Regulas priekšlikums
24. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Atbalstu saskaņā ar 22. panta 1. punkta 
b) apakšpunktu ilgākais uz trīs gadiem
piešķir privātiem zemes īpašniekiem, 
nomniekiem, pašvaldībām un to 
apvienībām, un tas attiecas uz ierīkošanas 
izmaksām un gada piemaksu par hektāru 
uzturēšanas izmaksu segšanai.

1. Atbalstu saskaņā ar 22. panta 1. punkta 
b) apakšpunktu ilgākais uz laikposmu, ko 
nosaka dalībvalstis, piešķir privātiem 
zemes īpašniekiem, nomniekiem, 
pašvaldībām un to apvienībām, un tas 
attiecas uz ierīkošanas izmaksām un gada 
piemaksu par hektāru uzturēšanas izmaksu 
segšanai.

Or. pt

Grozījums Nr. 1152
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Regulas priekšlikums
24. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Atbalstu saskaņā ar 22. panta 1. punkta 
b) apakšpunktu ilgākais uz trīs gadiem 
piešķir privātiem zemes īpašniekiem, 
nomniekiem, pašvaldībām un to 
apvienībām, un tas attiecas uz ierīkošanas 
izmaksām un gada piemaksu par hektāru 
uzturēšanas izmaksu segšanai.

1. Atbalstu saskaņā ar 22. panta 1. punkta 
b) apakšpunktu ilgākais uz trīs gadiem 
piešķir privātiem un publiskiem zemes 
īpašniekiem, nomniekiem, ka arī citiem 
zemes apsaimniekotājiem, un tas attiecas 
uz ierīkošanas izmaksām un gada piemaksu 
par hektāru uzturēšanas izmaksu segšanai.

Or. es

Pamatojums

Būtu jāiekļauj termins "publisks", bez tam trīs gadi ir pietiekams laiks.

Grozījums Nr. 1153
Mariya Gabriel

Regulas priekšlikums
24. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Atbalstu saskaņā ar 22. panta 1. punkta 
b) apakšpunktu ilgākais uz trīs gadiem 
piešķir privātiem zemes īpašniekiem, 
nomniekiem, pašvaldībām un to 
apvienībām, un tas attiecas uz ierīkošanas 
izmaksām un gada piemaksu par hektāru 
uzturēšanas izmaksu segšanai.

1. Atbalstu saskaņā ar 22. panta 1. punkta 
a) apakšpunktu ilgākais uz trīs gadiem 
piešķir zemes īpašniekiem un nomniekiem, 
pašvaldībām un to apvienībām, kā arī 
publiskiem zemes īpašniekiem, kuri 
nesaņem valsts budžeta palīdzību 
attiecīgajai darbībai, un tas attiecas uz 
ierīkošanas un uzlabošanas izmaksām un 
gada piemaksu par hektāru, lai segtu 
uzturēšanas izmaksas, ieskaitot 
agrotehnisko kopšanu un jaunaudžu 
kopšanu.

Or. bg

Grozījums Nr. 1154
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis, Georgios Papastamkos
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Regulas priekšlikums
24. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. “Agromežsaimniecības sistēmas” ir 
zemes izmantojuma sistēmas, kurās koki
tiek audzēti ekstensīvas lauksaimniecības 
platībās. Dalībvalstis nosaka maksimālo 
vienā hektārā stādāmo koku skaitu, ņemot 
vērā vietējos augsnes un klimatiskos 
apstākļus, mežsaimniecības sugas un 
vajadzību nodrošināt zemes izmantošanu 
lauksaimniecībā.

2. “Agromežsaimniecības sistēmas” ir 
zemes izmantojuma sistēmas un prakses, 
kurās daudzgadu koku sugas tiek apzināti 
iekļautas ar augu kultūrām un/vai 
dzīvniekiem vienā un tajā pašā zemes 
apsaimniekošanas vienībā. Koki var būt 
atsevišķi augoši, grupās vai rindās 
zemesgabalos (mežu un aramzemes 
agromežsaimniecība, mežu ganību 
sistēma, noganāmi dārzi) vai uz robežām 
starp zemesgabaliem (dzīvžogi, koku 
rindas). Dalībvalstis nosaka maksimālo un 
minimālo koku skaitu (vai klājumu) vienā 
hektārā, ņemot vērā vietējos augsnes un 
klimatiskos apstākļus, mežsaimniecības 
sugas un vajadzību nodrošināt zemes 
izmantošanu lauksaimniecībā vai ganībām.

Or. en

Grozījums Nr. 1155
Gaston Franco

Regulas priekšlikums
24. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. “Agromežsaimniecības sistēmas” ir 
zemes izmantojuma sistēmas, kurās koki 
tiek audzēti ekstensīvas lauksaimniecības 
platībās. Dalībvalstis nosaka maksimālo
vienā hektārā stādāmo koku skaitu, ņemot 
vērā vietējos augsnes un klimatiskos 
apstākļus, mežsaimniecības sugas un 
vajadzību nodrošināt zemes izmantošanu 
lauksaimniecībā.

2. “Agromežsaimniecības sistēmas” ir 
zemes izmantojuma sistēmas, kurās koki 
tiek audzēti lauksaimniecības platībās vai 
līdzās tām. Dalībvalstis nosaka minimālo
vienā hektārā stādāmo koku skaitu, ņemot 
vērā vietējos augsnes un klimatiskos 
apstākļus, kā arī vides apstākļus,
mežsaimniecības sugas un vajadzību 
nodrošināt ilgtspējīgu zemes izmantošanu 
lauksaimniecībā.

Or. fr



PE494.479v01-00 52/171 AM\909513LV.doc

LV

Pamatojums

Agromežsaimniecības sistēmas būtu jādefinē kā zemes izmantojuma sistēmas, kurās apvienota 
vienā kopumā mežsaimniecība un lauksaimniecība. Termina "ekstensīvs" izmantošana 
izslēgtu dažas lielākas lauksaimniecības kultūru sistēmas, kuras varētu gūt labumu no 
agromežsaimniecības, kas palielina intensīvo sistēmu ilgtspēju.  Agromežsaimniecības 
pasākums ir jāpiemēro jaunajām sistēmām, kā — pastāvošo zemesgabalu, piemēram, meža 
zemes  pārvēršana. 

Grozījums Nr. 1156
Patrick Le Hyaric

Regulas priekšlikums
24. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. “Agromežsaimniecības sistēmas” ir 
zemes izmantojuma sistēmas, kurās koki 
tiek audzēti ekstensīvas lauksaimniecības 
platībās. Dalībvalstis nosaka maksimālo
vienā hektārā stādāmo koku skaitu, ņemot 
vērā vietējos augsnes un klimatiskos 
apstākļus, mežsaimniecības sugas un 
vajadzību nodrošināt zemes izmantošanu 
lauksaimniecībā.

2. “Agromežsaimniecības sistēmas” ir 
zemes izmantojuma sistēmas, kurās koki 
tiek audzēti lauksaimniecības platībās vai 
līdzās tām. Dalībvalstis nosaka minimālo
vienā hektārā stādāmo koku skaitu, ņemot 
vērā vietējos augsnes un klimatiskos 
apstākļus, kā arī vides apstākļus,
mežsaimniecības sugas un vajadzību 
nodrošināt ilgtspējīgu zemes izmantošanu 
lauksaimniecībā.

Or. fr

Grozījums Nr. 1157
Giovanni La Via, Giancarlo Scottà, Paolo Bartolozzi, Carlo Fidanza

Regulas priekšlikums
24. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. “Agromežsaimniecības sistēmas” ir 
zemes izmantojuma sistēmas, kurās koki 
tiek audzēti ekstensīvas lauksaimniecības 
platībās. Dalībvalstis nosaka maksimālo 
vienā hektārā stādāmo koku skaitu, ņemot 
vērā vietējos augsnes un klimatiskos 

2. “Agromežsaimniecības sistēmas” ir 
zemes izmantojuma sistēmas, kurās koki 
tiek audzēti ekstensīvas lauksaimniecības 
platībās. Dalībvalstis nosaka maksimālo 
vienā hektārā stādāmo koku skaitu, ņemot 
vērā vietējos augsnes un klimatiskos 
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apstākļus, mežsaimniecības sugas un 
vajadzību nodrošināt zemes izmantošanu 
lauksaimniecībā.

apstākļus, mežsaimniecības sugas un 
vajadzību nodrošināt ilgtspējīgu zemes 
izmantošanu lauksaimniecībā, kas 
apliecināma ar dalībvalstu atzītām 
specifikācijām.

Or. it

Pamatojums

Lai nodrošinātu vides ilgtspējas koncepcijas objektivitāti un zinātnisku stabilitāti, ir būtiski 
svarīgi, lai to apliecinātu trešā puse, ko atzīst ikviena dalībvalsts.

Grozījums Nr. 1158
Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, 
Astrid Lulling

Regulas priekšlikums
24. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. “Agromežsaimniecības sistēmas” ir 
zemes izmantojuma sistēmas, kurās koki 
tiek audzēti ekstensīvas lauksaimniecības 
platībās. Dalībvalstis nosaka maksimālo 
vienā hektārā stādāmo koku skaitu, ņemot 
vērā vietējos augsnes un klimatiskos 
apstākļus, mežsaimniecības sugas un 
vajadzību nodrošināt zemes izmantošanu 
lauksaimniecībā.

2. “Agromežsaimniecības sistēmas” ir 
zemes izmantojuma sistēmas, kurās koki 
tiek audzēti ekstensīvas lauksaimniecības 
platībās. Dalībvalstis nosaka maksimālo 
vienā hektārā stādāmo vai saglabājamo
koku skaitu, ņemot vērā vietējos augsnes 
un klimatiskos apstākļus, mežsaimniecības 
sugas un vajadzību nodrošināt zemes 
izmantošanu lauksaimniecībā.

Or. de

Pamatojums

Šai izveidei nav jābūt vienīgi jaunu mežu stādīšanas pasākumam— šajā pasākumā būtu arī 
jāņem vērā koku/meža saglabāšana un apsaimniekošana.

Grozījums Nr. 1159
Mariya Gabriel

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

2. “Agromežsaimniecības sistēmas” ir 
zemes izmantojuma sistēmas, kurās koki 
tiek audzēti ekstensīvas lauksaimniecības 
platībās. Dalībvalstis nosaka maksimālo 
vienā hektārā stādāmo koku skaitu, ņemot 
vērā vietējos augsnes un klimatiskos 
apstākļus, mežsaimniecības sugas un 
vajadzību nodrošināt zemes izmantošanu 
lauksaimniecībā.

2. “Agromežsaimniecības sistēmas” ir 
zemes izmantojuma sistēmas, kurās koki 
tiek audzēti lauksaimniecības platībās. 
Dalībvalstis nosaka maksimālo vienā 
hektārā stādāmo koku skaitu, ņemot vērā 
vietējos augsnes un klimatiskos apstākļus, 
mežsaimniecības sugas un vajadzību 
nodrošināt zemes izmantošanu 
lauksaimniecībā.

Or. bg

Grozījums Nr. 1160
Alfreds Rubiks

Regulas priekšlikums
24. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. “Agromežsaimniecības sistēmas” ir 
zemes izmantojuma sistēmas, kurās koki 
tiek audzēti ekstensīvas lauksaimniecības 
platībās. Dalībvalstis nosaka maksimālo 
vienā hektārā stādāmo koku skaitu, ņemot 
vērā vietējos augsnes un klimatiskos 
apstākļus, mežsaimniecības sugas un 
vajadzību nodrošināt zemes izmantošanu 
lauksaimniecībā.

2. “Agromežsaimniecības sistēmas” ir 
zemes izmantojuma sistēmas, kurās koki 
tiek audzēti ekstensīvas lauksaimniecības 
platībās. Dalībvalstis nosaka maksimālo 
vienā hektārā stādāmo koku skaitu, ņemot 
vērā vietējos augsnes un klimatiskos 
apstākļus, mežsaimniecības sugas un 
vajadzību nodrošināt zemes izmantošanu 
lauksaimniecībā vai mežsaimniecībā.

Or. lv

Grozījums Nr. 1161
Maria do Céu Patrão Neves

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2a. Tā kā ir jāsaglabā lielas pastāvošas 
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agromežsaimniecības sistēmas, to 
uzlabošanai var piešķirt atbalstu, tādējādi 
palīdzot tās izveidot par ilgtspējīgām 
sistēmām ar izcilu dabas un vides vērtību. 

Or. pt

Grozījums Nr. 1162
Spyros Danellis

Regulas priekšlikums
24. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Atbalsts nepārsniedz maksimālo atbalsta 
likmi, kas noteikta I pielikumā.

3. Atbalsts jauniem stādījumiem 
lauksaimniecības zemē vai 
agromežsaimniecības prakses izveidei un 
uzturēšanai, ieskaitot meža ganību 
sistēmas, nepārsniedz maksimālo atbalsta 
likmi, kas noteikta I pielikumā.

Or. en

Grozījums Nr. 1163
Marian Harkin

Regulas priekšlikums
24. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Atbalsts nepārsniedz maksimālo 
atbalsta likmi, kas noteikta I pielikumā.

3. Atbalsts nepārsniedz 100 % no 
maksimālās atbalsta likmes, kas noteikta 
I pielikumā.

Or. en

Grozījums Nr. 1164
Georgios Papastamkos, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Gaston 
Franco
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Regulas priekšlikums
25. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Profilakse un atjaunošana pēc 
bojājumiem, ko mežam nodarījuši meža
ugunsgrēki, dabas katastrofas un 
katastrofāli notikumi

Meža ugunsbīstamības novēršana

Or. fr

Grozījums Nr. 1165
Georgios Papastamkos, Gaston Franco

Regulas priekšlikums
25. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Atbalstu saskaņā ar 22. panta 1. punkta 
c) apakšpunktu piešķir privāto, daļēji 
publisko un publisko mežu īpašniekiem,
pašvaldībām, valsts mežu 
apsaimniekotājiem un to apvienībām, un 
tas sedz izmaksas par:

1. Atbalstu saskaņā ar 22. panta 1. punkta 
c) apakšpunktu piešķir privāto un publisko 
mežu īpašniekiem un/vai to apvienībām, 
un tas sedz izmaksas par:

Or. fr

Grozījums Nr. 1166
Hynek Fajmon

Regulas priekšlikums
25. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Atbalstu saskaņā ar 22. panta 1. punkta 
c) apakšpunktu piešķir privāto, daļēji 
publisko un publisko mežu īpašniekiem, 
pašvaldībām, valsts mežu 
apsaimniekotājiem un to apvienībām, un 
tas sedz izmaksas par:

1. Atbalstu saskaņā ar 22. panta 1. punkta 
c) apakšpunktu piešķir privāto un publisko 
mežu turētājiem, pašvaldībām, valsts mežu 
apsaimniekotājiem un to apvienībām, un 
tas sedz izmaksas par:
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Or. en

Grozījums Nr. 1167
Carlo Fidanza

Regulas priekšlikums
25. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Atbalstu saskaņā ar 22. panta 1. punkta 
c) apakšpunktu piešķir privāto, daļēji 
publisko un publisko mežu īpašniekiem, 
pašvaldībām, valsts mežu 
apsaimniekotājiem un to apvienībām, un 
tas sedz izmaksas par:

1. Atbalstu saskaņā ar 22. panta 1. punkta 
c) apakšpunktu piešķir privāto un publisko 
mežu īpašniekiem un to apvienībām, un tas 
sedz izmaksas par:

Or. it

Grozījums Nr. 1168
Bas Eickhout

Regulas priekšlikums
25. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Atbalstu saskaņā ar 22. panta 1. punkta 
c) apakšpunktu piešķir privāto, daļēji 
publisko un publisko mežu īpašniekiem, 
pašvaldībām, valsts mežu 
apsaimniekotājiem un to apvienībām, un 
tas sedz izmaksas par:

1. Atbalstu saskaņā ar 22. panta 1. punkta
c) apakšpunktu piešķir privāto, daļēji 
publisko un publisko mežu īpašniekiem, 
citiem zemes apsaimniekotājiem,
pašvaldībām, valsts mežu 
apsaimniekotājiem un to apvienībām, un 
tas sedz izmaksas par iejaukšanos, kas 
nekaitē bioloģiskajai daudzveidībai vai 
citiem ekosistēmas pakalpojumiem:

Or. en

Grozījums Nr. 1169
Mariya Gabriel
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Regulas priekšlikums
25. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Atbalstu saskaņā ar 22. panta 1. punkta 
c) apakšpunktu piešķir privāto, daļēji 
publisko un publisko mežu īpašniekiem, 
pašvaldībām, valsts mežu 
apsaimniekotājiem un to apvienībām, un 
tas sedz izmaksas par:

1. Atbalstu saskaņā ar 22. panta 1. punkta 
c) apakšpunktu piešķir privāto, daļēji 
publisko un publisko mežu īpašniekiem, 
kuri nesaņem valsts budžeta palīdzību 
attiecīgajai darbībai, citiem zemes 
apsaimniekotājiem, pašvaldībām, valsts 
mežu apsaimniekotājiem un to apvienībām, 
un tas sedz izmaksas par:

Or. bg

Grozījums Nr. 1170
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Regulas priekšlikums
25. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Atbalstu saskaņā ar 22. panta 1. punkta 
c) apakšpunktu piešķir privāto, daļēji 
publisko un publisko mežu īpašniekiem, 
pašvaldībām, valsts mežu 
apsaimniekotājiem un to apvienībām, un 
tas sedz izmaksas par:

1. Atbalstu saskaņā ar 22. panta 1. punkta 
c) apakšpunktu piešķir privāto, daļēji 
publisko un publisko mežu īpašniekiem, 
citiem zemes apsaimniekotājiem,
pašvaldībām, valsts mežu 
apsaimniekotājiem un to apvienībām, un 
tas sedz izmaksas par:

Or. en

Grozījums Nr. 1171
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Milan Zver, Herbert Dorfmann, Albert Deß, Astrid 
Lulling

Regulas priekšlikums
25. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Atbalstu saskaņā ar 35. panta 1. punkta 1. Atbalstu saskaņā ar 35. panta 1. punkta 
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c) apakšpunktu piešķir privāto, daļēji 
publisko un publisko mežu īpašniekiem, 
pašvaldībām, valsts mežu 
apsaimniekotājiem un to apvienībām, un 
tas sedz izmaksas par:

c) apakšpunktu piešķir vienīgi privāto, 
daļēji publisko un publisko mežu 
īpašniekiem, pašvaldībām, valsts mežu 
apsaimniekotājiem un to apvienībām, un 
tas sedz izmaksas par:

Or. de

Grozījums Nr. 1172
Georgios Papastamkos, Gaston Franco

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) aizsardzības infrastruktūras izveidi. 
Attiecībā uz ugunsdrošības joslām atbalsts 
var ietvert arī finansējumu, kas palīdz segt 
uzturēšanas izmaksas. Atbalstu nepiešķir 
ar lauksaimniecību saistītām darbībām 
apgabalos, uz kuriem attiecas agrovides 
saistības;

(a) profilaktiskā aprīkojuma un sistēmu 
(piebrauktuvju, ūdens ņemšanas vietu, 
meliorācijas grāvju, ugunsdrošības joslu) 
ieviešanu, kas ir tīkls, lai aizsargātu meža 
teritoriju atbilstoši vietējiem vai 
reģionālajiem mežu ugunsbīstamības 
novēršanas plāniem. Atbalstu nepiešķir ar 
lauksaimniecību saistītām darbībām, jo 
īpaši apgabalos, uz kuriem attiecas 
agrovides saistības;

Or. fr

Grozījums Nr. 1173
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) aizsardzības infrastruktūras izveidi. 
Attiecībā uz ugunsdrošības joslām atbalsts 
var ietvert arī finansējumu, kas palīdz segt 
uzturēšanas izmaksas. Atbalstu nepiešķir ar 
lauksaimniecību saistītām darbībām 
apgabalos, uz kuriem attiecas agrovides 
saistības;

(a) aizsardzības infrastruktūras izveidi. 
Attiecībā uz ugunsdrošības joslām atbalsts 
var ietvert arī finansējumu, kas palīdz segt 
uzturēšanas izmaksas. Atbalstu nepiešķir ar 
lauksaimniecību saistītām darbībām 
apgabalos, uz kuriem attiecas agrovides 
saistības; palīdzībai lopkopjiem, kuru 
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mājdzīvnieki ganīšanās rezultātā novērš 
ugunsgrēkus.

Or. es

Pamatojums

Būtu jāatzīst ekstensīvās lopkopības nozīme cīņā ar mežu ugunsgrēkiem, jo tiek attīrītas riska 
platības.

Grozījums Nr. 1174
Mariya Gabriel

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(aa) Dalībvalstis, kas ievieš profilaktisku 
aprīkojumu un pasākumus valsts un 
institūciju "Meža ugunsgrēku novēršanas 
profilaktiskā plāna" ietvaros, ko organizē 
reģionālā mērogā, var saņemt finanšu 
atbalstu saskaņā ar 22. panta 1. punktu. 
Nepieciešams, lai profilaktisko plānu 
uzraudzītu valsts, un tam jāaptver visa 
valsts teritorija, īpašus noteikumus 
paredzot reģioniem, kas pakļauti augstam 
riska līmenim.

Or. en

Grozījums Nr. 1175
Georgios Papastamkos, Gaston Franco

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) vietējiem, neliela mēroga ugunsgrēku 
vai citu dabas radītu apdraudējumu 
profilakses pasākumiem;

(b) vietējiem, neliela mēroga ugunsgrēku 
vai citu dabas radītu apdraudējumu 
profilakses pasākumiem; atbalstu šīm 
darbībām piešķir tikai tiktāl, cik tās atbilst 
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vietējiem vai reģionālajiem mežu 
ugunsbīstamības novēršanas plāniem;

Or. fr

Grozījums Nr. 1176
Mariya Gabriel

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) vietējiem, neliela mēroga ugunsgrēku 
vai citu dabas radītu apdraudējumu 
profilakses pasākumiem;

(b) vietējiem, neliela mēroga ugunsgrēku 
vai citu dabas radītu apdraudējumu 
profilakses pasākumiem, ja tie ir 
atbalsttiesīgi un tādēļ iestrādāti 
novēršanas plānā;

Or. en

Grozījums Nr. 1177
Bas Eickhout

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) vietējiem, neliela mēroga ugunsgrēku 
vai citu dabas radītu apdraudējumu 
profilakses pasākumiem;

(b) vietējiem, neliela mēroga ugunsgrēku 
vai citu dabas radītu apdraudējumu 
profilakses pasākumiem, kas 
neaprobežojas tikai ar mežu ceļiem un
ūdens cisternām un var ietvert sevī 
modernizētus tradicionālus paņēmienus 
(piem., noganīšana, zaru izgriešana,
u.tml.);

Or. en

Grozījums Nr. 1178
Maria do Céu Patrão Neves
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Regulas priekšlikums
25. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) vietējiem, neliela mēroga ugunsgrēku 
vai citu dabas radītu apdraudējumu 
profilakses pasākumiem;

(b) valsts, reģionāliem, vietējiem un
neliela mēroga ugunsgrēku vai citu dabas 
radītu apdraudējumu profilakses 
pasākumiem;

Or. pt

Grozījums Nr. 1179
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) meža ugunsgrēku, kaitēkļu un slimību 
monitoringa iekārtu un sakaru aprīkojuma 
ierīkošanu un uzlabošanu;

(c) meža ugunsgrēku, kaitēkļu un slimību 
profilakses un monitoringa iekārtu un 
sakaru aprīkojuma ierīkošanu un 
uzlabošanu, ieskaitot monitoringa un 
profilakses infrastruktūru;

Or. es

Grozījums Nr. 1180
Georgios Papastamkos, Gaston Franco

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) meža ugunsgrēku, kaitēkļu un slimību 
monitoringa iekārtu un sakaru aprīkojuma 
ierīkošanu un uzlabošanu;

(c) meža ugunsgrēku, kaitēkļu un slimību 
riska prognozēšanas un monitoringa 
iekārtu un sakaru aprīkojuma ierīkošanu un 
uzlabošanu mežu teritorijās;

Or. fr
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Grozījums Nr. 1181
Mariya Gabriel

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) meža ugunsgrēku, kaitēkļu un slimību 
monitoringa iekārtu un sakaru aprīkojuma 
ierīkošanu un uzlabošanu;

(c) meža ugunsgrēku risku, kaitēkļu un 
slimību prognozēšanas un monitoringa 
iekārtu un sakaru aprīkojuma ierīkošanu un 
uzlabošanu mežainos apvidos;

Or. en

Grozījums Nr. 1182
Georgios Papastamkos, Gaston Franco

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) ugunsgrēkos un citās dabas 
katastrofās, ieskaitot kaitēkļus un 
slimības, kā arī katastrofālos notikumos 
un ar klimata pārmaiņām saistītos 
notikumos cietuša meža potenciāla 
atjaunošanu.

svītrots

Or. fr

Pamatojums

[Pārcelts uz 26. pantu.]

Grozījums Nr. 1183
Bas Eickhout

Regulas priekšlikums
25. pants – 1. punkts – d apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) ugunsgrēkos un citās dabas katastrofās, 
ieskaitot kaitēkļus un slimības, kā arī 
katastrofālos notikumos un ar klimata 
pārmaiņām saistītos notikumos cietuša 
meža potenciāla atjaunošanu.

(d) ugunsgrēkos un citās dabas katastrofās, 
ieskaitot kaitēkļus un slimības, kā arī 
katastrofālos notikumos un ar klimata 
pārmaiņām saistītos notikumos cietuša 
meža potenciāla atjaunošanu, priekšroku 
dodot pasākumiem, kas veicina dabisku 
reģenerāciju.

Or. en

Grozījums Nr. 1184
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Paolo Bartolozzi, Carlo Fidanza

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) ugunsgrēkos un citās dabas katastrofās, 
ieskaitot kaitēkļus un slimības, kā arī 
katastrofālos notikumos un ar klimata 
pārmaiņām saistītos notikumos cietuša 
meža potenciāla atjaunošanu.

(d) ugunsgrēkos un citās dabas katastrofās, 
ieskaitot kaitēkļus un slimības, kā arī 
katastrofālos notikumos un ar klimata 
pārmaiņām saistītos notikumos cietuša vai 
izpostīta meža potenciāla atjaunošanu.

Or. it

Grozījums Nr. 1185
Mariya Gabriel

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) savvaļas dzīvnieku radīto kaitējumu 
novēršanai un izlabošanai.

Or. en
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Grozījums Nr. 1186
Gaston Franco

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) savvaļas dzīvnieku radīto kaitējumu 
mežam novēršanai un izlabošanai.

Or. fr

Grozījums Nr. 1187
Ramon Tremosa i Balcells

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) Profilakses infrastruktūras 
saglabāšanu un pienācīga veģetācijas 
zemsegas līmeņa uzturēšanu mežu 
teritorijās, tā lai varētu novērst mežu 
ugunsgrēkus ar mājlopu ganīšanas 
palīdzību.

Or. es

Grozījums Nr. 1188
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja veic kaitēkļu un slimību profilakses 
pasākumus, attiecīgās katastrofas riskam 
jābūt pamatotam ar zinātniskiem 
pierādījumiem un zinātniskas sabiedriskas 

Ja veic kaitēkļu un slimību profilakses 
pasākumus, attiecīgās katastrofas riskam 
jābūt pamatotam ar zinātniskiem 
pierādījumiem un zinātniskas sabiedriskas 
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organizācijas apliecinātam. Attiecīgā 
gadījumā programmā jāiekļauj saraksts 
ar to augiem kaitīgo organismu sugām, 
kas var izraisīt katastrofu.

organizācijas apliecinātam.

Or. it

Grozījums Nr. 1189
Salvatore Caronna

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja veic kaitēkļu un slimību profilakses 
pasākumus, attiecīgās katastrofas riskam 
jābūt pamatotam ar zinātniskiem 
pierādījumiem un zinātniskas sabiedriskas 
organizācijas apliecinātam. Attiecīgā 
gadījumā programmā jāiekļauj saraksts 
ar to augiem kaitīgo organismu sugām, 
kas var izraisīt katastrofu.

Ja veic kaitēkļu un slimību profilakses 
pasākumus, attiecīgās katastrofas riskam 
jābūt pamatotam ar zinātniskiem 
pierādījumiem un zinātniskas sabiedriskas 
organizācijas apliecinātam.

Or. it

Grozījums Nr. 1190
Maria do Céu Patrão Neves

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja veic kaitēkļu un slimību profilakses 
pasākumus, attiecīgās katastrofas riskam 
jābūt pamatotam ar zinātniskiem 
pierādījumiem un zinātniskas sabiedriskas 
organizācijas apliecinātam. Attiecīgā 
gadījumā programmā jāiekļauj saraksts ar 
to augiem kaitīgo organismu sugām, kas 
var izraisīt katastrofu.

Ja veic kaitēkļu un slimību profilakses 
pasākumus, nopietnam katastrofas un/vai 
nopietna ekonomiskā vai vides kaitējuma
riskam jābūt pamatotam ar zinātniskiem 
pierādījumiem un zinātniskas sabiedriskas 
organizācijas apliecinātam. Attiecīgā 
gadījumā programmā jāiekļauj saraksts ar 
to augiem kaitīgo organismu sugām, kas 
var izraisīt katastrofu, un jābūt iespējai
sarakstu atjaunināt.
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Or. pt

Grozījums Nr. 1191
Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja veic kaitēkļu un slimību profilakses 
pasākumus, attiecīgās katastrofas riskam 
jābūt pamatotam ar zinātniskiem 
pierādījumiem un zinātniskas sabiedriskas 
organizācijas apliecinātam. Attiecīgā 
gadījumā programmā jāiekļauj saraksts ar 
to augiem kaitīgo organismu sugām, kas 
var izraisīt katastrofu.

Ja veic kaitēkļu un slimību profilakses 
pasākumus, attiecīgās katastrofas riskam 
jābūt pēc iespējas drīz pamatotam ar 
zinātniskiem pierādījumiem un zinātniskas 
sabiedriskas organizācijas apliecinātam. 
Attiecīgā gadījumā programmā jāiekļauj 
saraksts ar to augiem kaitīgo organismu 
sugām, kas var izraisīt katastrofu.

Or. it

Grozījums Nr. 1192
Britta Reimers

Regulas priekšlikums
25. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atbalsttiesīgās darbības ir saskanīgas ar
dalībvalstu izstrādāto meža aizsardzības 
plānu. Meža tiesiskajiem valdījumiem, 
kuri pārsniedz noteiktu lielumu, kas 
dalībvalstīm jānosaka programmā, 
atbalstu piešķir ar nosacījumu, ka tiek 
iesniegts meža apsaimniekošanas plāns, 
kurā sīki izklāstīti profilakses mērķi.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Ilgstošu mežu apsaimniekošanu nodrošina valstu tiesību akti mežsaimniecības jomā. Mežu 
apsaimniekošanas plāni, kādus aicina pieņemt Komisija, radītu lielāku birokrātiju.
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Grozījums Nr. 1193
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, Astrid 
Lulling

Regulas priekšlikums
25. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atbalsttiesīgās darbības ir saskanīgas ar 
dalībvalstu izstrādāto meža aizsardzības 
plānu. Meža tiesiskajiem valdījumiem, 
kuri pārsniedz noteiktu lielumu, kas 
dalībvalstīm jānosaka programmā, 
atbalstu piešķir ar nosacījumu, ka tiek 
iesniegts meža apsaimniekošanas plāns, 
kurā sīki izklāstīti profilakses mērķi.

Atbalsttiesīgās darbības ir saskanīgas ar 
dalībvalstu izstrādāto meža aizsardzības 
plānu.

Or. de

Pamatojums

Šis priekšlikums ir pretrunā dalībvalstu subsidiaritātes principam.

Grozījums Nr. 1194
Mariya Gabriel

Regulas priekšlikums
25. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atbalsttiesīgās darbības ir saskanīgas ar 
dalībvalstu izstrādāto meža aizsardzības 
plānu. Meža tiesiskajiem valdījumiem, 
kuri pārsniedz noteiktu lielumu, kas 
dalībvalstīm jānosaka programmā, 
atbalstu piešķir ar nosacījumu, ka tiek 
iesniegts meža apsaimniekošanas plāns, 
kurā sīki izklāstīti profilakses mērķi.

Atbalsttiesīgās darbības ir saskanīgas ar 
dalībvalstu izstrādāto meža aizsardzības 
plānu.

Or. en
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Grozījums Nr. 1195
Ulrike Rodust

Regulas priekšlikums
25. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atbalsttiesīgās darbības ir saskanīgas ar 
dalībvalstu izstrādāto meža aizsardzības 
plānu. Meža tiesiskajiem valdījumiem, 
kuri pārsniedz noteiktu lielumu, kas 
dalībvalstīm jānosaka programmā, atbalstu 
piešķir ar nosacījumu, ka tiek iesniegts 
meža apsaimniekošanas plāns, kurā sīki 
izklāstīti profilakses mērķi.

Meža tiesiskajiem valdījumiem, kuri 
pārsniedz noteiktu lielumu, kas 
dalībvalstīm jānosaka programmā, atbalstu 
piešķir ar nosacījumu, ka tiek iesniegts 
meža apsaimniekošanas plāns, kurā sīki 
izklāstīti profilakses mērķi.

Or. de

Grozījums Nr. 1196
Hynek Fajmon

Regulas priekšlikums
25. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atbalsttiesīgās darbības ir saskanīgas ar 
dalībvalstu izstrādāto meža aizsardzības 
plānu. Meža tiesiskajiem valdījumiem, kuri 
pārsniedz noteiktu lielumu, kas 
dalībvalstīm jānosaka programmā, atbalstu 
piešķir ar nosacījumu, ka tiek iesniegts 
meža apsaimniekošanas plāns, kurā sīki 
izklāstīti profilakses mērķi.

Atbalsttiesīgās darbības ir saskanīgas ar 
dalībvalstu izstrādāto meža aizsardzības 
plānu. Meža tiesiskajiem valdījumiem, kuri 
pārsniedz noteiktu lielumu, kas 
dalībvalstīm jānosaka programmā, atbalstu 
piešķir ar nosacījumu, ka tiek iesniegts 
meža apsaimniekošanas plāns vai 
līdzvērtīgs instruments, kas ir saskaņā ar 
ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu, kā tā 
definēta 1993. gada ministru konferencē 
par mežu aizsardzību Eiropā vai papildu 
plānā pie jau pastāvošā meža 
apsaimniekošanas plāna, kurā sīki 
izklāstīti profilakses mērķi.

Or. en
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Grozījums Nr. 1197
Bas Eickhout

Regulas priekšlikums
25. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atbalsttiesīgās darbības ir saskanīgas ar 
dalībvalstu izstrādāto meža aizsardzības 
plānu. Meža tiesiskajiem valdījumiem, kuri 
pārsniedz noteiktu lielumu, kas 
dalībvalstīm jānosaka programmā, atbalstu 
piešķir ar nosacījumu, ka tiek iesniegts 
meža apsaimniekošanas plāns, kurā sīki 
izklāstīti profilakses mērķi.

Atbalsttiesīgās darbības ir saskanīgas ar 
dalībvalstu izstrādāto meža aizsardzības 
plānu, kurā ir mežu ugunsgrēku vai citu 
kaitējumu risku valsts novērtējums 
(pārbaudot tādus kritērijus kā 
bioklimatiskās zonas, dzīvotņu izplatība 
un notikušo negadījumu biežums) un 
iespējama rīcība attiecība uz tiem. Meža 
tiesiskajiem valdījumiem, kuri pārsniedz 
noteiktu lielumu, kas dalībvalstīm jānosaka 
programmā, atbalstu piešķir ar nosacījumu, 
ka tiek iesniegts meža apsaimniekošanas 
plāns, kurā sīki izklāstīti profilakses mērķi.

Or. en

Grozījums Nr. 1198
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Regulas priekšlikums
25. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atbalsttiesīgās darbības ir saskanīgas ar 
dalībvalstu izstrādāto meža aizsardzības 
plānu. Meža tiesiskajiem valdījumiem, kuri 
pārsniedz noteiktu lielumu, kas 
dalībvalstīm jānosaka programmā, atbalstu 
piešķir ar nosacījumu, ka tiek iesniegts 
meža apsaimniekošanas plāns, kurā sīki 
izklāstīti profilakses mērķi.

Atbalsttiesīgās darbības ir saskanīgas ar 
dalībvalstu izstrādāto meža aizsardzības 
plānu. Meža tiesiskajiem valdījumiem, kuri 
pārsniedz noteiktu lielumu, kas 
dalībvalstīm jānosaka programmā, atbalstu 
piešķir ar nosacījumu, ka tiek iesniegts 
meža apsaimniekošanas plāns, kurā sīki 
izklāstīti profilakses mērķi. No šīs prasības 
atbrīvo saimniecības, kas ietilpst zemes 
īpašnieku apvienībās un iekļautas 
profilaktiskajā plānā, ko sagatavojušas 
kompetentās iestādes.
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Or. es

Pamatojums

Nepiemēro prasību par saimniecības lielumu, ja tiek iesniegts mežu apsaimniekošanas plāns, 
kurā izvirzīti mērķi, lai novērstu un izlabotu kaitējumus, ko mežam nodarījuši mežu 
ugunsgrēki un dabas katastrofas, ja vien šīs saimniecības ietilpst zemes īpašnieku apvienībās 
un ir iekļautas profilaktiskajā plānā, ko sagatavojušas kompetentās iestādes, un tām ir derīgs, 
apstiprināts plāns meža attīstībai vai plānošanai.

Grozījums Nr. 1199
Ulrike Rodust

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Uz atbalstu meža ugunsgrēku profilaksei 
ir tiesības pretendēt par meža platībām, 
kas saskaņā ar dalībvalstu izstrādāto meža 
aizsardzības plānu klasificētas kā vidēja 
līdz augsta meža ugunsgrēku riska 
platības.

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 1200
Herbert Dorfmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Uz atbalstu meža ugunsgrēku profilaksei ir 
tiesības pretendēt par meža platībām, kas 
saskaņā ar dalībvalstu izstrādāto meža 
aizsardzības plānu klasificētas kā vidēja 
līdz augsta meža ugunsgrēku riska 
platības.

Uz atbalstu meža ugunsgrēku profilaksei ir 
tiesības pretendēt par meža platībām, kas 
saskaņā ar dalībvalstu izstrādāto meža 
aizsardzības plānu klasificētas kā augsta,
vidēja vai zema meža ugunsgrēku riska 
platības.

Or. it



PE494.479v01-00 72/171 AM\909513LV.doc

LV

Grozījums Nr. 1201
Georgios Papastamkos, Gaston Franco

Regulas priekšlikums
25. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Atbalstu saskaņā ar 1. punkta 
d) apakšpunktu sniedz ar nosacījumu, ka 
valsts kompetentās iestādes dalībvalstīs ir 
oficiāli atzinušas, ka ir notikusi dabas 
katastrofa un ka šī katastrofa vai 
pasākumi, kas saskaņā ar 
Direktīvu 2000/29/EK ir pieņemti, lai 
izskaustu vai apturētu augu slimību vai 
kaitēkļu invāziju, ir izraisījuši attiecīgā 
meža potenciāla iznīcināšanu vismaz 
30 % apmērā. Šo procentuālo daļu 
nosaka, pamatojoties uz vidējo faktisko 
meža potenciālu vai nu trīs gados tieši 
pirms katastrofas, vai arī piecos gados 
tieši pirms katastrofas, izņemot lielāko un 
mazāko rādītāju.

svītrots

Or. fr

Pamatojums

[Pārcelts uz 26. pantu.]

Grozījums Nr. 1202
Ulrike Rodust

Regulas priekšlikums
25. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Atbalstu saskaņā ar 1. punkta 
d) apakšpunktu sniedz ar nosacījumu, ka 
valsts kompetentās iestādes dalībvalstīs ir 
oficiāli atzinušas, ka ir notikusi dabas 
katastrofa un ka šī katastrofa vai pasākumi, 

3. Atbalstu saskaņā ar 1. punkta 
d) apakšpunktu sniedz ar nosacījumu, ka 
valsts kompetentās iestādes dalībvalstīs ir 
oficiāli atzinušas, ka ir notikusi dabas 
katastrofa un ka šī katastrofa vai pasākumi, 
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kas saskaņā ar Direktīvu 2000/29/EK ir 
pieņemti, lai izskaustu vai apturētu augu 
slimību vai kaitēkļu invāziju, ir izraisījuši 
attiecīgā meža potenciāla iznīcināšanu 
vismaz 30 % apmērā. Šo procentuālo daļu 
nosaka, pamatojoties uz vidējo faktisko 
meža potenciālu vai nu trīs gados tieši 
pirms katastrofas, vai arī piecos gados 
tieši pirms katastrofas, izņemot lielāko un 
mazāko rādītāju.

kas saskaņā ar Direktīvu 2000/29/EK ir 
pieņemti, lai izskaustu vai apturētu augu 
slimību vai kaitēkļu invāziju, ir izraisījuši 
kaitējumu ievērojamā apmērā. 
Dalībvalstis nosaka kompensācijas 
robežlielumu attiecībā uz koku krājumu.

Or. de

Pamatojums

Sākotnējais formulējums attiecībā uz lauksaimniecības potenciāla iznīcināšanu nav 
pietiekami skaidrs. Dalībvalstīm jānosaka robežlielums attiecībā uz mežu apsaimniekošanas 
vienību (krājumu).

Grozījums Nr. 1203
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß

Regulas priekšlikums
25. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Atbalstu saskaņā ar 1. punkta 
d) apakšpunktu sniedz ar nosacījumu, ka 
valsts kompetentās iestādes dalībvalstīs ir 
oficiāli atzinušas, ka ir notikusi dabas 
katastrofa un ka šī katastrofa vai 
pasākumi, kas saskaņā ar 
Direktīvu 2000/29/EK ir pieņemti, lai 
izskaustu vai apturētu augu slimību vai 
kaitēkļu invāziju, ir izraisījuši attiecīgā
meža potenciāla iznīcināšanu vismaz 30 % 
apmērā. Šo procentuālo daļu nosaka, 
pamatojoties uz vidējo faktisko meža 
potenciālu vai nu trīs gados tieši pirms 
katastrofas, vai arī piecos gados tieši pirms 
katastrofas, izņemot lielāko un mazāko 
rādītāju.

3. Atbalstu saskaņā ar 1. punkta 
d)apakšpunktu  sniedz ar nosacījumu, ka 
valsts kompetentās iestādes dalībvalstīs ir 
oficiāli atzinušas, ka ir notikusi dabas 
katastrofa vai ka pasākumi, kas saskaņā ar 
Direktīvu 2000/29/EK pieņemti, lai 
izskaustu vai apturētu augu slimību vai 
kaitēkļu invāziju, ir izraisījuši meža 
potenciāla iznīcināšanu, attiecībā uz katru 
vienību, ko noteikušas dalībvalstis.
Kaitējuma apmēru nosaka, pamatojoties 
uz vidējo faktisko meža potenciālu vai nu 
trīs gados tieši pirms katastrofas, vai arī 
piecos gados tieši pirms katastrofas, 
izņemot lielāko un mazāko rādītāju.

Or. de
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Pamatojums

Papildu prasības, ka ir iznīcināts meža potenciāls vismaz 30 % apmērā, nav saderīgas ar 
katastrofām, ko var saistīt ar 2000/29/EK. Kaitējuma apmērs un definīcija būtu jānosaka 
dalībvalstīm. Attiecībā uz augšanas periodu 80 gadi un vairāk zudumu kompensācija ir 
nepieciešama jau tāda kaitējuma gadījumā, kas ir mazāks nekā 30 %.

Grozījums Nr. 1204
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi, Salvatore Caronna

Regulas priekšlikums
25. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Atbalstu saskaņā ar 1. punkta 
d) apakšpunktu sniedz ar nosacījumu, ka 
valsts kompetentās iestādes dalībvalstīs ir 
oficiāli atzinušas, ka ir notikusi dabas 
katastrofa un ka šī katastrofa vai pasākumi, 
kas saskaņā ar Direktīvu 2000/29/EK ir 
pieņemti, lai izskaustu vai apturētu augu 
slimību vai kaitēkļu invāziju, ir izraisījuši 
attiecīgā meža potenciāla iznīcināšanu 
vismaz 30 % apmērā. Šo procentuālo daļu 
nosaka, pamatojoties uz vidējo faktisko 
meža potenciālu vai nu trīs gados tieši 
pirms katastrofas, vai arī piecos gados tieši 
pirms katastrofas, izņemot lielāko un 
mazāko rādītāju.

3. Atbalstu saskaņā ar 1. punkta 
d) apakšpunktu sniedz ar nosacījumu, ka 
valsts kompetentās iestādes dalībvalstīs ir 
oficiāli atzinušas, ka ir notikusi dabas 
katastrofa un ka šī katastrofa vai pasākumi, 
kas saskaņā ar Direktīvu 2000/29/EK ir 
pieņemti, lai izskaustu vai apturētu augu 
slimību vai kaitēkļu invāziju, ir izraisījuši 
attiecīgā meža potenciāla iznīcināšanu 
vismaz 15 % apmērā. Šo procentuālo daļu 
nosaka, pamatojoties uz vidējo faktisko 
meža potenciālu vai nu trīs gados tieši 
pirms katastrofas, vai arī piecos gados tieši 
pirms katastrofas, izņemot lielāko un 
mazāko rādītāju.

Or. it

Grozījums Nr. 1205
Mariya Gabriel

Regulas priekšlikums
25. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Atbalstu saskaņā ar 1. punkta 3. Atbalstu saskaņā ar 1. punkta 
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d) apakšpunktu sniedz ar nosacījumu, ka 
valsts kompetentās iestādes dalībvalstīs ir 
oficiāli atzinušas, ka ir notikusi dabas 
katastrofa un ka šī katastrofa vai pasākumi, 
kas saskaņā ar Direktīvu 2000/29/EK ir 
pieņemti, lai izskaustu vai apturētu augu 
slimību vai kaitēkļu invāziju, ir izraisījuši
attiecīgā meža potenciāla iznīcināšanu 
vismaz 30 % apmērā. Šo procentuālo daļu 
nosaka, pamatojoties uz vidējo faktisko 
meža potenciālu vai nu trīs gados tieši 
pirms katastrofas, vai arī piecos gados tieši 
pirms katastrofas, izņemot lielāko un 
mazāko rādītāju.

d) apakšpunktu sniedz ar nosacījumu, ka 
valsts kompetentās iestādes dalībvalstīs ir 
oficiāli atzinušas, ka ir notikusi dabas 
katastrofa un ka šī katastrofa vai pasākumi, 
kas saskaņā ar Direktīvu 2000/29/EK ir 
pieņemti, lai izskaustu vai apturētu augu 
slimību vai kaitēkļu invāziju, ir izraisījuši 
attiecīgā meža potenciāla, ko noteikusi 
dalībvalsts, iznīcināšanu vismaz 30 % 
apmērā. Šo procentuālo daļu nosaka, 
pamatojoties uz vidējo faktisko meža 
potenciālu vai nu trīs gados tieši pirms 
katastrofas, vai arī piecos gados tieši pirms 
katastrofas, izņemot lielāko un mazāko 
rādītāju.

Or. en

Grozījums Nr. 1206
Maria do Céu Patrão Neves

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3a. Atbalsts, kas minēts 1. punkta 
d) apakšpunktā, izņēmuma kārtā aptver 
mežu iznīkšanas problēmas, ko izraisa 
tādi dabas faktori kā klimata pārmaiņas 
vai piesārņojums un kompleksas 
sanitārijas problēmas, ko rada patogēnu 
mijiedarbība.

Or. pt

Grozījums Nr. 1207
Georgios Papastamkos, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Gaston 
Franco

Regulas priekšlikums
25. pants – 4. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Saskaņā ar šo pasākumu nepiešķir 
atbalstu par dabas katastrofas rezultātā 
zaudētiem ienākumiem.

svītrots

Dalībvalstis nodrošina to, ka netiek 
pieļauta pārmērīga kompensācija, kas 
varētu rasties, apvienojot šo pasākumu ar 
citiem valsts vai Savienības atbalsta 
instrumentiem vai privātām 
apdrošināšanas shēmām.

Or. fr

Grozījums Nr. 1208
Georgios Papastamkos, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Gaston 
Franco

Regulas priekšlikums
26. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un 
ekoloģiskās vērtības uzlabošanai

Meža ugunsgrēku un citu katastrofu 
izraisītu meža bojājumu novēršana un 
ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un 
ekoloģiskās vērtības uzlabošanai

Or. fr

Grozījums Nr. 1209
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Regulas priekšlikums
26. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Atbalstu saskaņā ar 22. panta 1. punkta 
d) apakšpunktu piešķir fiziskām personām, 
privātmeža īpašniekiem, privāttiesību 
subjektiem un daļēji publisko tiesību 
subjektiem, pašvaldībām un to 

1. Atbalstu saskaņā ar 22. panta 1. punkta 
d) apakšpunktu piešķir fiziskām personām, 
privātmeža īpašniekiem, privāttiesību 
subjektiem un publisko tiesību subjektiem, 
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apvienībām. Attiecībā uz valsts mežu 
atbalstu var piešķirt arī struktūrām, kuras 
apsaimnieko šos mežus un ir neatkarīgas 
no valsts budžeta.

un citiem zemes apsaimniekotājiem.

Or. es

Pamatojums

Jāiekļauj termins "publisks".

Grozījums Nr. 1210
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora, Georgios Papastamkos

Regulas priekšlikums
26. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Atbalstu saskaņā ar 22. panta 1. punkta 
d) apakšpunktu piešķir fiziskām personām, 
privātmeža īpašniekiem, privāttiesību 
subjektiem un daļēji publisko tiesību 
subjektiem, pašvaldībām un to 
apvienībām. Attiecībā uz valsts mežu 
atbalstu var piešķirt arī struktūrām, kuras 
apsaimnieko šos mežus un ir neatkarīgas 
no valsts budžeta.

1. Atbalstu saskaņā ar 22. panta 1. punkta 
d) apakšpunktu piešķir fiziskām personām, 
privātmeža īpašniekiem, privāttiesību 
subjektiem un publisko tiesību subjektiem.

Or. es

Pamatojums

Attiecībā uz dažādiem mežkopības pasākumiem ierosinātajos grozījumos ņem vērā meža 
īpašnieka aspektu, par šā atbalsta saņēmējiem atzīstot arī publiskās struktūras, nevis tikai 
pašvaldības. 

Grozījums Nr. 1211
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Regulas priekšlikums
26. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Atbalstu saskaņā ar 22. panta 1. punkta 
d) apakšpunktu piešķir fiziskām personām, 
privātmeža īpašniekiem, privāttiesību 
subjektiem un daļēji publisko tiesību 
subjektiem, pašvaldībām un to 
apvienībām. Attiecībā uz valsts mežu 
atbalstu var piešķirt arī struktūrām, kuras 
apsaimnieko šos mežus un ir neatkarīgas 
no valsts budžeta.

1. Atbalstu saskaņā ar 22. panta 1. punkta 
d) apakšpunktu piešķir fiziskām personām, 
privātmeža īpašniekiem, privāttiesību 
subjektiem un publisko tiesību subjektiem.

Or. es

Pamatojums

Jēdziens ir jāpaplašina, lai iekļautu arī publiskās struktūras un līdz ar to atbalstu varētu 
saņemt visa veida struktūras, nevis tikai pašvaldības.

Grozījums Nr. 1212
Salvatore Caronna

Regulas priekšlikums
26. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Atbalstu saskaņā ar 22. panta 1. punkta 
d) apakšpunktu piešķir fiziskām personām, 
privātmeža īpašniekiem, privāttiesību 
subjektiem un daļēji publisko tiesību 
subjektiem, pašvaldībām un to 
apvienībām. Attiecībā uz valsts mežu 
atbalstu var piešķirt arī struktūrām, kuras 
apsaimnieko šos mežus un ir neatkarīgas 
no valsts budžeta.

1. Atbalstu saskaņā ar 22. panta 1. punkta 
d) apakšpunktu piešķir fiziskām personām, 
privātmeža īpašniekiem, privāttiesību 
subjektiem un publisko tiesību subjektiem.

Or. it

Grozījums Nr. 1213
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi
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Regulas priekšlikums
26. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Atbalstu saskaņā ar 22. panta 1. punkta 
d) apakšpunktu piešķir fiziskām personām, 
privātmeža īpašniekiem, privāttiesību 
subjektiem un daļēji publisko tiesību 
subjektiem, pašvaldībām un to apvienībām.
Attiecībā uz valsts mežu atbalstu var
piešķirt arī struktūrām, kuras 
apsaimnieko šos mežus un ir neatkarīgas 
no valsts budžeta.

1. Atbalstu saskaņā ar 22. panta 1. punkta 
d) apakšpunktu piešķir fiziskām personām, 
privātmeža īpašniekiem, privāttiesību 
subjektiem, publisko tiesību subjektiem un
daļēji publisko tiesību subjektiem, 
pašvaldībām un to apvienībām.

Or. it

Grozījums Nr. 1214
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Regulas priekšlikums
26. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Atbalstu saskaņā ar 22. panta 1. punkta 
d) apakšpunktu piešķir fiziskām personām,
privātmeža īpašniekiem, privāttiesību 
subjektiem un daļēji publisko tiesību 
subjektiem, pašvaldībām un to 
apvienībām. Attiecībā uz valsts mežu
atbalstu var piešķirt arī struktūrām, kuras 
apsaimnieko šos mežus un ir neatkarīgas 
no valsts budžeta.

1. Atbalstu saskaņā ar 22. panta 1. punkta 
d) apakšpunktu piešķir privāto, daļēji 
publisko un publisko mežu īpašniekiem,
pašvaldībām, valsts mežu 
apsaimniekotājiem un to apvienībām.
Atbalstu var piešķirt arī struktūrām, kuras 
apsaimnieko valsts mežus.

Or. en

Grozījums Nr. 1215
Hynek Fajmon

Regulas priekšlikums
26. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Atbalstu saskaņā ar 22. panta 1. punkta 
d) apakšpunktu piešķir fiziskām personām, 
privātmeža īpašniekiem, privāttiesību 
subjektiem un daļēji publisko tiesību 
subjektiem, pašvaldībām un to 
apvienībām. Attiecībā uz valsts mežu 
atbalstu var piešķirt arī struktūrām, kuras 
apsaimnieko šos mežus un ir neatkarīgas 
no valsts budžeta.

1. Atbalstu saskaņā ar 22. panta 1. punkta 
d) apakšpunktu piešķir privātiem un
publiskiem meža tiesiskajiem valdītājiem.
Attiecībā uz valsts mežu atbalstu var 
piešķirt arī struktūrām, kuras apsaimnieko 
šos mežus un ir neatkarīgas no valsts 
budžeta.

Or. en

Grozījums Nr. 1216
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Regulas priekšlikums
26. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Atbalstu saskaņā ar 22. panta 1. punkta 
d) apakšpunktu piešķir fiziskām personām, 
privātmeža īpašniekiem, privāttiesību 
subjektiem un daļēji publisko tiesību 
subjektiem, pašvaldībām un to apvienībām. 
Attiecībā uz valsts mežu atbalstu var 
piešķirt arī struktūrām, kuras apsaimnieko 
šos mežus un ir neatkarīgas no valsts 
budžeta.

1. Atbalstu saskaņā ar 22. panta 1. punkta 
d) apakšpunktu piešķir fiziskām personām, 
privātmeža īpašniekiem, privāttiesību 
subjektiem un daļēji publisko tiesību 
subjektiem, citiem zemes 
apsaimniekotājiem, pašvaldībām un to 
apvienībām. Attiecībā uz valsts mežu 
atbalstu var piešķirt arī struktūrām, kuras 
apsaimnieko šos mežus un ir neatkarīgas 
no valsts budžeta.

Or. en

Grozījums Nr. 1217
Peter Jahr, Britta Reimers

Regulas priekšlikums
26. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Atbalstu saskaņā ar 22. panta 1. punkta 
d) apakšpunktu piešķir fiziskām personām, 
privātmeža īpašniekiem, privāttiesību 
subjektiem un daļēji publisko tiesību 
subjektiem, pašvaldībām un to apvienībām. 
Attiecībā uz valsts mežu atbalstu var 
piešķirt arī struktūrām, kuras apsaimnieko 
šos mežus un ir neatkarīgas no valsts 
budžeta.

1. Atbalstu saskaņā ar 22. panta 1. punkta 
d) apakšpunktu piešķir fiziskām personām, 
privātmeža īpašniekiem, privāttiesību 
subjektiem un daļēji publisko tiesību 
subjektiem, pašvaldībām un to apvienībām. 
Attiecībā uz valsts mežu atbalstu var 
piešķirt arī struktūrām, kuras apsaimnieko 
šos mežus un ir neatkarīgas no valsts 
budžeta. Šis ierobežojums neattiecas uz 
mežu pārkaļķošanās pasākumiem.

Or. de

Grozījums Nr. 1218
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Milan Zver, Herbert Dorfmann, Albert Deß, Astrid 
Lulling

Regulas priekšlikums
26. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Atbalstu saskaņā ar 22. panta 1. punkta 
d) apakšpunktu piešķir fiziskām personām, 
privātmeža īpašniekiem, privāttiesību 
subjektiem un daļēji publisko tiesību 
subjektiem, pašvaldībām un to apvienībām. 
Attiecībā uz valsts mežu atbalstu var 
piešķirt arī struktūrām, kuras apsaimnieko 
šos mežus un ir neatkarīgas no valsts 
budžeta.

1. Atbalstu saskaņā ar 22. panta 1. punkta 
d) apakšpunktu piešķir vienīgi fiziskām 
personām, privātmeža īpašniekiem, 
privāttiesību subjektiem un daļēji publisko 
tiesību subjektiem, pašvaldībām un to 
apvienībām. Attiecībā uz valsts mežu 
atbalstu var piešķirt arī struktūrām, kuras 
apsaimnieko šos mežus un ir neatkarīgas 
no valsts budžeta.

Or. de

Grozījums Nr. 1219
Georgios Papastamkos, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Gaston 
Franco

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

2. Ieguldījumu mērķis ir izpildīt saistības, 
kuru uzņemšanās attiecas uz vides 
mērķiem vai ekosistēmas pakalpojumu 
nodrošināšanu un/vai kuras paaugstina 
meža un meža zemes estētisko vērtību 
attiecīgajā teritorijā, vai uzlabo ekosistēmu 
potenciālu mazināt klimata pārmaiņu 
sekas, neizslēdzot ekonomiskos ieguvumus 
ilgtermiņā.

2. Ieguldījumu mērķis jo īpaši ir:

(a) atjaunot to mežu potenciālu, kuros 
bojājumus ir izraisījuši ugunsgrēki un 
citas dabas katastrofas, tostarp kaitēkļi, 
slimības un klimata pārmaiņas, kā arī 
katastrofāli notikumi;
(b) izpildīt saistības, kuru uzņemšanās 
attiecas uz vides mērķiem vai ekosistēmas 
pakalpojumu nodrošināšanu un/vai kuras 
paaugstina meža un meža zemes estētisko 
vērtību attiecīgajā teritorijā, vai uzlabo 
ekosistēmu potenciālu mazināt klimata 
pārmaiņu sekas, neizslēdzot ekonomiskos 
ieguvumus ilgtermiņā.

Or. fr

Grozījums Nr. 1220
Dimitar Stoyanov

Regulas priekšlikums
26. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ieguldījumu mērķis ir izpildīt saistības, 
kuru uzņemšanās attiecas uz vides 
mērķiem vai ekosistēmas pakalpojumu 
nodrošināšanu un/vai kuras paaugstina 
meža un meža zemes estētisko vērtību 
attiecīgajā teritorijā, vai uzlabo ekosistēmu 
potenciālu mazināt klimata pārmaiņu 
sekas, neizslēdzot ekonomiskos ieguvumus 
ilgtermiņā.

2. Ieguldījumu mērķis ir izpildīt saistības, 
kuru uzņemšanās attiecas uz vides 
mērķiem vai ekosistēmas pakalpojumu 
nodrošināšanu un/vai kuras paaugstina 
meža un meža zemes estētisko vērtību 
attiecīgajā teritorijā, vai uzlabo ekosistēmu 
potenciālu mazināt klimata pārmaiņu 
sekas.
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Or. bg

Grozījums Nr. 1221
Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà

Regulas priekšlikums
26. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ieguldījumu mērķis ir izpildīt saistības, 
kuru uzņemšanās attiecas uz vides 
mērķiem vai ekosistēmas pakalpojumu 
nodrošināšanu un/vai kuras paaugstina 
meža un meža zemes estētisko vērtību 
attiecīgajā teritorijā, vai uzlabo ekosistēmu 
potenciālu mazināt klimata pārmaiņu 
sekas, neizslēdzot ekonomiskos ieguvumus 
ilgtermiņā.

2. Ieguldījumu mērķis ir izpildīt saistības, 
kuru uzņemšanās attiecas uz vides 
mērķiem vai ekosistēmas pakalpojumu 
nodrošināšanu un/vai kuras paaugstina 
meža un meža zemes estētisko vērtību un 
produktivitāti attiecīgajā teritorijā, vai 
uzlabo ekosistēmu potenciālu mazināt 
klimata pārmaiņu sekas, tostarp —
ekonomiskos ieguvumus ilgtermiņā.

Or. it

Pamatojums

Arī  ekonomiskie aspekti un produktivitāte būtu jāiekļauj attiecībā uz ieguldījumiem, kuru 
mērķis ir uzlabot meža ekosistēmu noturīgumu un ekoloģisko vērtību, lai skaidri izklāstītu, ka 
jāpievērš uzmanība mežu ekonomiskajai produktivitātei un meža resursu uzlabošanai, kā 
norādīts 25. apsvērumā. 

Grozījums Nr. 1222
Eric Andrieu

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2a. Ieguldījumu mērķis ir būtiski vērsts uz 
to, lai atjaunotu to mežu potenciālu, kuros 
bojājumus ir izraisījuši ugunsgrēki un 
citas dabas katastrofas, tostarp kaitēkļi, 
slimības un klimata pārmaiņas.

Or. fr
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Grozījums Nr. 1223
Georgios Papastamkos, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Gaston 
Franco

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2a. Atbalstu saskaņā ar 2. punkta 
d) apakšpunktu sniedz ar nosacījumu, ka 
valsts kompetentās iestādes dalībvalstīs ir 
oficiāli atzinušas, ka ir notikusi dabas 
katastrofa un ka šī katastrofa vai 
pasākumi, kas saskaņā ar 
Direktīvu 2000/29/EK ir pieņemti, lai 
izskaustu vai apturētu augu slimību vai 
kaitēkļu invāziju, ir izraisījuši attiecīgā 
meža potenciāla iznīcināšanu vismaz 
30 % apmērā. Šo procentuālo daļu 
nosaka, pamatojoties uz vidējo faktisko 
meža potenciālu vai nu trīs gados tieši 
pirms katastrofas, vai arī piecos gados 
tieši pirms katastrofas, izņemot lielāko un 
mazāko rādītāju.

Or. fr

Grozījums Nr. 1224
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2a. Tādējādi šo pasākumu var izmantot, 
lai finansētu tādu mežu plānošanas 
instrumentu izveidi kā plānošanas 
projekti un tehniskie plāni, kas sevī ietver 
šā pasākuma finansētas ieguldījumu 
iniciatīvas.
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Or. es

Pamatojums

Būtu jāparedz noteikums par tehnisko darbu finansēšanu — piemēram, mežu plānošanas 
dokumentu projektu sagatavošana, lai veicinātu un sekmētu labāku mežu plānošanu.

Grozījums Nr. 1225
Maria do Céu Patrão Neves

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2a. Atbalstu piešķir atkarībā no 
kvantitatīvi noteiktām liecībām par 
labumu, kādu dod kapitāls bez tirgus 
vērtības, ko radījis ieguldījums.

Or. pt

Grozījums Nr. 1226
Georgios Papastamkos, Gaston Franco

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2b. Saskaņā ar 2.a punktu atbalstu 
nepiešķir par dabas katastrofas rezultātā 
zaudētiem ienākumiem. Dalībvalstis 
nodrošina to, ka netiek pieļauta 
pārmērīga kompensācija, kas varētu 
rasties, apvienojot šo pasākumu ar citiem 
valsts vai Savienības atbalsta 
instrumentiem vai privātām 
apdrošināšanas shēmām.

Or. fr
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Grozījums Nr. 1227
Karin Kadenbach

Regulas priekšlikums
27. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ieguldījumi jaunās mežsaimniecības 
tehnoloģijās un meža produktu pārstrādē 
un tirdzniecībā

Ieguldījumi vides ziņā ilgtspējīgās
mežsaimniecības tehnoloģijās un meža 
produktu pārstrādē un tirdzniecībā

Or. en

Grozījums Nr. 1228
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Regulas priekšlikums
27. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Atbalstu saskaņā ar 22. panta 1. punkta 
e) apakšpunktu piešķir privātmeža
īpašniekiem, pašvaldībām un to 
apvienībām un MVU attiecībā uz 
ieguldījumiem, kas uzlabo 
mežsaimniecības potenciālu vai ir saistīti ar 
pārstrādi un tirdzniecību, kas rada meža 
produktu pievienoto vērtību. Azoru salās, 
Madeirā, Kanāriju salās, nelielajās Egejas 
jūras salās Regulas (EEK) Nr. 2019/93 
nozīmē un Francijas aizjūras 
departamentos atbalstu var piešķirt arī 
uzņēmumiem, kas nav MVU.

1. Atbalstu saskaņā ar 22. panta 1. punkta 
e) apakšpunktu piešķir privātzemes
īpašniekiem un publiskiem zemes 
īpašniekiem un nomniekiem, citiem zemes 
apsaimniekotājiem un MVU attiecībā uz 
ieguldījumiem, kas uzlabo 
mežsaimniecības potenciālu vai ir saistīti ar 
pārstrādi un tirdzniecību, kas rada meža 
produktu pievienoto vērtību. Azoru salās, 
Madeirā, Kanāriju salās, nelielajās Egejas 
jūras salās Regulas (EEK) Nr. 2019/93 
nozīmē un Francijas aizjūras 
departamentos atbalstu var piešķirt arī 
uzņēmumiem, kas nav MVU.

Or. it

Grozījums Nr. 1229
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora, Georgios Papastamkos
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Regulas priekšlikums
27. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Atbalstu saskaņā ar 22. panta 1. punkta 
e) apakšpunktu piešķir privātmeža 
īpašniekiem, pašvaldībām un to 
apvienībām un MVU attiecībā uz 
ieguldījumiem, kas uzlabo 
mežsaimniecības potenciālu vai ir saistīti ar 
pārstrādi un tirdzniecību, kas rada meža 
produktu pievienoto vērtību. Azoru salās, 
Madeirā, Kanāriju salās, nelielajās Egejas 
jūras salās Regulas (EEK) Nr. 2019/93 
nozīmē un Francijas aizjūras 
departamentos atbalstu var piešķirt arī 
uzņēmumiem, kas nav MVU.

1. Atbalstu saskaņā ar 22. panta 1. punkta 
e) apakšpunktu piešķir publiskā un
privātmeža īpašniekiem un MVU attiecībā 
uz ieguldījumiem, kas uzlabo 
mežsaimniecības potenciālu vai ir saistīti ar 
pārstrādi un tirdzniecību, kas rada meža 
produktu pievienoto vērtību. Azoru salās, 
Madeirā, Kanāriju salās, nelielajās Egejas 
jūras salās Regulas (EEK) Nr. 2019/93 
nozīmē un Francijas aizjūras 
departamentos atbalstu var piešķirt arī 
uzņēmumiem, kas nav MVU.

Or. es

Pamatojums

Attiecībā uz dažādiem mežkopības pasākumiem ierosinātajos grozījumos ņem vērā meža 
īpašnieka aspektu, par šā atbalsta saņēmējiem atzīstot arī publiskās struktūras, nevis tikai 
pašvaldības. 

Grozījums Nr. 1230
Izaskun Bilbao Barandica

Regulas priekšlikums
27. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Atbalstu saskaņā ar 22. panta 1. punkta 
e) apakšpunktu piešķir privātmeža 
īpašniekiem, pašvaldībām un to 
apvienībām un MVU attiecībā uz 
ieguldījumiem, kas uzlabo 
mežsaimniecības potenciālu vai ir saistīti ar 
pārstrādi un tirdzniecību, kas rada meža 
produktu pievienoto vērtību. Azoru salās, 
Madeirā, Kanāriju salās, nelielajās Egejas 
jūras salās Regulas (EEK) Nr. 2019/93 

1. Atbalstu saskaņā ar 22. panta 1. punkta 
e) apakšpunktu piešķir publiskā un
privātmeža īpašniekiem un MVU attiecībā 
uz ieguldījumiem, kas uzlabo 
mežsaimniecības potenciālu vai ir saistīti ar 
pārstrādi un tirdzniecību, kas rada meža 
produktu pievienoto vērtību. Azoru salās, 
Madeirā, Kanāriju salās, nelielajās Egejas 
jūras salās Regulas (EEK) Nr. 2019/93 
nozīmē un Francijas aizjūras 
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nozīmē un Francijas aizjūras 
departamentos atbalstu var piešķirt arī 
uzņēmumiem, kas nav MVU.

departamentos atbalstu var piešķirt arī 
uzņēmumiem, kas nav MVU.

Or. es

Grozījums Nr. 1231
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Regulas priekšlikums
27. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Atbalstu saskaņā ar 22. panta 1. punkta 
e) apakšpunktu piešķir privātmeža 
īpašniekiem, pašvaldībām un to 
apvienībām un MVU attiecībā uz 
ieguldījumiem, kas uzlabo 
mežsaimniecības potenciālu vai ir saistīti ar 
pārstrādi un tirdzniecību, kas rada meža 
produktu pievienoto vērtību. Azoru salās, 
Madeirā, Kanāriju salās, nelielajās Egejas 
jūras salās Regulas (EEK) Nr. 2019/93 
nozīmē un Francijas aizjūras 
departamentos atbalstu var piešķirt arī 
uzņēmumiem, kas nav MVU.

1. Atbalstu saskaņā ar 22. panta 1. punkta 
e) apakšpunktu piešķir publiskā un
privātmeža īpašniekiem un MVU attiecībā 
uz ieguldījumiem, kas uzlabo 
mežsaimniecības potenciālu vai ir saistīti ar 
pārstrādi un tirdzniecību, kas rada meža 
produktu pievienoto vērtību. Azoru salās, 
Madeirā, Kanāriju salās, nelielajās Egejas 
jūras salās Regulas (EEK) Nr. 2019/93 
nozīmē un Francijas aizjūras 
departamentos atbalstu var piešķirt arī 
uzņēmumiem, kas nav MVU.

Or. es

Pamatojums

Jēdziens ir jāpaplašina, lai iekļautu arī publiskās struktūras un līdz ar to atbalstu varētu 
saņemt visa veida struktūras, nevis tikai pašvaldības.

Grozījums Nr. 1232
Hynek Fajmon

Regulas priekšlikums
27. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Atbalstu saskaņā ar 22. panta 1. punkta 1. Atbalstu saskaņā ar 22. panta 1. punkta 
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e) apakšpunktu piešķir privātmeža 
īpašniekiem, pašvaldībām un to 
apvienībām un MVU attiecībā uz 
ieguldījumiem, kas uzlabo 
mežsaimniecības potenciālu vai ir saistīti ar 
pārstrādi un tirdzniecību, kas rada meža 
produktu pievienoto vērtību. Azoru salās, 
Madeirā, Kanāriju salās, nelielajās Egejas 
jūras salās Regulas (EEK) Nr. 2019/93 
nozīmē un Francijas aizjūras 
departamentos atbalstu var piešķirt arī 
uzņēmumiem, kas nav MVU.

e) apakšpunktu piešķir privātiem meža 
tiesiskajiem valdītājiem, pašvaldībām un to 
apvienībām, publiskām struktūrām, kuru 
izveidošanas mērķis ir profesionālā 
izglītība, un MVU attiecībā uz 
ieguldījumiem, kas uzlabo 
mežsaimniecības potenciālu vai ir saistīti ar 
pārstrādi un tirdzniecību, kas rada meža 
produktu pievienoto vērtību. Azoru salās, 
Madeirā, Kanāriju salās, nelielajās Egejas 
jūras salās Regulas (EEK) Nr. 2019/93 
nozīmē un Francijas aizjūras 
departamentos atbalstu var piešķirt arī 
uzņēmumiem, kas nav MVU.

Or. en

Grozījums Nr. 1233
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Regulas priekšlikums
27. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Atbalstu saskaņā ar 22. panta 1. punkta 
e) apakšpunktu piešķir privātmeža 
īpašniekiem, pašvaldībām un to 
apvienībām un MVU attiecībā uz 
ieguldījumiem, kas uzlabo 
mežsaimniecības potenciālu vai ir saistīti ar 
pārstrādi un tirdzniecību, kas rada meža 
produktu pievienoto vērtību. Azoru salās, 
Madeirā, Kanāriju salās, nelielajās Egejas 
jūras salās Regulas (EEK) Nr. 2019/93 
nozīmē un Francijas aizjūras 
departamentos atbalstu var piešķirt arī 
uzņēmumiem, kas nav MVU.

1. Atbalstu saskaņā ar 22. panta 1. punkta 
e) apakšpunktu piešķir privātmeža 
īpašniekiem, pašvaldībām un to 
apvienībām, mežstrādniekiem un viņu 
apvienībām, un MVU attiecībā uz 
ieguldījumiem, kas uzlabo 
mežsaimniecības potenciālu vai ir saistīti ar 
pārstrādi un tirdzniecību, kas rada meža 
produktu pievienoto vērtību. Azoru salās, 
Madeirā, Kanāriju salās, nelielajās Egejas 
jūras salās Regulas (EEK) Nr. 2019/93 
nozīmē un Francijas aizjūras 
departamentos atbalstu var piešķirt arī 
uzņēmumiem, kas nav MVU.

Or. en

Grozījums Nr. 1234
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
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Regulas priekšlikums
27. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Atbalstu saskaņā ar 22. panta 1. punkta 
e) apakšpunktu piešķir privātmeža 
īpašniekiem, pašvaldībām un to 
apvienībām un MVU attiecībā uz 
ieguldījumiem, kas uzlabo 
mežsaimniecības potenciālu vai ir saistīti ar 
pārstrādi un tirdzniecību, kas rada meža 
produktu pievienoto vērtību. Azoru salās, 
Madeirā, Kanāriju salās, nelielajās Egejas 
jūras salās Regulas (EEK) Nr. 2019/93 
nozīmē un Francijas aizjūras 
departamentos atbalstu var piešķirt arī 
uzņēmumiem, kas nav MVU.

1. Atbalstu saskaņā ar 22. panta 1. punkta 
e) apakšpunktu piešķir privātmeža 
īpašniekiem, citiem meža 
apsaimniekotājiem, pašvaldībām un to 
apvienībām un MVU attiecībā uz 
ieguldījumiem, kas uzlabo 
mežsaimniecības potenciālu vai ir saistīti ar
pārstrādi un tirdzniecību, kas rada meža 
produktu pievienoto vērtību. Azoru salās, 
Madeirā, Kanāriju salās, nelielajās Egejas 
jūras salās Regulas (EEK) Nr. 2019/93 
nozīmē un Francijas aizjūras 
departamentos atbalstu var piešķirt arī 
uzņēmumiem, kas nav MVU.

Or. en

Grozījums Nr. 1235
Karin Kadenbach

Regulas priekšlikums
27. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Atbalstu saskaņā ar 22. panta 1. punkta 
e) apakšpunktu piešķir privātmeža 
īpašniekiem, pašvaldībām un to 
apvienībām un MVU attiecībā uz 
ieguldījumiem, kas uzlabo 
mežsaimniecības potenciālu vai ir saistīti 
ar pārstrādi un tirdzniecību, kas rada meža 
produktu pievienoto vērtību. Azoru salās, 
Madeirā, Kanāriju salās, nelielajās Egejas 
jūras salās Regulas (EEK) Nr. 2019/93 
nozīmē un Francijas aizjūras 
departamentos atbalstu var piešķirt arī 
uzņēmumiem, kas nav MVU.

1. Atbalstu saskaņā ar 22. panta 1. punkta 
e) apakšpunktu piešķir privātmeža 
īpašniekiem, pašvaldībām un to 
apvienībām un MVU attiecībā uz 
ieguldījumiem vides ziņā ilgtspējīgās 
mežsaimniecības tehnoloģijās vai tādiem 
ieguldījumiem, kas ir saistīti ar pārstrādi 
un tirdzniecību un kas rada meža produktu 
pievienoto vērtību. Azoru salās, Madeirā, 
Kanāriju salās, nelielajās Egejas jūras salās 
Regulas (EEK) Nr. 2019/93 nozīmē un 
Francijas aizjūras departamentos atbalstu 
var piešķirt arī uzņēmumiem, kas nav 
MVU.
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Or. en

Grozījums Nr. 1236
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Albert Deß, Astrid Lulling

Regulas priekšlikums
27. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Atbalstu saskaņā ar 22. panta 1. punkta 
e) apakšpunktu piešķir privātmeža 
īpašniekiem, pašvaldībām un to 
apvienībām un MVU attiecībā uz 
ieguldījumiem, kas uzlabo 
mežsaimniecības potenciālu vai ir saistīti ar 
pārstrādi un tirdzniecību, kas rada meža 
produktu pievienoto vērtību. Azoru salās, 
Madeirā, Kanāriju salās, nelielajās Egejas 
jūras salās Regulas (EEK) Nr. 2019/93 
nozīmē un Francijas aizjūras 
departamentos atbalstu var piešķirt arī 
uzņēmumiem, kas nav MVU.

1. Atbalstu saskaņā ar 22. panta 1. punkta 
e) apakšpunktu piešķir vienīgi privātmeža 
īpašniekiem, pašvaldībām un to 
apvienībām un MVU attiecībā uz 
ieguldījumiem, kas uzlabo 
mežsaimniecības potenciālu vai ir saistīti ar 
pārstrādi un tirdzniecību, kas rada meža 
produktu pievienoto vērtību. Azoru salās, 
Madeirā, Kanāriju salās, nelielajās Egejas 
jūras salās Regulas (EEK) Nr. 2019/93 
nozīmē un Francijas aizjūras 
departamentos atbalstu var piešķirt arī 
uzņēmumiem, kas nav MVU.

Or. de

Grozījums Nr. 1237
Karin Kadenbach

Regulas priekšlikums
27. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ieguldījumus, kas saistīti ar mežu 
ekonomiskās vērtības paaugstināšanu, veic 
meža tiesiskā valdījuma līmenī, un tie var 
ietvert ieguldījumus augsnei un resursiem 
labvēlīgā mežizstrādes tehnikā un praksē.

2. Ieguldījumus, kas saistīti ar mežu 
ekoloģiskās vērtības paaugstināšanu, veic 
meža tiesiskā valdījuma līmenī, un tie var 
ietvert ieguldījumus augsnei un resursiem 
labvēlīgā mežizstrādes tehnikā un praksē, 
kam ir īpaša ekoloģiskā vērtība.

Or. en
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Grozījums Nr. 1238
Csaba Sándor Tabajdi

Regulas priekšlikums
27. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ieguldījumus, kas saistīti ar mežu 
ekonomiskās vērtības paaugstināšanu, veic 
meža tiesiskā valdījuma līmenī, un tie var 
ietvert ieguldījumus augsnei un resursiem 
labvēlīgā mežizstrādes tehnikā un praksē.

2. Ieguldījumus, kas saistīti ar mežu 
ekonomiskās vērtības paaugstināšanu, veic 
meža tiesiskā valdījuma līmenī, un tie var 
ietvert ieguldījumus nodrošināšanai ar 
aizsarglīdzekļiem un darba apģērbu, kā 
arī ieguldījumus augsnei un resursiem 
labvēlīgā mežizstrādes tehnikā un praksē.

Or. en

Grozījums Nr. 1239
Maria do Céu Patrão Neves

Regulas priekšlikums
27. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ieguldījumus, kas saistīti ar mežu 
ekonomiskās vērtības paaugstināšanu, veic 
meža tiesiskā valdījuma līmenī, un tie var 
ietvert ieguldījumus augsnei un resursiem 
labvēlīgā mežizstrādes tehnikā un praksē.

2. Atbalsttiesīgi ir visi ieguldījumi, kas 
saistīti ar mežu ekonomiskās vērtības un to 
produktivitātes potenciāla paaugstināšanu. 
Tos veic meža tiesiskā valdījuma līmenī, 
un tie var ietvert ieguldījumus augsnei un 
resursiem labvēlīgā mežizstrādes tehnikā 
un praksē.

Or. pt

Grozījums Nr. 1240
Gaston Franco

Regulas priekšlikums
27. pants – 3. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ieguldījumi, kas saistīti ar koksnes kā 
izejvielas vai enerģijas avota izmantošanu, 
attiecas tikai uz visām darba operācijām
pirms rūpnieciskās pārstrādes.

3. Ieguldījumi, kas saistīti ar koksnes kā 
izejvielas vai enerģijas avota izmantošanu, 
attiecas uz visām darba operācijām, kas 
skar mežsaimniecības potenciāla 
uzlabošanu, kā arī pārstrādi un 
tirdzniecību.

Or. fr

Grozījums Nr. 1241
Maria do Céu Patrão Neves

Regulas priekšlikums
27. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Atbalsts nepārsniedz maksimālās 
atbalsta likmes, kas noteiktas I pielikumā.

4. Atbalsts nepārsniedz maksimālās 
atbalsta likmes 60 % mazāk attīstītajiem 
reģioniem un 40 % citiem reģioniem.

Or. pt

Grozījums Nr. 1242
Bas Eickhout

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4a. Veicot ieguldījumus jaunās 
mežsaimniecības tehnoloģijās un 
mežsaimniecības produktu apstrādē un 
tirdzniecībā, atbalstu nodrošina, ja tiek 
iesniegts mežu apsaimniekošanas plāns 
vai līdzvērtīgs dokuments, kurā būtu 
paredzēti arī bioloģiskās daudzveidības 
pasākumi, ar kuriem, ievērojot Eiropas 
Savienības bioloģiskās daudzveidības 
stratēģiju, nodrošina kvantificējamus 
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uzlabojumus attiecībā uz to sugu un 
dzīvotņu saglabāšanas statusu, kas ir 
atkarīgas no mežsaimniecības vai kurus tā 
ietekmē.

Or. en

Grozījums Nr. 1243
Bas Eickhout

Regulas priekšlikums
27. pants – 4.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4b. Piešķirot atbalstu mežsaimniecības 
pasākumiem, ir jāpamatojas uz labas 
mežu apsaimniekošanas prakses 
standartu.

Or. en

Grozījums Nr. 1244
Bas Eickhout

Regulas priekšlikums
27. pants – 4.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4c. Viss atbalsts, ko piešķir bioenerģijas 
izmantošanai un ražošanai, ir jāpamato 
ar ilgtspējas kritērijiem.

Or. en

Grozījums Nr. 1245
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Regulas priekšlikums
28. pants
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

[...] svītrots

Or. es

Pamatojums

Šajā pantā pietrūkst pievēršanās nepieciešamībai, lai struktūra atbilstu produkcijas 
nodrošināšanai un lai tiktu ievēroti Komisijas priekšlikuma mērķi. Ņemot vērā jautājuma 
nozīmību, šis pasākums būtu jāiekļauj Vienotās TKO regulā un jāpiešķir pietiekams budžets. 
Pašreizējā pieejā ir centieni vienoties par labvēlīgu attieksmi pret maza mēroga ražotājiem, 
bet var gadīties, ka tas rada pretēju efektu uz konsolidācijas procesu, kurs jau notiek vai ir
paredzēts plaša mēroga tirdzniecības stratēģijās, tādējādi novedot pie piegādes 
sadrumstalošanas.

Grozījums Nr. 1246
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Regulas priekšlikums
28. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ražotāju grupu izveide Ražotāju organizāciju un grupu izveide

Or. fr

Grozījums Nr. 1247
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Regulas priekšlikums
28. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Atbalstu saskaņā ar šo pasākumu piešķir, 
lai veicinātu ražotāju grupu izveidi
lauksaimniecības un mežsaimniecības 
nozarē ar mērķi:

1. Atbalstu saskaņā ar šo pasākumu piešķir, 
lai veicinātu ražotāju organizāciju izveidi, 
kas atzītas saskaņā ar [Vienotās KTO] 
Regulas (ES) Nr. [...] 106. pantu, 
lauksaimniecības nozarē un ražotāju
grupu izveidi mežsaimniecības nozarē, jo 
īpaši ar mērķi:
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Or. fr

Grozījums Nr. 1248
Marc Tarabella

Regulas priekšlikums
28. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Atbalstu saskaņā ar šo pasākumu piešķir, 
lai veicinātu ražotāju grupu izveidi 
lauksaimniecības un mežsaimniecības 
nozarē ar mērķi:

1. Atbalstu saskaņā ar šo pasākumu piešķir, 
lai veicinātu ražotāju organizāciju izveidi, 
kā noteikts Regulas (ES) Nr. [...] par 
Vienoto Kopēja tirgus organizāciju 106. 
pantā, lauksaimniecības un 
mežsaimniecības nozarē ar mērķi:

Or. fr

Grozījums Nr. 1249
Elisabeth Jeggle

Regulas priekšlikums
28. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Atbalstu saskaņā ar šo pasākumu piešķir, 
lai veicinātu ražotāju grupu izveidi 
lauksaimniecības un mežsaimniecības 
nozarē ar mērķi:

1. Atbalstu saskaņā ar šo pasākumu piešķir, 
lai veicinātu ražotāju organizāciju izveidi 
saskaņā ar Regulu (ES) Nr. [...] par 
Vienoto Kopēja tirgus organizāciju un 
ražotāju grupu izveidi lauksaimniecības un 
mežsaimniecības nozarē ar mērķi:

Or. de

Grozījums Nr. 1250
Maria do Céu Patrão Neves

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

1. Atbalstu saskaņā ar šo pasākumu piešķir, 
lai veicinātu ražotāju grupu izveidi 
lauksaimniecības un mežsaimniecības 
nozarē ar mērķi:

1. Atbalstu saskaņā ar šo pasākumu piešķir, 
lai veicinātu ražotāju grupu izveidi un, 
izmantojot apvienošanos vai mēroga 
palielināšanu, lielumu mainīšanu esošās 
ražotāju organizācijas ietvaros
lauksaimniecības un mežsaimniecības 
nozarē ar mērķi:

Or. pt

Grozījums Nr. 1251
Luís Paulo Alves

Regulas priekšlikums
28. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Atbalstu saskaņā ar šo pasākumu piešķir, 
lai veicinātu ražotāju grupu izveidi 
lauksaimniecības un mežsaimniecības 
nozarē ar mērķi:

1. Atbalstu saskaņā ar šo pasākumu piešķir, 
lai veicinātu ražotāju organizāciju izveidi 
lauksaimniecības un mežsaimniecības 
nozarē, vai to lieluma vai mēroga 
pieaugumu, ar mērķi:

Or. pt

Grozījums Nr. 1252
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Albert Deß, Astrid Lulling

Regulas priekšlikums
28. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Atbalstu saskaņā ar šo pasākumu piešķir, 
lai veicinātu ražotāju grupu izveidi 
lauksaimniecības un mežsaimniecības 
nozarē ar mērķi:

1. Atbalstu saskaņā ar šo pasākumu piešķir, 
lai veicinātu ražotāju grupu izveidi un 
attīstīšanu lauksaimniecības un 
mežsaimniecības nozarē ar mērķi:
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Or. de

Grozījums Nr. 1253
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Regulas priekšlikums
28. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Atbalstu saskaņā ar šo pasākumu piešķir, 
lai veicinātu ražotāju grupu izveidi 
lauksaimniecības un mežsaimniecības 
nozarē ar mērķi:

1. Atbalstu saskaņā ar šo pasākumu piešķir, 
lai veicinātu ražotāju grupu izveidi un 
apvienošanu lauksaimniecības un 
mežsaimniecības nozarē ar mērķi:

Or. es

Grozījums Nr. 1254
Luís Paulo Alves

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) pielāgot tirgus prasībām šādu grupu
locekļu ražošanu un produkciju;

(a) pielāgot tirgus prasībām šādu 
organizāciju locekļu ražošanu un 
produkciju;

Or. en

Grozījums Nr. 1255
Alyn Smith
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(aa) nodrošināt taisnīgas cenas 
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organizācijas ražotājiem, pastiprinot viņu 
iespējas ietekmēt sarunu gaitu pārtikas 
piegādes ķēdē;

Or. en

Grozījums Nr. 1256
Rareş-Lucian Niculescu

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) kopīgi laist preces tirgū, ietverot to 
sagatavošanu pārdošanai, pārdošanas 
centralizēšanu un piegādi vairumpircējiem;

(b) kopīgi laist preces tirgū un reklamēt 
tās, ietverot to sagatavošanu pārdošanai, 
pārdošanas centralizēšanu un piegādi 
vairumpircējiem;

Or. ro

Grozījums Nr. 1257
Britta Reimers

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) izveidot infrastruktūras un loģistiku, 
lai videi nekaitīgā un ekonomiski 
ilgtspējīgā veidā izmantotu biomasu, jo 
īpaši — tehnoloģiski mobilizētu 
lauksaimniecības atkritumus, atliekvielas, 
lignocelulozi un nepārtikas celulozi;

Or. en

Pamatojums

Lai efektīvi izmantotu pieejamos biomasas resursus, būs vajadzīgas jaunas iekārtas un 
infrastruktūra.
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Grozījums Nr. 1258
Christel Schaldemose

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) izveidot un optimizēt infrastruktūras 
un loģistikas spēju, lai videi nekaitīgā un 
ekonomiski ilgtspējīgā veidā mobilizētu 
biomasu, jo īpaši — tehnoloģiski 
mobilizētu lauksaimniecības atkritumus, 
atliekvielas, lignocelulozi un nepārtikas 
celulozi;

Or. en

Pamatojums

Lai efektīvi izmantotu pieejamos biomasas resursus, būs vajadzīgas jaunas iekārtas un 
infrastruktūra. Lai nodrošinātu visas biomasas (tostarp lauksaimnieciskas un 
mežsaimnieciskas izcelsmes izejvielu un atkritumu) savākšanu ekoloģiski un ekonomiski 
ilgtspējīgā veidā tās faktisko izmantošanu, ļoti svarīgas ir investīcijas infrastruktūras un 
loģistisko spēju izveidē un optimizēšanā.

Grozījums Nr. 1259
Maria do Céu Patrão Neves

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) veikt palielinājumus, pieaugot 
dalībnieku skaitam vai citās vērtību ķēdēs 
tirgotā ražojuma vērtībai;

Or. pt

Grozījums Nr. 1260
Maria do Céu Patrão Neves
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Regulas priekšlikums
28. pants – 1. punkts – cb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(cb) panākt apjomradītas priekšrocības 
asociējoties, apvienojoties vai slēdzot 
tirdzniecības vienošanās, kas sekmē 
sinerģijas starp ražotāju organizāciju 
darbībām un to savstarpēju 
papildināmību, vai arī ar vertikālās 
integrācijas starpniecību; 

Or. pt

Grozījums Nr. 1261
Luís Paulo Alves

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) veikt citus pasākumus, kurus var veikt 
ražotāju grupas, piemēram, 
uzņēmējdarbības un marketinga prasmju 
attīstīšana un inovācijas procesu 
organizēšana un veicināšana.

(d) veikt citus pasākumus, kurus var veikt 
ražotāju organizācijas, piemēram, 
uzņēmējdarbības un marketinga prasmju 
attīstīšana un inovācijas procesu 
organizēšana un veicināšana.

Or. pt

Grozījums Nr. 1262
Maria do Céu Patrão Neves

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) veikt citus pasākumus, kurus var veikt 
ražotāju grupas, piemēram, 
uzņēmējdarbības un marketinga prasmju 
attīstīšana un inovācijas procesu 
organizēšana un veicināšana.

(d) veikt citus pasākumus, kurus var veikt 
ražotāju organizācijas, piemēram, 
uzņēmējdarbības un marketinga prasmju 
attīstīšana un inovācijas procesu 
organizēšana un veicināšana.
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Or. pt

Grozījums Nr. 1263
Rareş-Lucian Niculescu

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) veikt citus pasākumus, kurus var veikt 
ražotāju grupas, piemēram, 
uzņēmējdarbības un marketinga prasmju
attīstīšana un inovācijas procesu 
organizēšana un veicināšana.

(d) veikt citus pasākumus, kurus var veikt 
ražotāju grupas, piemēram, 
uzņēmējdarbības, uzglabāšanas un 
marketinga potenciāla attīstīšana un 
inovācijas procesu organizēšana un 
veicināšana.

Or. ro

Grozījums Nr. 1264
Giovanni La Via

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) veikt citus pasākumus, kurus var veikt 
ražotāju grupas, piemēram, 
uzņēmējdarbības un marketinga prasmju 
attīstīšana un inovācijas procesu 
organizēšana un veicināšana.

(d) veikt citus pasākumus, kurus var veikt 
ražotāju grupas, piemēram, 
uzņēmējdarbības un marketinga prasmju 
attīstīšana un inovācijas procesu 
īstenošanas organizēšana un veicināšana.

Or. it

Grozījums Nr. 1265
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Regulas priekšlikums
28. pants – 1. punkts – da apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) ražotāju organizāciju apvienību 
un/vai ražotāju grupu vai apvienību 
izveidošana, kas atbild par uzraudzīšanu, 
lai ģeogrāfiskās norādes un izcelsmes 
norādes, un kvalitātes zīmes tiek 
izmantotas saskaņa ar ES tiesību aktiem, 
kā arī atzītu starpnozaru organizāciju 
izveidošana.

Or. es

Grozījums Nr. 1266
Luís Paulo Alves

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) veikt palielinājumus līdz nozīmīgai 
tirgus daļas robežai, pieaugot dalībnieku 
skaitam vai tirgū laistā ražojuma vērtībai. 

Or. pt

Grozījums Nr. 1267
Luís Paulo Alves

Regulas priekšlikums
28. pants – 1. punkts – db apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(db) panākt apjomradītas priekšrocības 
asociējoties, apvienojoties vai slēdzot 
tirdzniecības vienošanās, kas sekmē 
sinerģijas starp ražotāju organizāciju 
darbībām un to savstarpēju 
papildināmību, vai arī ar vertikālās 
integrācijas starpniecību; 
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Or. pt

Grozījums Nr. 1268
Sylvie Goulard

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1a. Atbalstu, kā izklāstīts 1. punkta b) 
apakšpunktā, var piešķirt vienīgi tad, ja 
tas nerada konkurences traucējumus 
uzņēmumiem, kas varētu palīdzēt sasniegt 
šos mērķus;

Or. fr

Grozījums Nr. 1269
Sergio Paolo Francesco Silvestris

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atbalstu piešķir ražotāju grupām, ko 
oficiāli atzinusi dalībvalsts kompetentā 
iestāde, pamatojoties uz uzņēmējdarbības 
plānu. To piešķir tikai ražotāju grupām, 
kas atbilst MVU definīcijai.

Atbalstu piešķir ražotāju grupām, ko 
saskaņā ar Vienotās TKO regulas 
106. pantu oficiāli atzinusi dalībvalsts 
kompetentā iestāde, pamatojoties uz 
uzņēmējdarbības plānu.

Or. it

Grozījums Nr. 1270
Maria do Céu Patrão Neves

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

Atbalstu piešķir ražotāju grupām, ko 
oficiāli atzinusi dalībvalsts kompetentā 
iestāde, pamatojoties uz uzņēmējdarbības 
plānu. To piešķir tikai ražotāju grupām, 
kas atbilst MVU definīcijai.

Atbalstu piešķir ražotāju organizācijām, ko 
oficiāli atzinusi dalībvalsts kompetentā 
iestāde, pamatojoties uz uzņēmējdarbības 
plānu.

Or. pt

Grozījums Nr. 1271
Luís Paulo Alves

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atbalstu piešķir ražotāju grupām, ko 
oficiāli atzinusi dalībvalsts kompetentā 
iestāde, pamatojoties uz uzņēmējdarbības 
plānu. To piešķir tikai ražotāju grupām, 
kas atbilst MVU definīcijai.

Atbalstu piešķir ražotāju organizācijām, ko 
oficiāli atzinusi dalībvalsts kompetentā 
iestāde saskaņā ar Regulas 106. pantu 
[regula par vienotu KTO] un pamatojoties 
uz uzņēmējdarbības plānu. To piešķir tikai 
ražotāju organizācijām, kas atbilst MVU 
definīcijai.

Or. pt

Grozījums Nr. 1272
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atbalstu piešķir ražotāju grupām, ko 
oficiāli atzinusi dalībvalsts kompetentā 
iestāde, pamatojoties uz uzņēmējdarbības 
plānu. To piešķir tikai ražotāju grupām, 
kas atbilst MVU definīcijai.

Atbalstu piešķir ražotāju grupām, ko 
oficiāli atzinusi dalībvalsts kompetentā 
iestāde, pamatojoties uz uzņēmējdarbības 
plānu vai rīcības plānu.

Or. es
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Grozījums Nr. 1273
Hynek Fajmon

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atbalstu piešķir ražotāju grupām, ko 
oficiāli atzinusi dalībvalsts kompetentā 
iestāde, pamatojoties uz uzņēmējdarbības 
plānu. To piešķir tikai ražotāju grupām, 
kas atbilst MVU definīcijai.

Atbalstu piešķir ražotāju grupām, ko 
oficiāli atzinusi dalībvalsts kompetentā 
iestāde, pamatojoties uz uzņēmējdarbības 
plānu.

Or. en

Grozījums Nr. 1274
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atbalstu piešķir ražotāju grupām, ko 
oficiāli atzinusi dalībvalsts kompetentā 
iestāde, pamatojoties uz uzņēmējdarbības 
plānu. To piešķir tikai ražotāju grupām, 
kas atbilst MVU definīcijai.

Atbalstu piešķir ražotāju grupām, ko 
oficiāli atzinusi dalībvalsts kompetentā 
iestāde, pamatojoties uz uzņēmējdarbības 
plānu. To piešķir tikai ražotāju grupām, 
kuru gada apgrozījums nepārsniedz 50 
miljonus EUR.

Or. en

Pamatojums

Ņemot  vērā to struktūru specifiku, kas saņem atbalstu saskaņā ar šo pantu, ierosinām anulēt 
prasību atbilst MVU definīcijai, kas atsaucas uz gada apgrozījuma un nodarbinātības 
apjomu. Kritērijam, kas ierobežo atbalsta pieejamību, būtu jāattiecas vienīgi uz gada 
apgrozījumu, bet ne uz nodarbinātības līmeni. Tādēļ ierosinām atteikties no MVU definēšanas 
un lauksaimniecības grupām paredzēta atbalsta ierobežošanas, nosakot gada apgrozījuma 
limitu, kas izslēdz nodarbināto skaitu.
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Grozījums Nr. 1275
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atbalstu piešķir ražotāju grupām, ko 
oficiāli atzinusi dalībvalsts kompetentā 
iestāde, pamatojoties uz uzņēmējdarbības 
plānu. To piešķir tikai ražotāju grupām, 
kas atbilst MVU definīcijai.

Atbalstu piešķir ražotāju grupām, ko 
oficiāli atzinusi dalībvalsts kompetentā 
iestāde, pamatojoties uz uzņēmējdarbības 
plānu. Ražotāju grupām ar apgrozījumu 
mazāk nekā 1 miljons EUR attiecībā uz 
dalībvalstīm, kas pievienojās ES pirms 
2004. gada, saskaņā ar šīs regulas 
8. panta 1. punkta d) apakšpunktu, 
atbalstu piešķir tikai attiecībā uz LAP ar 
tematisku apakšprogrammu, kas attiecas 
uz īsām piegādes ķēdēm.

Or. es

Pamatojums

Es necesario que esta medida sea un instrumento real de concentración de la oferta y 
suponga una fortaleza para el sector productor. En consecuencia resulta imprescindible que 
se contemplen ayudas tanto para la constitución como para la fusión de agrupaciones, y que 
se elimine la limitación a PYME. Finalmente, para las agrupaciones de productores con 
facturación de hasta 1 millón de euros la ayuda se limitará a los nuevos Estados miembros 
que se adhirieron a la UE el 1 de mayo de 2004 o con posterioridad, y para el resto de 
Estados miembros (UE-15) estará limitada al subprograma temático de cadenas de 
distribución cortas.

Grozījums Nr. 1276
Alyn Smith
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atbalstu piešķir ražotāju grupām, ko 
oficiāli atzinusi dalībvalsts kompetentā 
iestāde, pamatojoties uz uzņēmējdarbības 

Atbalstu piešķir ražotāju grupām, ko 
oficiāli atzinusi dalībvalsts kompetentā 
iestāde, pamatojoties uz uzņēmējdarbības 
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plānu. To piešķir tikai ražotāju grupām, kas 
atbilst MVU definīcijai.

plānu. To piešķir tikai ražotāju grupām, kas 
atbilst mikrouzņēmumu vai mazo 
uzņēmumu definīcijai.

Or. en

Grozījums Nr. 1277
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atbalstu piešķir ražotāju grupām, ko 
oficiāli atzinusi dalībvalsts kompetentā 
iestāde, pamatojoties uz uzņēmējdarbības 
plānu. To piešķir tikai ražotāju grupām, kas 
atbilst MVU definīcijai.

Atbalstu piešķir ražotāju grupām, ko 
oficiāli atzinusi dalībvalsts kompetentā 
iestāde, pamatojoties uz uzņēmējdarbības 
plānu. To piešķir tikai ražotāju grupām, kas 
atbilst MVU definīcijai vai kas tiek 
uzskatītas par līdzvērtīgām tām dalībvalsts 
tiesību aktos.

Or. ro

Grozījums Nr. 1278
Alyn Smith
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atbalsts ir vērsts uz tādām ražotāju
organizācijām, kur dalībnieki kontrolē 
politiku — vai nu ar vairākuma 
balsstiesībām, vai ar vairākuma dalību 
valdē.

Or. en
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Grozījums Nr. 1279
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Regulas priekšlikums
28. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis pārbauda, vai uzņēmējdarbības 
plāna mērķi ir sasniegti piecu gadu laikā 
pēc ražotāju grupas atzīšanas.

Dalībvalstis pārbauda, vai uzņēmējdarbības 
plāna mērķi ir sasniegti desmit gadu laikā 
pēc ražotāju grupas atzīšanas.

Or. it

Grozījums Nr. 1280
Luís Paulo Alves

Regulas priekšlikums
28. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis pārbauda, vai uzņēmējdarbības 
plāna mērķi ir sasniegti piecu gadu laikā 
pēc ražotāju grupas atzīšanas.

Dalībvalstis pārbauda, vai uzņēmējdarbības 
plāna mērķi ir sasniegti piecu gadu laikā 
pēc šajā pantā paredzētā atbalsta 
piešķiršanas.

Or. pt

Grozījums Nr. 1281
Maria do Céu Patrão Neves

Regulas priekšlikums
28. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis pārbauda, vai uzņēmējdarbības 
plāna mērķi ir sasniegti piecu gadu laikā 
pēc ražotāju grupas atzīšanas.

Dalībvalstis pārbauda, vai uzņēmējdarbības 
plāna mērķi ir sasniegti piecu gadu laikā 
pēc šajā pantā paredzētā atbalsta 
piešķiršanas. Pēc pirmā gada ikgadējais 
atbalsts pamatojas uz veikuma 
apstiprinājumu, ko mēra ar vienkāršiem 
kvantitatīviem rādītājiem attiecībā uz 
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progresu ceļā uz mērķiem, kas izvirzīti 
iepriekšējos gados.

Or. pt

Grozījums Nr. 1282
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kad ir apritējuši pieci gadi, ražotāju 
grupas atzīst par ražotāju organizācijām 
saskaņā ar Regulas (EK) Nr. […] 
(Vienotā TKO regula) 106. pantu.

Or. es

Grozījums Nr. 1283
Luís Paulo Alves

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atbalstu izmaksā kā vienotas likmes 
atbalstu, kas sadalīts gada maksājumos, 
pirmos piecus gadus pēc dienas, kad 
ražotāju grupa tika atzīta, pamatojoties uz 
tās uzņēmējdarbības plānu. To aprēķina, 
pamatojoties uz grupas pārdotās 
produkcijas gada apjomu. Dalībvalstis 
pēdējo daļu izmaksā tikai pēc tam, kad ir 
pārbaudīta uzņēmējdarbības plāna pareiza 
īstenošana.

Atbalstu izmaksā kā vienotas likmes 
atbalstu, kas sadalīts gada maksājumos, 
pirmos piecus gadus pēc šajā pantā 
paredzētā atbalsta piešķiršanas. To 
aprēķina, pamatojoties uz grupas pārdotās 
produkcijas gada apjoma vērtību.
Dalībvalstis pēdējo daļu izmaksā tikai pēc 
tam, kad ir pārbaudīta uzņēmējdarbības 
plāna pareiza īstenošana.

Or. pt
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Grozījums Nr. 1284
Maria do Céu Patrão Neves

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atbalstu izmaksā kā vienotas likmes 
atbalstu, kas sadalīts gada maksājumos, 
pirmos piecus gadus pēc dienas, kad 
ražotāju grupa tika atzīta, pamatojoties uz 
tās uzņēmējdarbības plānu. To aprēķina, 
pamatojoties uz grupas pārdotās 
produkcijas gada apjomu. Dalībvalstis 
pēdējo daļu izmaksā tikai pēc tam, kad ir 
pārbaudīta uzņēmējdarbības plāna pareiza 
īstenošana.

Atbalstu izmaksā kā vienotas likmes 
atbalstu, kas sadalīts gada maksājumos, 
pirmos desmit gadus pēc šajā pantā 
paredzētā atbalsta piešķiršanas. To 
aprēķina, pamatojoties uz grupas pārdotās 
produkcijas gada apjoma vērtību.
Dalībvalstis pēdējo daļu izmaksā tikai pēc 
tam, kad ir pārbaudīta uzņēmējdarbības 
plāna pareiza īstenošana.

Or. pt

Grozījums Nr. 1285
Luís Paulo Alves

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pirmajā gadā dalībvalstis var izmaksāt 
ražotāju grupai atbalstu, kas aprēķināts, 
pamatojoties uz tās locekļu pārdotās 
produkcijas gada vidējo vērtību trijos 
gados pirms viņu pievienošanās grupai. 
Attiecībā uz ražotāju grupām 
mežsaimniecības nozarē atbalstu aprēķina, 
pamatojoties uz grupas locekļu pārdotās 
produkcijas vidējo vērtību pēdējos piecos 
gados pirms grupas atzīšanas, izņemot 
lielāko un mazāko vērtību.

Pirmajā gadā dalībvalstis var izmaksāt 
ražotāju organizācijai atbalstu, kas 
aprēķināts, pamatojoties uz tās locekļu 
pārdotās produkcijas gada vidējo vērtību 
trijos gados pirms viņu pievienošanās 
organizācijai. Attiecībā uz ražotāju 
grupām mežsaimniecības nozarē atbalstu 
aprēķina, pamatojoties uz grupas locekļu 
pārdotās produkcijas vidējo vērtību pēdējos 
piecos gados pirms grupas atzīšanas, 
izņemot lielāko un mazāko vērtību.

Or. pt
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Grozījums Nr. 1286
Maria do Céu Patrão Neves

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pirmajā gadā dalībvalstis var izmaksāt 
ražotāju grupai atbalstu, kas aprēķināts, 
pamatojoties uz tās locekļu pārdotās 
produkcijas gada vidējo vērtību trijos 
gados pirms viņu pievienošanās grupai. 
Attiecībā uz ražotāju grupām 
mežsaimniecības nozarē atbalstu aprēķina, 
pamatojoties uz grupas locekļu pārdotās 
produkcijas vidējo vērtību pēdējos piecos 
gados pirms grupas atzīšanas, izņemot 
lielāko un mazāko vērtību.

Pirmajā gadā dalībvalstis var izmaksāt 
ražotāju organizācijai atbalstu, kas 
aprēķināts, pamatojoties uz tās locekļu 
pārdotās produkcijas gada vidējo vērtību 
trijos gados pirms viņu pievienošanās 
organizācijai. Attiecībā uz ražotāju 
grupām mežsaimniecības nozarē atbalstu 
aprēķina, pamatojoties uz grupas locekļu 
pārdotās produkcijas vidējo vērtību pēdējos 
piecos gados pirms grupas atzīšanas, 
izņemot lielāko un mazāko vērtību.

Or. pt

Grozījums Nr. 1287
Bas Eickhout

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4a. Attiecībā uz ražotāju grupām 
mežsaimniecības nozarē atbalstu 
nodrošina, ja tiek iesniegts mežu 
apsaimniekošanas plāns vai līdzvērtīgs 
dokuments, kurā būtu paredzēti arī 
bioloģiskās daudzveidības pasākumi, ar 
kuriem, ievērojot Eiropas Savienības 
bioloģiskās daudzveidības stratēģiju, 
nodrošina kvantificējamus uzlabojumus 
attiecībā uz to sugu un dzīvotņu 
saglabāšanas statusu, kas ir atkarīgas no 
mežsaimniecības vai kurus tā ietekmē.
Piešķirot atbalstu mežsaimniecības 
pasākumiem, ir jāpamatojas uz labas 
mežu apsaimniekošanas prakses 
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standartu.

Or. en

Grozījums Nr. 1288
Maria do Céu Patrão Neves

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4a. Beidzoties desmit gadu laikposmam, 
ražotāju organizācijai ir jāizpilda prasības
atzīšanai saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr. (TKO/2012) 106. pantu.

Or. pt

Grozījums Nr. 1289
Alyn Smith
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
29. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Atbalstu saskaņā ar šo pasākumu 
dalībvalstis dara pieejamu visā to teritorijā 
saskaņā ar to īpašajām vajadzībām un 
prioritātēm valsts, reģionālā vai vietējā 
mērogā. Šā pasākuma iekļaušana lauku 
attīstības programmās ir obligāta.

1. Atbalstu saskaņā ar šo pasākumu 
dalībvalstis dara pieejamu visā to teritorijā 
saskaņā ar savām īpašajām vajadzībām un 
prioritātēm valsts, reģionālā vai vietējā 
mērogā. Šā pasākuma iekļaušana lauku 
attīstības programmās ir obligāta. Pie šiem 
pasākumiem pieder atbalsts par augu 
seku, proteīnaugu iekļaušanu augu sekā, 
daudzgadīgu kultūru audzēšanas 
uzlabošanu un bioloģisko kaitēkļu 
apkarošanas metožu izmantošanu kā 
līdzekļus, lai samazinātu vai likvidētu 
kaitēkļus, piemēram, izmantojot dabīgos 
augu stiprinātājus un dabiskos 
ienaidniekus;
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Or. en

Grozījums Nr. 1290
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Regulas priekšlikums
29. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Atbalstu saskaņā ar šo pasākumu 
dalībvalstis dara pieejamu visā to teritorijā 
saskaņā ar to īpašajām vajadzībām un 
prioritātēm valsts, reģionālā vai vietējā 
mērogā. Šā pasākuma iekļaušana lauku 
attīstības programmās ir obligāta.

1. Atbalstu saskaņā ar šo pasākumu 
dalībvalstis dara pieejamu visā to teritorijā 
saskaņā ar savām īpašajām vajadzībām un 
prioritātēm valsts, reģionālā vai vietējā 
mērogā. Šā pasākuma iekļaušana lauku 
attīstības programmās ir obligāta. Ar šīm 
darbībām var veikt apmaksu par 
lauksaimniecības prakses saglabāšanu, ka 
arī izmaiņām tajā, dodot pozitīvu 
ieguldījumu attiecībā uz vidi un klimatu.

Or. fr

Grozījums Nr. 1291
Elisabeth Jeggle

Regulas priekšlikums
29. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Atbalstu saskaņā ar šo pasākumu 
dalībvalstis dara pieejamu visā to teritorijā 
saskaņā ar to īpašajām vajadzībām un 
prioritātēm valsts, reģionālā vai vietējā 
mērogā. Šā pasākuma iekļaušana lauku 
attīstības programmās ir obligāta.

1. Atbalstu saskaņā ar šo pasākumu 
dalībvalstis visiem darbības veidiem un 
bez diskriminācijas dara pieejamu visā to 
teritorijā saskaņā ar savām īpašajām 
vajadzībām un prioritātēm valsts, reģionālā 
vai vietējā mērogā. Šā pasākuma 
iekļaušana lauku attīstības programmās ir 
obligāta.

Or. de
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Grozījums Nr. 1292
Alyn Smith
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
29. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Agrovides un klimata maksājumus 
piešķir lauksaimniekiem, lauksaimnieku 
grupām vai lauksaimnieku un citu zemes 
apsaimniekotāju grupām, kuras brīvprātīgi 
uzņemas veikt darbības, kas ietver vienas 
vai vairākas agrovides un klimata 
saistības attiecībā uz lauksaimniecības 
zemi. Ja tas ir pienācīgi pamatots ar vides 
mērķu sasniegšanas vajadzībām, agrovides 
un klimata maksājumus drīkst piešķirt 
citiem zemes apsaimniekotājiem vai zemes 
apsaimniekotāju grupām.

2. Agrovides un klimata maksājumus 
piešķir lauksaimniekiem, lauksaimnieku 
grupām vai lauksaimnieku un citu zemes 
apsaimniekotāju grupām, kuras integrētā 
veidā izmanto agrovides problēmu 
risināšanai atbilstošu lauksaimniecības
praksi un vides apsaimniekošanas 
līdzekļus. Pāreju uz bioloģisko 
lauksaimniecību un progresīvām 
ilgtspējīgas lauksaimniecības sistēmām 
nosaka par prioritāti. Agrovides
programmām būtu par mērķi jāizvirza 
paraugprakses piemēri augsnes 
apsaimniekošanā, ūdens 
apsaimniekošanā, bioloģiskajā 
daudzveidībā, barības vielu otrreizējā 
pārstrādē un ekosistēmu saglabāšanā 
("priekšteča princips"), jānosaka par 
prioritāti ieguldījumus šajās tehnoloģijās 
un jācenšas izplatīt paraugpraksi visā 
programmas teritorijā.
Klimata shēmas jāizmanto ar mērķi 
sasniegt labākus siltumnīcefekta gāzu 
emisijas samazināšanas rādītājus visā 
lauku saimniecībā vai saimniecības 
sistēmā. 
Ja tas ir pienācīgi pamatots ar vides mērķu 
sasniegšanas vajadzībām, agrovides un 
klimata maksājumus drīkst piešķirt citiem 
zemes apsaimniekotājiem vai zemes 
apsaimniekotāju grupām. Dalībvalstīm 
būtu jānosaka par prioritāriem tie 
pašreizējie agrovides pasākumi, kuri ir 
nodrošinājuši augstus ekoloģiskos 
rādītājus.

Or. en
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Grozījums Nr. 1293
Esther de Lange

Regulas priekšlikums
29. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Agrovides un klimata maksājumus 
piešķir lauksaimniekiem, lauksaimnieku 
grupām vai lauksaimnieku un citu zemes 
apsaimniekotāju grupām, kuras brīvprātīgi 
uzņemas veikt darbības, kas ietver vienas 
vai vairākas agrovides un klimata saistības 
attiecībā uz lauksaimniecības zemi. Ja tas 
ir pienācīgi pamatots ar vides mērķu 
sasniegšanas vajadzībām, agrovides un 
klimata maksājumus drīkst piešķirt citiem 
zemes apsaimniekotājiem vai zemes 
apsaimniekotāju grupām.

2. Agrovides un klimata maksājumus 
piešķir lauksaimniekiem un lauksaimnieku 
grupām, kuras brīvprātīgi uzņemas veikt 
darbības, kas ietver vienas vai vairākas 
agrovides un klimata saistības attiecībā uz 
lauksaimniecības zemi.

Or. en

Grozījums Nr. 1294
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Albert Deß, Astrid Lulling

Regulas priekšlikums
29. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Agrovides un klimata maksājumus 
piešķir lauksaimniekiem, lauksaimnieku 
grupām vai lauksaimnieku un citu zemes 
apsaimniekotāju grupām, kuras brīvprātīgi 
uzņemas veikt darbības, kas ietver vienas 
vai vairākas agrovides un klimata saistības 
attiecībā uz lauksaimniecības zemi. Ja tas ir 
pienācīgi pamatots ar vides mērķu 
sasniegšanas vajadzībām, agrovides un 
klimata maksājumus drīkst piešķirt citiem 
zemes apsaimniekotājiem vai zemes 
apsaimniekotāju grupām.

2. Agrovides un klimata maksājumus 
piešķir lauksaimniekiem, lauksaimnieku 
grupām vai lauksaimnieku un citu zemes 
apsaimniekotāju grupām, kuras brīvprātīgi 
uzņemas veikt darbības, kas ietver vienas 
vai vairākas agrovides un klimata saistības 
attiecībā uz lauksaimniecības, respektīvi, 
lauksaimniecībā izmantojamu zemi, vai ir 
veikušas ieguldījumus pasākumos, ar ko 
pielāgojas klimata pārmaiņām. Ja tas ir 
pienācīgi pamatots ar vides mērķu 
sasniegšanas vajadzībām, agrovides un 
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klimata maksājumus drīkst piešķirt 
lauksaimnieku grupām.

Or. de

Pamatojums

Šā pasākuma mērķgrupai galvenokārt jābūt lauksaimniekiem.

Grozījums Nr. 1295
Marc Tarabella

Regulas priekšlikums
29. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Agrovides un klimata maksājumus 
piešķir lauksaimniekiem, lauksaimnieku 
grupām vai lauksaimnieku un citu zemes 
apsaimniekotāju grupām, kuras brīvprātīgi 
uzņemas veikt darbības, kas ietver vienas 
vai vairākas agrovides un klimata saistības 
attiecībā uz lauksaimniecības zemi. Ja tas 
ir pienācīgi pamatots ar vides mērķu 
sasniegšanas vajadzībām, agrovides un 
klimata maksājumus drīkst piešķirt citiem 
zemes apsaimniekotājiem vai zemes 
apsaimniekotāju grupām.

2. Agrovides un klimata maksājumus 
piešķir lauksaimniekiem, lauksaimnieku 
grupām vai lauksaimnieku un citu zemes 
apsaimniekotāju grupām, kuras brīvprātīgi 
uzņemas veikt darbības, kas ietver vienas 
vai vairākas agrovides un klimata saistības 
attiecībā uz atbalsttiesīgajām platībām. Ja 
tas ir pienācīgi pamatots ar vides mērķu 
sasniegšanas vajadzībām, agrovides un 
klimata maksājumus drīkst piešķirt citiem 
zemes apsaimniekotājiem vai zemes 
apsaimniekotāju grupām.

Or. fr

Grozījums Nr. 1296
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Regulas priekšlikums
29. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Agrovides un klimata maksājumus 
piešķir lauksaimniekiem, lauksaimnieku 

2. Agrovides un klimata maksājumus 
piešķir lauksaimniekiem, lauksaimnieku 
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grupām vai lauksaimnieku un citu zemes 
apsaimniekotāju grupām, kuras brīvprātīgi 
uzņemas veikt darbības, kas ietver vienas
vai vairākas agrovides un klimata saistības
attiecībā uz lauksaimniecības zemi. Ja tas 
ir pienācīgi pamatots ar vides mērķu 
sasniegšanas vajadzībām, agrovides un 
klimata maksājumus drīkst piešķirt citiem 
zemes apsaimniekotājiem vai zemes 
apsaimniekotāju grupām.

grupām vai lauksaimnieku un citu zemes 
apsaimniekotāju grupām, kuras brīvprātīgi 
uzņemas veikt darbības, kas atbilst vienām
vai vairākām agrovides un klimata 
saistībām. Ja tas ir pienācīgi pamatots ar 
vides mērķu sasniegšanas vajadzībām, 
agrovides un klimata maksājumus drīkst 
piešķirt citiem zemes apsaimniekotājiem 
vai zemes apsaimniekotāju grupām.

Or. it

Grozījums Nr. 1297
Karin Kadenbach

Regulas priekšlikums
29. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Agrovides un klimata maksājumi sedz 
tikai tās saistības, kas pārsniedz attiecīgos 
obligātos standartus, kuri noteikti saskaņā 
ar Regulas (ES) Nr. HR/2012 VI sadaļas 
I nodaļu, un citus attiecīgos pienākumus, 
kas noteikti saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr. DP/2012 III sadaļas 2. nodaļu, attiecīgo 
mēslošanas un augu aizsardzības līdzekļu 
lietošanas prasību minimumu, kā arī citas 
attiecīgas obligātās prasības, kas paredzētas 
valsts tiesību aktos. Visas šīs obligātās 
prasības ir noteiktas programmā.

3. Agrovides un klimata maksājumi sedz 
tikai tās saistības, kas ievērojami pārsniedz 
attiecīgos obligātos standartus, kuri noteikti 
saskaņā ar Regulas (ES) Nr. HR/2012 
VI sadaļas I nodaļu, un citus attiecīgos 
pienākumus, kas noteikti saskaņā ar 
Regulas (ES) Nr. DP/2012 III sadaļas 
2. nodaļu, attiecīgo mēslošanas un augu 
aizsardzības līdzekļu lietošanas prasību 
minimumu, kā arī citas attiecīgas obligātās 
prasības, kas paredzētas valsts tiesību 
aktos. Visas šīs obligātās prasības ir 
noteiktas programmā.

Or. en

Grozījums Nr. 1298
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Albert Deß, Georgios Papastamkos

Regulas priekšlikums
29. pants – 3. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Agrovides un klimata maksājumi sedz 
tikai tās saistības, kas pārsniedz attiecīgos 
obligātos standartus, kuri noteikti saskaņā 
ar Regulas (ES) Nr. HR/2012 VI sadaļas 
I nodaļu, un citus attiecīgos pienākumus, 
kas noteikti saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr. DP/2012 III sadaļas 2. nodaļu, 
attiecīgo mēslošanas un augu aizsardzības 
līdzekļu lietošanas prasību minimumu, kā 
arī citas attiecīgas obligātās prasības, kas 
paredzētas valsts tiesību aktos. Visas šīs 
obligātās prasības ir noteiktas programmā.

3. Agrovides un klimata maksājumi sedz 
tikai tās saistības, kas pārsniedz attiecīgos 
obligātos standartus, kuri noteikti saskaņā 
ar Regulas (ES) Nr. HR/2012 VI sadaļas 
I nodaļu, attiecīgo mēslošanas un augu 
aizsardzības līdzekļu lietošanas prasību 
minimumu, kā arī citas attiecīgas obligātās 
prasības, kas paredzētas valsts tiesību 
aktos. Visas šīs obligātās prasības ir 
noteiktas programmā.

Or. de

Pamatojums

Visi agrovides un klimata pasākumi būtu jāuztver kā "zaļi pēc definīcijas" 1. pīlāra vides 
jomas ietvaros, bet — nepalielinot prasību bāzlīniju attiecībā uz 2. pīlāru.

Grozījums Nr. 1299
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Regulas priekšlikums
29. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Agrovides un klimata maksājumi sedz 
tikai tās saistības, kas pārsniedz attiecīgos 
obligātos standartus, kuri noteikti saskaņā 
ar Regulas (ES) Nr. HR/2012 VI sadaļas 
I nodaļu, un citus attiecīgos pienākumus, 
kas noteikti saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr. DP/2012 III sadaļas 2. nodaļu,
attiecīgo mēslošanas un augu aizsardzības 
līdzekļu lietošanas prasību minimumu, kā 
arī citas attiecīgas obligātās prasības, kas 
paredzētas valsts tiesību aktos. Visas šīs 
obligātās prasības ir noteiktas programmā.

3. Agrovides un klimata maksājumi sedz 
tikai tās saistības, kas pārsniedz attiecīgos 
obligātos standartus, kuri noteikti saskaņā 
ar Regulas (ES) Nr. HR/2012 VI sadaļas 
I nodaļu, attiecīgo mēslošanas un augu 
aizsardzības līdzekļu lietošanas prasību 
minimumu, kā arī citas attiecīgas obligātās 
prasības, kas paredzētas valsts tiesību 
aktos. Visas šīs obligātās prasības ir 
noteiktas programmā.

Or. fr
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Grozījums Nr. 1300
Herbert Dorfmann

Regulas priekšlikums
29. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Agrovides un klimata maksājumi sedz 
tikai tās saistības, kas pārsniedz attiecīgos 
obligātos standartus, kuri noteikti saskaņā 
ar Regulas (ES) Nr. HR/2012 VI sadaļas 
I nodaļu, un citus attiecīgos pienākumus, 
kas noteikti saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr. DP/2012 III sadaļas 2. nodaļu,
attiecīgo mēslošanas un augu aizsardzības 
līdzekļu lietošanas prasību minimumu, kā 
arī citas attiecīgas obligātās prasības, kas 
paredzētas valsts tiesību aktos. Visas šīs 
obligātās prasības ir noteiktas programmā.

3. Agrovides un klimata maksājumi sedz 
tikai tās saistības, kas pārsniedz attiecīgos 
obligātos standartus, kuri noteikti saskaņā 
ar Regulas (ES) Nr. HR/2012 VI sadaļas 
I nodaļu, attiecīgo mēslošanas un augu 
aizsardzības līdzekļu lietošanas prasību 
minimumu, kā arī citas attiecīgas obligātās 
prasības, kas paredzētas valsts tiesību 
aktos. Visas šīs obligātās prasības ir 
noteiktas programmā.

Or. it

Grozījums Nr. 1301
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Giovanni La Via, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi, Salvatore Caronna

Regulas priekšlikums
29. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Agrovides un klimata maksājumi sedz 
tikai tās saistības, kas pārsniedz attiecīgos 
obligātos standartus, kuri noteikti saskaņā 
ar Regulas (ES) Nr. HR/2012 VI sadaļas 
I nodaļu, un citus attiecīgos pienākumus, 
kas noteikti saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr. DP/2012 III sadaļas 2. nodaļu, 
attiecīgo mēslošanas un augu aizsardzības 
līdzekļu lietošanas prasību minimumu, kā 
arī citas attiecīgas obligātās prasības, kas 
paredzētas valsts tiesību aktos. Visas šīs 

3. Agrovides un klimata maksājumi sedz 
tikai tās saistības, kas pārsniedz attiecīgos 
obligātos standartus, kuri noteikti saskaņā 
ar Regulas (ES) Nr. HR/2012 VI sadaļas 
I nodaļu, attiecīgo mēslošanas un augu 
aizsardzības līdzekļu lietošanas prasību 
minimumu, kā arī citas attiecīgas obligātās 
prasības, kas paredzētas valsts tiesību 
aktos. Visas šīs obligātās prasības ir 
noteiktas programmā.



AM\909513LV.doc 121/171 PE494.479v01-00

LV

obligātās prasības ir noteiktas programmā.

Or. it

Grozījums Nr. 1302
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Regulas priekšlikums
29. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Agrovides un klimata maksājumi sedz 
tikai tās saistības, kas pārsniedz attiecīgos 
obligātos standartus, kuri noteikti saskaņā 
ar Regulas (ES) Nr. HR/2012 VI sadaļas 
I nodaļu, un citus attiecīgos pienākumus, 
kas noteikti saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr. DP/2012 III sadaļas 2. nodaļu, 
attiecīgo mēslošanas un augu aizsardzības 
līdzekļu lietošanas prasību minimumu, kā 
arī citas attiecīgas obligātās prasības, kas 
paredzētas valsts tiesību aktos. Visas šīs 
obligātās prasības ir noteiktas programmā.

3. Agrovides un klimata maksājumi sedz 
tikai tās saistības, kas pārsniedz attiecīgos 
obligātos standartus, kuri noteikti saskaņā 
ar Regulas (ES) Nr. HR/2012 VI sadaļas 
I nodaļu, attiecīgo mēslošanas un augu 
aizsardzības līdzekļu lietošanas prasību 
minimumu, kā arī citas attiecīgas obligātās 
prasības, kas paredzētas valsts tiesību 
aktos. Visas šīs obligātās prasības ir 
noteiktas programmā.

Or. en

Grozījums Nr. 1303
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Regulas priekšlikums
29. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Agrovides un klimata maksājumi sedz 
tikai tās saistības, kas pārsniedz attiecīgos 
obligātos standartus, kuri noteikti saskaņā 
ar Regulas (ES) Nr. HR/2012 VI sadaļas 
I nodaļu, un citus attiecīgos pienākumus, 
kas noteikti saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr. DP/2012 III sadaļas 2. nodaļu, 
attiecīgo mēslošanas un augu aizsardzības 

3. Agrovides un klimata maksājumi sedz 
tikai tās saistības, kas pārsniedz attiecīgos 
obligātos standartus, kuri noteikti saskaņā 
ar Regulas (ES) Nr. HR/2012 VI sadaļas 
I nodaļu, attiecīgo mēslošanas un augu 
aizsardzības līdzekļu lietošanas prasību 
minimumu, kā arī citas attiecīgas obligātās 
prasības, kas paredzētas valsts tiesību 



PE494.479v01-00 122/171 AM\909513LV.doc

LV

līdzekļu lietošanas prasību minimumu, kā 
arī citas attiecīgas obligātās prasības, kas 
paredzētas valsts tiesību aktos. Visas šīs 
obligātās prasības ir noteiktas programmā.

aktos. Visas šīs obligātās prasības ir 
noteiktas programmā.

Or. en

Grozījums Nr. 1304
Marc Tarabella

Regulas priekšlikums
29. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Agrovides un klimata maksājumi sedz 
tikai tās saistības, kas pārsniedz attiecīgos 
obligātos standartus, kuri noteikti saskaņā 
ar Regulas (ES) Nr. HR/2012 VI sadaļas 
I nodaļu, un citus attiecīgos pienākumus, 
kas noteikti saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr. DP/2012 III sadaļas 2. nodaļu,
attiecīgo mēslošanas un augu aizsardzības 
līdzekļu lietošanas prasību minimumu, kā 
arī citas attiecīgas obligātās prasības, kas 
paredzētas valsts tiesību aktos. Visas šīs 
obligātās prasības ir noteiktas programmā.

3. Agrovides un klimata maksājumi sedz 
tikai tās saistības, kas pārsniedz attiecīgos 
obligātos standartus, kuri noteikti saskaņā 
ar Regulas (ES) Nr. HR/2012 VI sadaļas 
I nodaļu, attiecīgo mēslošanas un augu 
aizsardzības līdzekļu lietošanas prasību 
minimumu, kā arī citas attiecīgas obligātās 
prasības, kas paredzētas valsts tiesību 
aktos. Visas šīs obligātās prasības ir 
noteiktas programmā.

Or. fr

Grozījums Nr. 1305
Hynek Fajmon

Regulas priekšlikums
29. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Agrovides un klimata maksājumi sedz 
tikai tās saistības, kas pārsniedz attiecīgos 
obligātos standartus, kuri noteikti saskaņā 
ar Regulas (ES) Nr. HR/2012 VI sadaļas 
I nodaļu, un citus attiecīgos pienākumus, 
kas noteikti saskaņā ar Regulas (ES) 

3. Dzīvnieku labturības maksājumi sedz 
tikai tās saistības, kas pārsniedz attiecīgos 
obligātos standartus, kuri noteikti saskaņā 
ar Regulas (ES) Nr. HR/2012 VI sadaļas 
I nodaļu, un citus attiecīgos pienākumus, 
kas noteikti saskaņā ar Regulas (ES) 
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Nr. DP/2012 III sadaļas 2. nodaļu, attiecīgo 
mēslošanas un augu aizsardzības līdzekļu 
lietošanas prasību minimumu, kā arī citas 
attiecīgas obligātās prasības, kas 
paredzētas valsts tiesību aktos. Visas šīs 
obligātās prasības ir noteiktas 
programmā.

Nr. DP/2012 III sadaļas 2. nodaļu.

Or. en

Grozījums Nr. 1306
Jens Rohde

Regulas priekšlikums
29. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Agrovides un klimata maksājumi sedz 
tikai tās saistības, kas pārsniedz attiecīgos 
obligātos standartus, kuri noteikti saskaņā 
ar Regulas (ES) Nr. HR/2012 VI sadaļas
I nodaļu, un citus attiecīgos pienākumus, 
kas noteikti saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr. DP/2012 III sadaļas 2. nodaļu, attiecīgo 
mēslošanas un augu aizsardzības līdzekļu 
lietošanas prasību minimumu, kā arī citas 
attiecīgas obligātās prasības, kas 
paredzētas valsts tiesību aktos. Visas šīs 
obligātās prasības ir noteiktas programmā.

3. Dzīvnieku labturības maksājumi sedz 
tikai tās saistības, kas pārsniedz attiecīgos 
obligātos standartus, kuri noteikti saskaņā 
ar Regulas (ES) Nr. HR/2012 IV sadaļas
I nodaļu, un citus attiecīgos pienākumus, 
kas noteikti saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr. DP/2012 III sadaļas 2. nodaļu. Visas 
šīs obligātās prasības ir noteiktas 
programmā.

Or. en

Pamatojums

Bāzlīnija agrovides un klimata maksājumiem nedrīkstētu liegt dalībvalstīm izveidot valstu 
tiesību aktus dabas un vides aizsardzībai.

Grozījums Nr. 1307
Maria do Céu Patrão Neves

Regulas priekšlikums
29. pants – 3. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Agrovides un klimata maksājumi sedz 
tikai tās saistības, kas pārsniedz attiecīgos 
obligātos standartus, kuri noteikti saskaņā 
ar Regulas (ES) Nr. HR/2012 VI sadaļas 
I nodaļu, un citus attiecīgos pienākumus, 
kas noteikti saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr. DP/2012 III sadaļas 2. nodaļu, attiecīgo 
mēslošanas un augu aizsardzības līdzekļu 
lietošanas prasību minimumu, kā arī citas 
attiecīgas obligātās prasības, kas 
paredzētas valsts tiesību aktos. Visas šīs 
obligātās prasības ir noteiktas programmā.

3. Dzīvnieku labturības maksājumi sedz 
tikai tās saistības, kas pārsniedz attiecīgos 
obligātos standartus, kuri noteikti saskaņā 
ar Regulas (ES) Nr. HR/2012 VI sadaļas 
I nodaļu, un citus attiecīgos pienākumus, 
kas noteikti saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr. DP/2012 III sadaļas 2. nodaļu, kā arī
attiecīgo mēslošanas un augu aizsardzības 
līdzekļu lietošanas prasību minimumu. 
Visas šīs obligātās prasības ir noteiktas 
programmā.

Or. pt

Grozījums Nr. 1308
Vasilica Viorica Dăncilă

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3a. Savstarpējās atbilstības piemērošana 
lauku attīstības pasākumos, balstoties uz 
platībmaksājumiem, ir jāsasaista ar 
vienotu pieeju, kas piemērojama abiem 
pīlāriem attiecībā uz noteikumiem par 
savstarpējās atbilstības sodu 
aprēķināšanu gadījumos, ja saņēmēji ir 
mazo lauku saimniecību shēmās. Par 
pamatu šai pieejai īstenojot "vides 
paketi", tiktu panākti šādi divi rezultāti. 
1. Pieaugtu administratīvais darbs, 
apgrūtinot plānošanas procesu attiecībā 
uz lauku attīstības programmu 
sagatavošanu, kam seko kompleksu 
mehānismu izstrādāšana, lai būtu 
iespējams tehniski īstenot šīs maksājumu 
shēmas.
2. Samazinātos gaidītā pasākumu 
ietekme, atbalstot vides aizsardzību un 
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lauksaimniecības zemes un dabas resursu 
ilgtspējīgu apsaimniekošanu.
"Vides paketes" ieviešanas rezultātā 
samazināsies agrovides maksājumu 
līmenis par kritērijiem, kuros netiek 
ievēroti principi kvantitatīvi noteikt 
zaudētos ienākumus un papildu izmaksas, 
kas lauksaimniekiem radušās pēc saistību 
īstenošanas. Ir jāsamaksā visā pilnībā 
kompensācija par zaudētajiem 
ienākumiem un papildu izdevumiem, kas 
radušies agrovides pasākumu īstenošanas 
rezultātā. 

Or. ro

Grozījums Nr. 1309
Brian Simpson, Åsa Westlund

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3a. Agrovides un klimata maksājumiem 
būtu jāietver pasākumi, kas veicina 
Regulas (ES) Nr. DP/2012 III sadaļas 
2. nodaļas 32. pantā paredzēto saistību 
pozitīvo pārvaldību, lai turpinātu uzlabot 
rezultātus vides jomā. Šie pasākumi būtu 
jāpielāgo attiecīgajai zemes platībai, lai 
gūtu maksimālu labumu videi.

Or. en

Pamatojums

Lai turpinātu uzlabot vides rādītājus attiecībā uz saistībām ekoloģijas jomā, kas noteiktas 
atbilstoši pirmajā pīlārā paredzētajam ekoloģiskajam maksājumam, ar agrovides shēmu 
palīdzību ir jāveicina pozitīva pārvaldība.

Grozījums Nr. 1310
Britta Reimers
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Regulas priekšlikums
29. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3a. lauksaimniekiem var sniegt atbalstu, 
lai izpildītu valsts prasības attiecībā uz 
integrētu augu aizsardzību, ja tās 
pārsniedz parastos principus un prasības, 
kas izvirzītas saskaņā ar Direktīvu 
2009/128/EK.

Or. en

Pamatojums

Cross-compliance envisages integrating Integrated Pest Management under its scope 
according to article 93 of Commission Proposal on Financing, Management and Monitoring 
of the Common Agricultural Policy. However, some Member States might go beyond the 
minimum IPM requirements and principles while transposing the Sustainable Use Directive 
and will impose additional investments and costs to farmers to comply with these standards.
In this sense, rural development funds should ensure that farmers in those countries have the 
necessary resources to comply with the additional requirements in order to avoid competitive 
disadvantage.

Grozījums Nr. 1311
Riikka Manner, Nils Torvalds, Sari Essayah, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, 
Hannu Takkula

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3a. Gadījumā, ja lauksaimniekiem ir 
automātiskas tiesības uz atbalstu, kas 
minēts Regulas (ES) Nr. [DP] III sadaļas 
2. nodaļā, agrovides un klimata 
pasākumiem, kas izklāstīti šīs regulas 
29. panta 4. punktā, nav jābūt tiem 
pašiem pasākumiem kā vides 
('greening")pasākumi, tomēr agrovides 
un klimata programmām jāpārsniedz 
vides ('greening") pasākumu sniegtās 
priekšrocības.
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Or. en

Grozījums Nr. 1312
Hynek Fajmon

Regulas priekšlikums
29. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Personām, kuras uzņemas saistības veikt 
darbības saskaņā ar šo pasākumu, 
dalībvalstis cenšas nodrošināt to 
īstenošanai vajadzīgās zināšanas un 
informāciju, arī nodrošinot ar saistībām 
saistītas ekspertu konsultācijas un/vai 
atbalstu saskaņā ar šo pasākumu piešķirot 
ar nosacījumu, ka izieta attiecīga apmācība.

4. Personām, kuras uzņemas saistības veikt 
darbības saskaņā ar šo pasākumu, 
dalībvalstis var censties nodrošināt to 
īstenošanai vajadzīgās zināšanas un 
informāciju, arī nodrošinot ar saistībām 
saistītas ekspertu konsultācijas un/vai 
atbalstu saskaņā ar šo pasākumu piešķirot 
ar nosacījumu, ka izieta attiecīga apmācība.

Or. en

Grozījums Nr. 1313
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi, Salvatore Caronna

Regulas priekšlikums
29. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Personām, kuras uzņemas saistības veikt 
darbības saskaņā ar šo pasākumu, 
dalībvalstis cenšas nodrošināt to 
īstenošanai vajadzīgās zināšanas un 
informāciju, arī nodrošinot ar saistībām 
saistītas ekspertu konsultācijas un/vai
atbalstu saskaņā ar šo pasākumu piešķirot 
ar nosacījumu, ka izieta attiecīga 
apmācība.

4. Personām, kuras uzņemas saistības veikt 
darbības sakara ar šo pasākumu, 
dalībvalstis nodrošina iespēju gūt to 
īstenošanai vajadzīgās zināšanas un 
informāciju, arī izveidojot ar saistībām 
saistītas ekspertu konsultācijas. 

Or. it
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Grozījums Nr. 1314
Vasilica Viorica Dăncilă

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4a. Ir nepieciešams pagaidu noteikumu 
punkts attiecība uz jaunajiem 
noteikumiem, lai agrovides maksājumu 
saņēmēji varētu izpildīt prasītos 
atbalsttiesīguma nosacījumus. Pārbaudē 
var atklāties daudzi riski: 
lauksaimniecības darbību intensifikācija 
teritorijās ar augstu ekoloģisko vērtību, 
nevis lauku saimniecības / 
mājsaimniecības ienākumu 
nodrošināšana, un tam sekojoša negatīva 
ietekme uz vides faktoriem (bioloģiskā 
daudzveidība, ūdens, augsne, klimata 
pārmaiņas); nespēja izmantot 
finansējumu, kas paredzēts vides mērķiem 
(vismaz 25 % no kopējā ELFLA 
ieguldījuma lauku attīstības programmā).

Or. ro

Grozījums Nr. 1315
Marian Harkin

Regulas priekšlikums
29. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Saistības saskaņā ar šo pasākumu 
uzņemas uz laiku no pieciem līdz 
septiņiem gadiem. Tomēr, ja tas 
nepieciešams vēlamo vides ieguvumu 
sasniegšanai vai saglabāšanai, 
dalībvalstis konkrētiem saistību veidiem 
savās lauku attīstības programmās var 
noteikt ilgāku periodu, tostarp paredzot 
iespēju tās katru gadu pagarināt pēc 

5. Saistībā ar ES vides mērķu sasniegšanu 
un uzturēšanu saistības saskaņā ar šo 
pasākumu uzņemas uz laiku četrpadsmit 
gadi ar atkāpes iespējām, ko paredz 
septiņu gadu līmenī.
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sākotnējā perioda beigām.

Or. en

Grozījums Nr. 1316
Britta Reimers

Regulas priekšlikums
29. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Saistības saskaņā ar šo pasākumu 
uzņemas uz laiku no pieciem līdz 
septiņiem gadiem. Tomēr, ja tas 
nepieciešams vēlamo vides ieguvumu 
sasniegšanai vai saglabāšanai, dalībvalstis 
konkrētiem saistību veidiem savās lauku 
attīstības programmās var noteikt ilgāku 
periodu, tostarp paredzot iespēju tās katru 
gadu pagarināt pēc sākotnējā perioda 
beigām.

5. Saistības saskaņā ar šo pasākumu 
uzņemas uz laiku no viena līdz septiņiem 
gadiem, atkarībā no veiktajiem 
ieguldījumiem. Tomēr, ja tas nepieciešams 
vēlamo vides ieguvumu sasniegšanai vai 
saglabāšanai, dalībvalstis konkrētiem 
saistību veidiem savās lauku attīstības 
programmās var noteikt ilgāku periodu, 
tostarp paredzot iespēju tās katru gadu 
pagarināt pēc sākotnējā perioda beigām.
Esošās saistības ir iespējams arī ik gadus 
pagarināt.

Or. de

Pamatojums

Jābūt iespējai noteikt, kādā laikposmā īsteno konkrētu agrovides un klimata pasākumu, 
atsevišķi katram pasākumam.
Pieci gadi nav ideāls laikposms visiem pasākumiem. Iespēja ik gadu pagarināt pasākumu 

būtu arī jāpagarina attiecībā uz pastāvošajiem projektiem.

Grozījums Nr. 1317
Marit Paulsen, George Lyon

Regulas priekšlikums
29. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Saistības saskaņā ar šo pasākumu 
uzņemas uz laiku no pieciem līdz 
septiņiem gadiem. Tomēr, ja tas 
nepieciešams vēlamo vides ieguvumu 

5. Saistības saskaņā ar šo pasākumu 
uzņemas uz laiku no pieciem līdz 
septiņiem gadiem. Tomēr, ja tas 
nepieciešams vēlamo vides ieguvumu 
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sasniegšanai vai saglabāšanai, dalībvalstis 
konkrētiem saistību veidiem savās lauku 
attīstības programmās var noteikt ilgāku 
periodu, tostarp paredzot iespēju tās katru 
gadu pagarināt pēc sākotnējā perioda 
beigām.

sasniegšanai vai saglabāšanai, dalībvalstis 
konkrētiem saistību veidiem savās lauku 
attīstības programmās var noteikt ilgāku 
vai īsāku periodu (vismaz 1 gadu), tostarp 
paredzot iespēju tās katru gadu pagarināt 
pēc sākotnējā perioda beigām.

Or. en

Grozījums Nr. 1318
Albert Deß

Regulas priekšlikums
29. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Saistības saskaņā ar šo pasākumu 
uzņemas uz laiku no pieciem līdz 
septiņiem gadiem. Tomēr, ja tas 
nepieciešams vēlamo vides ieguvumu 
sasniegšanai vai saglabāšanai, dalībvalstis 
konkrētiem saistību veidiem savās lauku 
attīstības programmās var noteikt ilgāku 
periodu, tostarp paredzot iespēju tās katru 
gadu pagarināt pēc sākotnējā perioda 
beigām.

5. Saistības saskaņā ar šo pasākumu 
uzņemas uz laiku no pieciem līdz 
septiņiem gadiem. Tomēr, ja tas 
nepieciešams vēlamo vides ieguvumu 
sasniegšanai vai saglabāšanai, dalībvalstis 
konkrētiem saistību veidiem savās lauku 
attīstības programmās var noteikt ilgāku 
vai īsāku periodu, tostarp paredzot iespēju 
tās katru gadu pagarināt pēc sākotnējā 
perioda beigām.

Or. de

Grozījums Nr. 1319
Jens Rohde

Regulas priekšlikums
29. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Saistības saskaņā ar šo pasākumu 
uzņemas uz laiku no pieciem līdz 
septiņiem gadiem. Tomēr, ja tas 
nepieciešams vēlamo vides ieguvumu 
sasniegšanai vai saglabāšanai, dalībvalstis 
konkrētiem saistību veidiem savās lauku 

5. Saistības saskaņā ar šo pasākumu 
uzņemas uz laiku no pieciem līdz 
septiņiem gadiem. Tomēr, ja tas 
nepieciešams vēlamo vides ieguvumu 
sasniegšanai vai saglabāšanai, dalībvalstis 
konkrētiem saistību veidiem savās lauku 
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attīstības programmās var noteikt ilgāku 
periodu, tostarp paredzot iespēju tās katru 
gadu pagarināt pēc sākotnējā perioda 
beigām.

attīstības programmās var noteikt ilgāku 
periodu, tostarp paredzot iespēju tās katru 
gadu pagarināt pēc sākotnējā perioda 
noteikšanas. Jaunām saistībām, kas tieši 
seko pēc saistībām, kuras izpildītas 
sākotnējā laikposmā, dalībvalstis var 
savās lauku attīstības programmās noteikt 
īsāku laikposmu. Pienācīgi pamatotos 
gadījumos dalībvalstis var arī noteikt 
īsāku sākotnējo laikposmu.

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstīs būtu jāatvēl elastības iespējas, lai noteiktu piemērotāko vienošanās ilgumu 
atkarībā no reģiona īpašajiem apstākļiem. Sankciju gadījumā jauniem nolīgumiem, kas seko 
pēc sākotnējā laikposma noteikšanas, vajadzētu būtu neatkarīgiem. Ierosinātie grozījumi 
atbilst Dānijas prezidentūras konsolidēto pārskatīto tekstu.

Grozījums Nr. 1320
Christel Schaldemose

Regulas priekšlikums
29. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Saistības saskaņā ar šo pasākumu 
uzņemas uz laiku no pieciem līdz 
septiņiem gadiem. Tomēr, ja tas 
nepieciešams vēlamo vides ieguvumu 
sasniegšanai vai saglabāšanai, dalībvalstis 
konkrētiem saistību veidiem savās lauku 
attīstības programmās var noteikt ilgāku 
periodu, tostarp paredzot iespēju tās katru 
gadu pagarināt pēc sākotnējā perioda 
beigām.

5. Saistības saskaņā ar šo pasākumu 
uzņemas uz laiku no pieciem līdz 
septiņiem gadiem. Tomēr, ja tas 
nepieciešams vēlamo vides ieguvumu 
sasniegšanai vai saglabāšanai, dalībvalstis 
konkrētiem saistību veidiem savās lauku 
attīstības programmās var noteikt ilgāku 
periodu, tostarp paredzot iespēju tās katru 
gadu pagarināt pēc sākotnējā perioda 
beigām. Jaunām saistībām, kas tieši seko 
pēc saistībām, kuras izpildītas sākotnējā 
laikposmā, dalībvalstis var savās lauku 
attīstības programmās noteikt īsāku 
laikposmu. Pienācīgi pamatotos 
gadījumos dalībvalstis var arī noteikt 
īsāku sākotnējo laikposmu.

Or. en
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Grozījums Nr. 1321
Mariya Gabriel

Regulas priekšlikums
29. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Saistības saskaņā ar šo pasākumu 
uzņemas uz laiku no pieciem līdz 
septiņiem gadiem. Tomēr, ja tas 
nepieciešams vēlamo vides ieguvumu 
sasniegšanai vai saglabāšanai, dalībvalstis 
konkrētiem saistību veidiem savās lauku 
attīstības programmās var noteikt ilgāku 
periodu, tostarp paredzot iespēju tās katru 
gadu pagarināt pēc sākotnējā perioda 
beigām.

5. Saistības saskaņā ar šo pasākumu 
uzņemas uz laiku no pieciem līdz 
septiņiem gadiem. Tomēr, ja tas 
nepieciešams vēlamo vides ieguvumu 
sasniegšanai vai saglabāšanai, dalībvalstis 
konkrētiem saistību veidiem savās lauku 
attīstības programmās var noteikt ilgāku 
periodu, tostarp paredzot iespēju tās katru 
gadu pagarināt pēc sākotnējā perioda 
beigām. Attiecībā uz īpašiem 
apakšpasākumiem un virzieniem 
dalībvalstīm paredz noteikumu uzņemties 
saistības šajā pasākumā uz laikposmiem, 
kas nesasniedz piecus gadus.

Or. bg

Grozījums Nr. 1322
Maria do Céu Patrão Neves

Regulas priekšlikums
29. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Saistības saskaņā ar šo pasākumu 
uzņemas uz laiku no pieciem līdz 
septiņiem gadiem. Tomēr, ja tas 
nepieciešams vēlamo vides ieguvumu 
sasniegšanai vai saglabāšanai, dalībvalstis 
konkrētiem saistību veidiem savās lauku 
attīstības programmās var noteikt ilgāku 
periodu, tostarp paredzot iespēju tās katru 
gadu pagarināt pēc sākotnējā perioda 
beigām.

5. Saistības saskaņā ar šo pasākumu, kas 
aptver laika posmu, kurš jānosaka 
programmā, uzņemas uz laiku no pieciem 
līdz septiņiem gadiem. Tomēr, ja tas 
nepieciešams vēlamo vides ieguvumu 
sasniegšanai vai saglabāšanai, dalībvalstis 
konkrētiem saistību veidiem savās lauku 
attīstības programmās var noteikt ilgāku 
periodu, tostarp paredzot iespēju tās katru 
gadu pagarināt pēc sākotnējā perioda 
beigām.
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Or. pt

Grozījums Nr. 1323
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Albert Deß, Georgios Papastamkos

Regulas priekšlikums
29. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Maksājumus piešķir katru gadu, un tie 
kompensē saņēmējiem visas no šīm 
saistībām izrietošās papildu izmaksas un 
negūtos ienākumus vai daļu no tiem. 
Vajadzības gadījumā tās var segt arī 
darījumu izmaksas, kuras nepārsniedz 
20 % no piemaksas, kas izmaksāta par 
agrovides un klimata saistībām. Ja saistības 
uzņēmušās lauksaimnieku grupas, 
maksimālais līmenis ir 30 %.

6. Maksājumus piešķir katru gadu, un tie 
kompensē saņēmējiem visas no šīm 
saistībām izrietošās papildu izmaksas un 
negūtos ienākumus vai daļu no tiem. 
Vajadzības gadījumā tās var segt arī 
darījumu izmaksas, kuras nepārsniedz 
20 % no piemaksas, kas izmaksāta par 
agrovides un klimata saistībām. Ja saistības 
uzņēmušās lauksaimnieku grupas, 
maksimālais līmenis ir 30 %.

Atbalstu no ELFLA var attiecināt uz 
pasākumiem, kas paredzēti Regulas (ES) 
Nr. DZ/2012 2. nodaļas III sadaļā.

Or. de

Pamatojums

Prasības par agrovides un klimata pasākumiem principā ir plašākas nekā prasības īstenot 
"dabas paketi" ("greening") tiešo maksājumu ietvaros. Tādēļ sertificētiem agrovides un 
klimata pasākumiem būtu automātiski jāatbilst prasībām par "dabas paketi" ("greening"). 
Tādēļ visiem pasākumiem būtu jātiek attiecinātiem un atbalsttiesīgiem gan uz "dabas paketes" 
pīlāru numur viens , gan uz agrovides shēmas pīlāru numur divi.

Grozījums Nr. 1324
Jens Rohde

Regulas priekšlikums
29. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Maksājumus piešķir katru gadu, un tie 6. Maksājumus piešķir katru gadu, un tie 
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kompensē saņēmējiem visas no šīm 
saistībām izrietošās papildu izmaksas un 
negūtos ienākumus vai daļu no tiem. 
Vajadzības gadījumā tās var segt arī 
darījumu izmaksas, kuras nepārsniedz 
20 % no piemaksas, kas izmaksāta par 
agrovides un klimata saistībām. Ja saistības 
uzņēmušās lauksaimnieku grupas, 
maksimālais līmenis ir 30 %.

kompensē saņēmējiem visas no šīm 
saistībām izrietošās papildu izmaksas un 
negūtos ienākumus vai daļu no tiem. 
Vajadzības gadījumā tās var segt arī 
darījumu izmaksas, kuras nepārsniedz 
30 % no piemaksas, kas izmaksāta par 
agrovides un klimata saistībām. Ja saistības 
uzņēmušās lauksaimnieku grupas, 
maksimālais līmenis ir 40 %. Pienācīgi 
pamatotos gadījumos darbībām, kas 
attiecas uz vides aizsardzību, atbalstu var 
piešķirt kā vienreizējus maksājumus vai 
vienai vienībai paredzētas standarta 
summas, ja tiek reģistrēti pastāvīgi 
ierobežojumi platībām.

Or. en

Pamatojums

For some areas transaction costs exceed the proposed 20% / 30 % respectively. This is 
especially true for some of the most interesting areas seen from a nature protection 
perspective. If demands for a certain activity e.g. grazing of such areas are not met due to low 
interest from potential beneficiaries it should be considered that transaction costs are too 
high to make a commitment economically sustainably for beneficiaries. One-off payments are 
relevant where permanent obligations are needed in order to reach the aim. For example this 
could be important for measures to enhance carbon conservation and sequestration.
Furthermore this would be an important step towards simplification. The amendment 
regarding one-off payments is in line with the Danish Presidency’s consolidated revised text.

Grozījums Nr. 1325
Marian Harkin

Regulas priekšlikums
29. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Maksājumus piešķir katru gadu, un tie 
kompensē saņēmējiem visas no šīm 
saistībām izrietošās papildu izmaksas un 
negūtos ienākumus vai daļu no tiem. 
Vajadzības gadījumā tās var segt arī 
darījumu izmaksas, kuras nepārsniedz 
20 % no piemaksas, kas izmaksāta par 
agrovides un klimata saistībām. Ja saistības 

6. Maksājumus piešķir katru gadu, un tie 
kompensē saņēmējiem visas no šīm 
saistībām izrietošās papildu izmaksas un 
negūtos ienākumus vai daļu no tiem. 
Vajadzības gadījumā tās var segt arī 
darījumu izmaksas, kuras nepārsniedz 
30 % no piemaksas, kas izmaksāta par 
agrovides un klimata saistībām. Ja saistības 
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uzņēmušās lauksaimnieku grupas, 
maksimālais līmenis ir 30 %.

uzņēmušās lauksaimnieku grupas, 
maksimālais līmenis ir 30 %.

Or. en

Grozījums Nr. 1326
Christel Schaldemose

Regulas priekšlikums
29. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Maksājumus piešķir katru gadu, un tie 
kompensē saņēmējiem visas no šīm 
saistībām izrietošās papildu izmaksas un 
negūtos ienākumus vai daļu no tiem. 
Vajadzības gadījumā tās var segt arī 
darījumu izmaksas, kuras nepārsniedz 
20 % no piemaksas, kas izmaksāta par 
agrovides un klimata saistībām. Ja saistības 
uzņēmušās lauksaimnieku grupas, 
maksimālais līmenis ir 30 %.

6. Maksājumus piešķir katru gadu, un tie 
kompensē saņēmējiem visas no šīm 
saistībām izrietošās papildu izmaksas un 
negūtos ienākumus vai daļu no tiem. 
Vajadzības gadījumā tās var segt arī 
darījumu izmaksas, kuras nepārsniedz 
20 % no piemaksas, kas izmaksāta par 
agrovides un klimata saistībām. Ja saistības 
uzņēmušās lauksaimnieku grupas, 
maksimālais līmenis ir 30 %. Pienācīgi 
pamatotos gadījumos darbībām, kas 
attiecas uz vides aizsardzību, atbalstu var 
piešķirt kā vienreizējus maksājumus vai 
vienai vienībai paredzētas standarta 
summas par saistībām atkāpties no 
platību komerciālas izmantošanas, ko 
aprēķina, ņemot vērā papildu izmaksas un 
peļņas zudumu.

Or. en

Grozījums Nr. 1327
Maria do Céu Patrão Neves

Regulas priekšlikums
29. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Maksājumus piešķir katru gadu, un tie 
kompensē saņēmējiem visas no šīm 

6. Maksājumus piešķir katru gadu, un tie 
kompensē saņēmējiem visas no šīm 
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saistībām izrietošās papildu izmaksas un 
negūtos ienākumus vai daļu no tiem. 
Vajadzības gadījumā tās var segt arī 
darījumu izmaksas, kuras nepārsniedz 
20 % no piemaksas, kas izmaksāta par 
agrovides un klimata saistībām. Ja 
saistības uzņēmušās lauksaimnieku 
grupas, maksimālais līmenis ir 30 %.

saistībām izrietošās papildu izmaksas un 
negūtos ienākumus. Vajadzības gadījumā 
tās var segt arī darījumu izmaksas, kuras 
nepārsniedz 20 % no piemaksas, kas 
izmaksāta par agrovides un klimata 
saistībām. Attiecībā uz grupu saistībām 
vienotas likmes maksājumu piešķir 
katram iesaistītajam lauksaimniekam, lai 
segtu papildu izmaksas par pielāgošanos 
pirmajā gadā.
Lai aprēķinātu šajā punktā minētos 
maksājumus, dalībvalsts situācijās, kuras 
ir saistītas ar risku atteikties no videi un 
klimatam nekaitīgas prakses, var 
aprēķināt atbalstu, balstoties uz 
alternatīvajām izmaksām, kas radušās, 
atsakoties no šīm darbībām.

Or. pt

Grozījums Nr. 1328
Salvatore Caronna

Regulas priekšlikums
29. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Maksājumus piešķir katru gadu, un tie 
kompensē saņēmējiem visas no šīm 
saistībām izrietošās papildu izmaksas un 
negūtos ienākumus vai daļu no tiem. 
Vajadzības gadījumā tās var segt arī 
darījumu izmaksas, kuras nepārsniedz 
20 % no piemaksas, kas izmaksāta par 
agrovides un klimata saistībām. Ja saistības 
uzņēmušās lauksaimnieku grupas, 
maksimālais līmenis ir 30 %.

6. Maksājumus piešķir katru gadu, un tie 
kompensē saņēmējiem visas no šīm 
saistībām izrietošās papildu izmaksas un 
negūtos ienākumus vai daļu no tiem. 
Vajadzības gadījumā tās var segt arī 
darījumu izmaksas, kuras nepārsniedz 
20 % no piemaksas, kas izmaksāta par 
agrovides un klimata saistībām. Ja saistības 
uzņēmušās lauksaimnieku grupas vai citu 
zemes apsaimniekotāju grupas, 
maksimālais līmenis ir 30 %. Ja lauku 
attīstības programmā nav paredzēts 
īstenot pasākumu saskaņā ar 31. pantu, 
darbībām, kas ietilpst Direktīvu 
92/43/EEK, 2009/147/EK un 2000/60/EK 
darbības jomā, maksimālo apjomu, kas 
attiecas uz darījumu izmaksām, palielina 
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līdz 30 %.  

Or. it

Grozījums Nr. 1329
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Regulas priekšlikums
29. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Maksājumus piešķir katru gadu, un tie 
kompensē saņēmējiem visas no šīm 
saistībām izrietošās papildu izmaksas un 
negūtos ienākumus vai daļu no tiem. 
Vajadzības gadījumā tās var segt arī 
darījumu izmaksas, kuras nepārsniedz 
20 % no piemaksas, kas izmaksāta par 
agrovides un klimata saistībām. Ja saistības 
uzņēmušās lauksaimnieku grupas, 
maksimālais līmenis ir 30 %.

6. Maksājumus piešķir katru gadu, un tie 
kompensē saņēmējiem visas no šīm 
saistībām izrietošās papildu izmaksas un 
negūtos ienākumus vai daļu no tiem, pat ja 
tiek saglabāta pastāvoša videi nekaitīga 
prakse.

Nosaka papildu izmaksas un negūtos 
ienākumus attiecībā uz praksi, ko uzskata 
par videi mazāk draudzīgu. Tā ir prakse, 
kas valsts iestādēm būtu sagaidāma, ka 
tiks veikta visā attiecīgajā teritorijā, ja 
nebūtu maksājumu.
Vajadzības gadījumā maksājumi var segt 
arī darījumu izmaksas, kuras nepārsniedz 
20 % no piemaksas, kas izmaksāta par 
agrovides un klimata saistībām. Ja saistības 
ietilpst kolektīvā rīcībā, maksimālais 
līmenis ir 30 %.

Or. fr

Grozījums Nr. 1330
Alyn Smith
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
29. pants – 6. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Maksājumus piešķir katru gadu, un tie
kompensē saņēmējiem visas no šīm 
saistībām izrietošās papildu izmaksas un
negūtos ienākumus vai daļu no tiem.
Vajadzības gadījumā tās var segt arī 
darījumu izmaksas, kuras nepārsniedz 
20 % no piemaksas, kas izmaksāta par 
agrovides un klimata saistībām. Ja saistības 
uzņēmušās lauksaimnieku grupas, 
maksimālais līmenis ir 30 %.

6. Maksājumus piešķir katru gadu, un tie
atlīdzina lauksaimniekiem pūles 
saimniecību vides un klimata rādītāju 
uzlabošanā, jo īpaši pievēršoties 
ieguldījumiem, kas vērsti uz tādu jaunu 
problēmu risināšanu kā klimata 
pārmaiņas, atjaunīgā enerģija, ūdens un 
augsnes apsaimniekošana, un bioloģiskā 
daudzveidība. Vajadzības gadījumā tās var 
segt arī darījumu izmaksas, kuras 
nepārsniedz 20 % no piemaksas, kas 
izmaksāta par agrovides un klimata 
saistībām. Ja saistības uzņēmušās 
lauksaimnieku grupas, maksimālais līmenis 
ir 30 %.

Or. en

Grozījums Nr. 1331
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Albert Deß

Regulas priekšlikums
29. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Maksājumus piešķir katru gadu, un tie 
kompensē saņēmējiem visas no šīm 
saistībām izrietošās papildu izmaksas un 
negūtos ienākumus vai daļu no tiem. 
Vajadzības gadījumā tās var segt arī 
darījumu izmaksas, kuras nepārsniedz 
20 % no piemaksas, kas izmaksāta par 
agrovides un klimata saistībām. Ja saistības 
uzņēmušās lauksaimnieku grupas,
maksimālais līmenis ir 30 %.

6. Maksājumus piešķir katru gadu, un tie 
kompensē saņēmējiem visas no šīm 
saistībām izrietošās papildu izmaksas un 
negūtos ienākumus vai daļu no tiem. 
Vajadzības gadījumā tās var segt arī 
darījumu izmaksas un izmaksas kā 
stimulējošu elementu, kuras nepārsniedz 
20 % no piemaksas, kas izmaksāta par 
agrovides un klimata saistībām. Ja saistības 
uzņēmušās lauksaimnieku grupas, 
maksimālais līmenis ir 30 %.

Or. de
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Pamatojums

Valstij jāparūpējas par stimulu ieviest vai saglabāt videi nekaitīgus ražošanas procesus, veikt 
ainavu un to raksturīgo iezīmju saglabāšanu, dabas resursu, bioloģiskās daudzveidības 
saglabāšanu.

Grozījums Nr. 1332
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Regulas priekšlikums
29. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Maksājumus piešķir katru gadu, un tie 
kompensē saņēmējiem visas no šīm 
saistībām izrietošās papildu izmaksas un 
negūtos ienākumus vai daļu no tiem. 
Vajadzības gadījumā tās var segt arī 
darījumu izmaksas, kuras nepārsniedz 
20 % no piemaksas, kas izmaksāta par 
agrovides un klimata saistībām. Ja saistības 
uzņēmušās lauksaimnieku grupas, 
maksimālais līmenis ir 30 %.

6. Maksājumus piešķir katru gadu, un tie 
kompensē saņēmējiem visas no šīm 
saistībām izrietošās papildu izmaksas un 
negūtos ienākumus. Vajadzības gadījumā 
tās var segt arī darījumu izmaksas, kuras 
nepārsniedz 20 % no piemaksas, kas 
izmaksāta par agrovides un klimata 
saistībām. Ja saistības uzņēmušās 
lauksaimnieku grupas, maksimālais līmenis 
ir 30 %.

Or. ro

Pamatojums

Lai sasniegtu vides aizsardzības un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas mērķus, ir 
svarīgi, lai lauksaimnieki, kas izvēlas pāriet no parastās lauksaimniecības uz bioloģisko 
lauksaimniecību, tiktu pilnība kompensētas papildu izmaksas, kas tiem radušās, un negūtos 
ienākumus.

Grozījums Nr. 1333
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Regulas priekšlikums
29. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Maksājumus piešķir katru gadu, un tie 6. Maksājumus piešķir katru gadu, un tie 
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kompensē saņēmējiem visas no šīm 
saistībām izrietošās papildu izmaksas un 
negūtos ienākumus vai daļu no tiem. 
Vajadzības gadījumā tās var segt arī 
darījumu izmaksas, kuras nepārsniedz 
20 % no piemaksas, kas izmaksāta par 
agrovides un klimata saistībām. Ja saistības 
uzņēmušās lauksaimnieku grupas, 
maksimālais līmenis ir 30 %.

kompensē saņēmējiem visas no šīm 
saistībām izrietošās papildu izmaksas un 
negūtos ienākumus vai daļu no tiem. 
Vajadzības gadījumā tās var segt arī 
darījumu izmaksas, kuras nepārsniedz 
20 % no piemaksas, kas izmaksāta par 
agrovides un klimata saistībām. Ja saistības 
uzņēmušās lauksaimnieku grupas un/vai 
citu zemes apsaimniekotāju grupas, 
maksimālais līmenis ir 30 %.

Or. it

Grozījums Nr. 1334
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Regulas priekšlikums
29. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Maksājumus piešķir katru gadu, un tie 
kompensē saņēmējiem visas no šīm 
saistībām izrietošās papildu izmaksas un 
negūtos ienākumus vai daļu no tiem. 
Vajadzības gadījumā tās var segt arī 
darījumu izmaksas, kuras nepārsniedz 
20 % no piemaksas, kas izmaksāta par 
agrovides un klimata saistībām. Ja saistības 
uzņēmušās lauksaimnieku grupas, 
maksimālais līmenis ir 30 %.

6. Maksājumus piešķir katru gadu, un tie 
kompensē saņēmējiem visas no šīm 
saistībām izrietošās papildu izmaksas un 
negūtos ienākumus vai daļu no tiem. 
Vajadzības gadījumā tās var segt arī
darījumu izmaksas, kuras nepārsniedz 
20 % no piemaksas, kas izmaksāta par 
agrovides un klimata saistībām. Ja saistības 
uzņēmušās lauksaimnieku grupas vai citu 
zemes apsaimniekotāju grupas, 
maksimālais līmenis ir 30 %.

Or. es

Grozījums Nr. 1335
Luís Paulo Alves

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6a. Lai aprēķinātu iepriekšējā punktā 
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minētos maksājumus, dalībvalsts 
situācijās, kuras ir saistītas ar risku 
atteikties no videi un klimatam nekaitīgas 
prakses, var atsaukties uz alternatīvo 
izmaksu jēdzienu.

Or. pt

Grozījums Nr. 1336
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Giovanni La Via, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi, Salvatore Caronna

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6a. Ja saistības šajā pasākumā aptver 
vides aizsardzības pasākumus, sagatavojot 
citas saistības šajā pasākumā, šos vides 
aizsardzības pasākumus var kompensēt 
pasākuma ietvaros.   Tādā gadījumā tie 
nevar saņemt atbalstu kā "neienesīgi 
ieguldījumi" saskaņā ar 18. panta  
1. punkta d) apakšpunktu.  

Or. it

Grozījums Nr. 1337
Marc Tarabella

Regulas priekšlikums
29. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Ja tas vajadzīgs pasākuma efektīvas 
piemērošanas nodrošināšanai, dalībvalstis 
var izmantot saņēmēju atlases procedūru, 
kas minēta 49. panta 3. punktā.

svītrots

Or. fr



PE494.479v01-00 142/171 AM\909513LV.doc

LV

Grozījums Nr. 1338
Karin Kadenbach

Regulas priekšlikums
29. pants – 8. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saskaņā ar šo pasākumu nepiešķir atbalstu 
par saistībām, uz kurām attiecas 
bioloģiskās lauksaimniecības pasākums.

Saskaņā ar šo pasākumu nepiešķir atbalstu 
par saistībām, uz kurām attiecas 
bioloģiskās lauksaimniecības pasākums.
Saskaņā ar šo pasākumu atbalstu 
nepiešķir par saistībām, kuras labvēlīgi 
ietekmē klimatu, bet kaitē videi.

Or. en

Grozījums Nr. 1339
Riikka Manner, Nils Torvalds, Sari Essayah, Anneli Jäätteenmäki, Hannu Takkula

Regulas priekšlikums
29. pants – 8. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saskaņā ar šo pasākumu nepiešķir 
atbalstu par saistībām, uz kurām attiecas
bioloģiskās lauksaimniecības pasākums.

Agrovides un klimata maksājumus 
nedrīkst piešķirt par bioloģiskās 
lauksaimniecības pasākuma pārveidošanu 
vai saglabāšanu.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar agrovides pasākumu lauksaimnieks var saņemt finansējumu, piemēram, par 
tradicionālo biotopu vai plašu buferzonu izveidi un saglabāšanu. This option should remain.

Grozījums Nr. 1340
Alyn Smith
Verts/ALE grupas vārdā
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Regulas priekšlikums
29. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. Darbībām, uz kurām neattiecas 1.–
8. punktā izklāstītie nosacījumi, atbalstu 
var piešķirt par ģenētisko resursu 
saglabāšanu lauksaimniecībā.

9. Darbībām, uz kurām neattiecas
1.−8. punktā izklāstītie nosacījumi, 
atbalstu piešķir par ģenētiskās 
daudzveidības saglabāšanu un ilgtspējīgu 
izmantošanu un attīstību 
lauksaimniecībā. Lauku attīstības 
programmu ietvaros šis atbalsts ir 
jāpiedāvā obligāti. 

Or. en

Grozījums Nr. 1341
Britta Reimers

Regulas priekšlikums
29. pants – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
90. pantu pieņemt deleģētos aktus attiecībā 
uz saistību termiņa ikgadēju pagarināšanu 
pēc sākotnējā darbības perioda beigām, 
nosacījumiem, kas piemērojami saistībām
ekstensificēt vai citādi saimniekot 
lopkopībā, ierobežot mēslošanas, augu 
aizsardzības līdzekļu vai citu līdzekļu 
izmantošanu, audzēt vietējās šķirnes, 
kurām draud izzušana no izmantošanas 
lauksaimniecībā, vai saglabāt augu 
ģenētiskos resursus, kā arī attiecībā uz to 
darbību noteikšanu, kuras var pretendēt uz 
atbalstu saskaņā ar 9. punktu.

10. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
90. pantu pieņemt deleģētos aktus attiecībā 
uz saistību termiņa ikgadēju pagarināšanu 
pēc sākotnējā darbības perioda beigām, 
nosacījumiem, kas piemērojami saistībām 
ekstensificēt vai citādi saimniekot 
lopkopībā, orientēt mēslošanas, augu 
aizsardzības līdzekļu vai citu līdzekļu 
izmantošanu uz ilgtspējīgu 
lauksaimniecību, audzēt vietējās šķirnes, 
kurām draud izzušana no izmantošanas 
lauksaimniecībā, vai saglabāt augu 
ģenētiskos resursus, kā arī attiecībā uz to 
darbību noteikšanu, kuras var pretendēt uz 
atbalstu saskaņā ar 9. punktu.

Or. en

Pamatojums

Viens no galvenajiem Ilgtspējīgas izmantošanas direktīvas apsvērumiem bija ierobežot augu 
aizsardzības līdzekļu izmantošanu un nodrošināt labāku produktu izstrādi, lai samazinātu 
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ietekmi uz vidi un cilvēku veselību. Turklāt Regula 1107/2009 ierobežo ietekmi un risku, ko 
rada augu aizsardzības līdzekļi, pārskatot aktīvās vielas. papildu pasākumu pieņemšana ar 
deleģētajiem aktiem par augu aizsardzības līdzekļu izmantošanu saistībā ar KLP būtu katrā 
ziņā jāvērš tajā pašā virzienā, lai nodrošinātu politikas jomu savstarpējo saskaņotību.

Grozījums Nr. 1342
James Nicholson, Julie Girling

Regulas priekšlikums
29. pants – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
90. pantu pieņemt deleģētos aktus attiecībā 
uz saistību termiņa ikgadēju pagarināšanu 
pēc sākotnējā darbības perioda beigām, 
nosacījumiem, kas piemērojami saistībām 
ekstensificēt vai citādi saimniekot 
lopkopībā, ierobežot mēslošanas, augu 
aizsardzības līdzekļu vai citu līdzekļu 
izmantošanu, audzēt vietējās šķirnes, 
kurām draud izzušana no izmantošanas 
lauksaimniecībā, vai saglabāt augu 
ģenētiskos resursus, kā arī attiecībā uz to 
darbību noteikšanu, kuras var pretendēt uz 
atbalstu saskaņā ar 9. punktu.

10. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
90. pantu pieņemt deleģētos aktus attiecībā 
uz saistību termiņa ikgadēju pagarināšanu 
pēc sākotnējā darbības perioda beigām, 
nosacījumiem, kas piemērojami saistībām 
ekstensificēt vai citādi saimniekot 
lopkopībā, orientēt mēslošanas, augu 
aizsardzības līdzekļu vai citu līdzekļu 
izmantošanu uz ilgtspējīgu 
lauksaimniecību, audzēt vietējās šķirnes, 
kurām draud izzušana no izmantošanas 
lauksaimniecībā, vai saglabāt augu 
ģenētiskos resursus, kā arī attiecībā uz to 
darbību noteikšanu, kuras var pretendēt uz 
atbalstu saskaņā ar 9. punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 1343
Karin Kadenbach

Regulas priekšlikums
29. pants – 10.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10a. Pamatojoties uz ex-ante 
novērtējumu, dalībvalstīm, izstrādājot 
jaunas vai pilnveidojot pašreizējās vides 
sistēmas nākamajam plānošanas 
periodam, būtu jāatbalsta tie agrovides 
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pasākumi, kuri ir paaugstinājuši 
ekoloģiskos rādītājus saimniecību un 
reģionālā līmenī, lai saglabātu sistēmu 
izmantošanu un arī turpmāk palielinātu 
to ietekmi.

Or. en

Grozījums Nr. 1344
Karin Kadenbach

Regulas priekšlikums
29. pants – 10.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10b. Dalībvalstis atvieglo lauksaimnieku 
līdzdalību vides sistēmās līdz plānošanas 
perioda beigām, ja mērķi vēl nav 
sasniegti.

Or. en

Grozījums Nr. 1345
Britta Reimers

Regulas priekšlikums
30. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

30. pants svītrots
Bioloģiskā lauksaimniecība
1. Atbalstu saskaņā ar šo pasākumu 
piešķir par LIZ hektāru lauksaimniekiem 
vai lauksaimnieku grupām, kas uzņemas 
brīvprātīgi pāriet uz bioloģiskās 
lauksaimniecības praksi un metodēm, kas 
definētas Padomes Regulā (EK) 
Nr. 834/200735, vai saglabāt šādu praksi 
un metodes.
2. Atbalstu piešķir tikai par saistībām, kas 
pārsniedz attiecīgos obligātos standartus, 
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kuri noteikti atbilstīgi Regulas (ES) 
Nr. HR/2012 IV sadaļas I nodaļai, 
attiecīgo mēslošanas un augu aizsardzības 
līdzekļu izmantošanai prasību minimumu, 
kā arī citas attiecīgas obligātās prasības, 
kas noteiktas valsts tiesību aktos. Visas šīs 
prasības ir noteiktas programmā.
3. Saistības saskaņā ar šo pasākumu 
uzņemas uz laiku no pieciem līdz 
septiņiem gadiem. Ja atbalstu piešķir, lai 
saglabātu bioloģisko lauksaimniecību, 
dalībvalstis savās lauku attīstības 
programmās var paredzēt iespēju pēc 
sākotnējā perioda beigām saistību 
termiņu katru gadu pagarināt.
4. Maksājumus piešķir katru gadu, un tie 
kompensē saņēmējiem visas no šīm 
saistībām izrietošās papildu izmaksas un 
negūtos ienākumus vai daļu no tiem. 
Vajadzības gadījumā tie var kompensēt 
arī darījumu izmaksas, kuru vērtība 
nepārsniedz 20 % no piemaksas, kas 
izmaksāta par šīm saistībām. Ja saistības 
uzņēmušās lauksaimnieku grupas, 
maksimālais līmenis ir 30 %.
5. Atbalsts nepārsniedz maksimālās 
summas, kas noteiktas I pielikumā.

Or. de

Pamatojums

Papildu dotācijas par bioloģisko lauksaimniecību, līdzās lauksaimniecības vispārīgai 
dotēšanai, būtu jānoraida, jo tas novestu pie nevēlamiem konkurences traucējumiem 
lauksaimniecības uzņēmumiem. Ņemot vērā bioloģiskās lauksaimniecības uzņēmumu 
apgrozījuma pieaugumu un patērētāju lielāku izdevumu veikšanu, iespējamu tirgus neveiksmi 
nevar virzīt par attaisnojumu dotācijai.

Grozījums Nr. 1346
Alyn Smith
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
30. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Atbalstu saskaņā ar šo pasākumu piešķir 
par LIZ hektāru lauksaimniekiem vai 
lauksaimnieku grupām, kas uzņemas 
brīvprātīgi pāriet uz bioloģiskās 
lauksaimniecības praksi un metodēm, kas 
definētas Padomes Regulā (EK) 
Nr. 834/200735, vai saglabāt šādu praksi 
un metodes.

1. Atbalstu saskaņā ar šo pasākumu piešķir 
par LIZ hektāru lauksaimniekiem vai 
lauksaimnieku grupām, kas uzņemas 
brīvprātīgi pāriet uz bioloģiskās 
lauksaimniecības praksi un metodēm, kas 
definētas Padomes Regulā (EK) 
Nr. 834/2007, vai saglabāt šādu praksi un 
metodes. Lauku attīstības programmu 
ietvaros šis pasākums ir jāpiedāvā 
obligāti. 

Or. en

Grozījums Nr. 1347
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Regulas priekšlikums
30. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Atbalstu saskaņā ar šo pasākumu piešķir 
par LIZ hektāru lauksaimniekiem vai 
lauksaimnieku grupām, kas uzņemas 
brīvprātīgi pāriet uz bioloģiskās 
lauksaimniecības praksi un metodēm, kas 
definētas Padomes Regulā (EK) 
Nr. 834/200735, vai saglabāt šādu praksi 
un metodes.

1. Atbalstu saskaņā ar šo pasākumu piešķir 
par LIZ hektāru un/vai GV
lauksaimniekiem vai lauksaimnieku 
grupām, kas uzņemas brīvprātīgi pāriet uz 
bioloģiskās lauksaimniecības praksi un 
metodēm, kas definētas Padomes 
Regulā (EK) Nr. 834/2007, vai saglabāt 
šādu praksi un metodes.

Or. es

Pamatojums

Jābūt iespējai noteikt atbalsta apjomus par ganāmpulka vienību (GV), jo pretējā gadījumā 
būtu grūti vai neiespējami sagatavot pasākumus, lai veicinātu organisko lopkopību saskaņa 
ar līdzīgiem noteikumiem iepriekšējos plānošanas periodos.

Grozījums Nr. 1348
Hynek Fajmon
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Regulas priekšlikums
30. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Atbalstu piešķir tikai par saistībām, kas 
pārsniedz attiecīgos obligātos standartus, 
kuri noteikti atbilstīgi Regulas (ES) 
Nr. HR/2012 IV sadaļas I nodaļai, attiecīgo 
mēslošanas un augu aizsardzības līdzekļu 
izmantošanai prasību minimumu, kā arī 
citas attiecīgas obligātās prasības, kas 
noteiktas valsts tiesību aktos. Visas šīs 
prasības ir noteiktas programmā.

2. Atbalstu piešķir tikai par saistībām, kas 
pārsniedz attiecīgos obligātos standartus, 
kuri noteikti atbilstīgi Regulas (ES) 
Nr. HR/2012 IV sadaļas I nodaļai.

Or. en

Grozījums Nr. 1349
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Regulas priekšlikums
30. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Atbalstu piešķir tikai par saistībām, kas 
pārsniedz attiecīgos obligātos standartus, 
kuri noteikti atbilstīgi Regulas (ES) 
Nr. HR/2012 IV sadaļas I nodaļai, attiecīgo 
mēslošanas un augu aizsardzības līdzekļu 
izmantošanai prasību minimumu, kā arī 
citas attiecīgas obligātās prasības, kas 
noteiktas valsts tiesību aktos. Visas šīs 
prasības ir noteiktas programmā.

2. Atbalstu piešķir tikai par saistībām, kas
pārsniedz attiecīgos obligātos standartus, 
kuri noteikti atbilstīgi Regulas (ES) 
Nr. HR/2012 IV sadaļas I nodaļai. Visas šīs 
prasības ir noteiktas programmā.

Or. ro

Grozījums Nr. 1350
Maria do Céu Patrão Neves

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

2. Atbalstu piešķir tikai par saistībām, kas 
pārsniedz attiecīgos obligātos standartus, 
kuri noteikti atbilstīgi Regulas (ES) 
Nr. HR/2012 IV sadaļas I nodaļai, attiecīgo 
mēslošanas un augu aizsardzības līdzekļu 
izmantošanai prasību minimumu, kā arī 
citas attiecīgas obligātās prasības, kas 
noteiktas valsts tiesību aktos. Visas šīs 
prasības ir noteiktas programmā.

2. Atbalstu piešķir tikai par saistībām, kas 
pārsniedz attiecīgos obligātos standartus, 
kuri noteikti atbilstīgi Regulas (ES) 
Nr. HR/2012 IV sadaļas I nodaļai, un
attiecīgo mēslošanas un augu aizsardzības 
līdzekļu izmantošanai prasību minimumu. 
Visas šīs prasības ir noteiktas programmā.

Or. pt

Grozījums Nr. 1351
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Regulas priekšlikums
30. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Atbalstu piešķir tikai par saistībām, kas 
pārsniedz attiecīgos obligātos standartus, 
kuri noteikti atbilstīgi Regulas (ES) 
Nr. HR/2012 IV sadaļas I nodaļai, attiecīgo 
mēslošanas un augu aizsardzības līdzekļu 
izmantošanai prasību minimumu, kā arī 
citas attiecīgas obligātās prasības, kas 
noteiktas valsts tiesību aktos. Visas šīs 
prasības ir noteiktas programmā.

2. Atbalstu piešķir tikai par saistībām 
bioloģiskajā ražošanā, kas pārsniedz 
attiecīgos obligātos standartus, kuri noteikti 
atbilstīgi Regulas (ES) Nr. HR/2012 
IV sadaļas I nodaļai, attiecīgo mēslošanas 
un augu aizsardzības līdzekļu izmantošanai 
prasību minimumu, kā arī citas attiecīgas 
obligātās prasības, kas noteiktas valsts 
tiesību aktos. Visas šīs prasības ir noteiktas 
programmā.

Or. en

Grozījums Nr. 1352
Elisabeth Köstinger, Astrid Lulling

Regulas priekšlikums
30. pants – 3. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Saistības saskaņā ar šo pasākumu 
uzņemas uz laiku no pieciem līdz 
septiņiem gadiem. Ja atbalstu piešķir, lai 
saglabātu bioloģisko lauksaimniecību, 
dalībvalstis savās lauku attīstības 
programmās var paredzēt iespēju pēc 
sākotnējā perioda beigām saistību termiņu 
katru gadu pagarināt.

3. Saistības saskaņā ar šo pasākumu 
uzņemas uz laiku no pieciem līdz 
septiņiem gadiem. Dalībvalstīm ir arī 
jāļauj lauksaimniekiem uzņemties šīs 
saistības pēc 2015. gada, garantējot 
viņiem vismaz piecus gadus ilgu atbalstu 
saskaņā ar esošo un tai sekojošajām KLP 
programmām pēc 2020. gada. Atteikšanās 
no saistībām būtu iespējama tikai tad, ja 
programmās pēc 2020. gada netiek 
atbalstīti līdzīgi pasākumi. Ja atbalstu 
piešķir, lai saglabātu bioloģisko 
lauksaimniecību, dalībvalstis savās lauku 
attīstības programmās var paredzēt iespēju 
pēc sākotnējā perioda beigām saistību 
termiņu katru gadu pagarināt.

Or. de

Pamatojums

ES pieaug pieprasījums pēc bioloģiskās lauksaimniecības produktiem. Tādēļ bioloģiskās 
lauksaimniecības attīstībai jābūt atbalsttiesīgai visā plānošanas periodā, lai jauni uzņēmumi 
varētu plānot ilgtermiņā savu darbību.

Grozījums Nr. 1353
Christel Schaldemose

Regulas priekšlikums
30. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Saistības saskaņā ar šo pasākumu 
uzņemas uz laiku no pieciem līdz 
septiņiem gadiem. Ja atbalstu piešķir, lai 
saglabātu bioloģisko lauksaimniecību, 
dalībvalstis savās lauku attīstības 
programmās var paredzēt iespēju pēc 
sākotnējā perioda beigām saistību termiņu 
katru gadu pagarināt.

3. Saistības saskaņā ar šo pasākumu 
uzņemas uz laiku no pieciem līdz 
septiņiem gadiem. Ja atbalstu piešķir
pārejai uz bioloģisko lauksaimniecību,
dalībvalstis var noteikt īsāku sākotnējo 
periodu, kas atbilst konverģences 
periodam. Ja atbalstu piešķir, lai saglabātu 
bioloģisko lauksaimniecību, dalībvalstis 
savās lauku attīstības programmās var 
paredzēt iespēju pēc sākotnējā perioda 
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beigām saistību termiņu katru gadu 
pagarināt. Jaunām saistībām, kas tieši 
seko pēc saistībām, kuras izpildītas 
sākotnējā laikposmā, dalībvalstis var 
savās lauku attīstības programmās noteikt 
īsāku laikposmu.

Or. en

Grozījums Nr. 1354
Jens Rohde

Regulas priekšlikums
30. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Saistības saskaņā ar šo pasākumu 
uzņemas uz laiku no pieciem līdz 
septiņiem gadiem. Ja atbalstu piešķir, lai 
saglabātu bioloģisko lauksaimniecību, 
dalībvalstis savās lauku attīstības 
programmās var paredzēt iespēju pēc 
sākotnējā perioda beigām saistību termiņu 
katru gadu pagarināt.

3. Saistības saskaņā ar šo pasākumu 
uzņemas uz laiku no pieciem līdz 
septiņiem gadiem. Ja atbalstu piešķir
pārejai uz bioloģisko lauksaimniecību,
dalībvalstis var noteikt īsāku sākotnējo 
periodu, kas atbilst konverģences 
periodam. Ja atbalstu piešķir, lai saglabātu 
bioloģisko lauksaimniecību, dalībvalstis 
savās lauku attīstības programmās var 
paredzēt iespēju pēc sākotnējā perioda 
beigām saistību termiņu katru gadu 
pagarināt. Jaunām saistībām, kas tieši 
seko pēc saistībām, kuras izpildītas 
sākotnējā laikposmā, dalībvalstis var 
savās lauku attīstības programmās noteikt 
īsāku laikposmu.

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstīs būtu jāatvēl elastības iespējas, lai noteiktu piemērotāko vienošanās ilgumu 
atkarībā no reģiona īpašajiem apstākļiem. Sankciju gadījumā jauniem nolīgumiem, kas seko 
pēc sākotnējā laikposma noteikšanas, vajadzētu būtu neatkarīgiem. Ierosinātie grozījumi 
atbilst Dānijas prezidentūras konsolidēto pārskatīto tekstu.
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Grozījums Nr. 1355
Maria do Céu Patrão Neves

Regulas priekšlikums
30. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Maksājumus piešķir katru gadu, un tie 
kompensē saņēmējiem visas no šīm 
saistībām izrietošās papildu izmaksas un 
negūtos ienākumus vai daļu no tiem.
Vajadzības gadījumā tie var kompensēt arī 
darījumu izmaksas, kuru vērtība 
nepārsniedz 20 % no piemaksas, kas 
izmaksāta par šīm saistībām. Ja saistības 
uzņēmušās lauksaimnieku grupas, 
maksimālais līmenis ir 30 %.

4. Maksājumus piešķir katru gadu, un tie 
kompensē saņēmējiem visas no šīm 
saistībām izrietošās papildu izmaksas un 
negūtos ienākumus vai daļu no tiem, kas 
rodas, pārejot uz bioloģisko 
lauksaimniecību. Maksājumus 
bioloģiskās lauksaimniecības 
saglabāšanai piešķir katru gadu, un tie 
kompensē saņēmējiem visas no šīm 
saistībām izrietošās papildu izmaksas un 
negūtos ienākumus. Vajadzības gadījumā 
tie var kompensēt arī darījumu izmaksas, 
kuru vērtība nepārsniedz 20 % no 
piemaksas, kas izmaksāta par šīm 
saistībām. Ja saistības uzņēmušās 
lauksaimnieku grupas, maksimālais līmenis 
ir 30 %.

Or. pt

Grozījums Nr. 1356
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Regulas priekšlikums
30. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Maksājumus piešķir katru gadu, un tie 
kompensē saņēmējiem visas no šīm 
saistībām izrietošās papildu izmaksas un 
negūtos ienākumus vai daļu no tiem. 
Vajadzības gadījumā tie var kompensēt arī 
darījumu izmaksas, kuru vērtība 
nepārsniedz 20 % no piemaksas, kas 
izmaksāta par šīm saistībām. Ja saistības 
uzņēmušās lauksaimnieku grupas, 
maksimālais līmenis ir 30 %.

4. Maksājumus piešķir katru gadu, un tie 
kompensē saņēmējiem visas no šīm 
saistībām izrietošās papildu izmaksas un 
negūtos ienākumus. Vajadzības gadījumā 
tie var kompensēt arī darījumu izmaksas, 
kuru vērtība nepārsniedz 20 % no 
piemaksas, kas izmaksāta par šīm 
saistībām. Ja saistības uzņēmušās 
lauksaimnieku grupas, maksimālais līmenis 
ir 30 %.
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Or. ro

Pamatojums

Līdzīgi kā situācijā attiecībā uz 29. panta 6. punktu kompensācijas maksājuma līmenim būtu 
jāsedz visas radušās papildus izmaksas un negūtie ienākumi, ko zaudējis saņēmējs, pārejot uz 
bioloģisko lauksaimniecību.

Grozījums Nr. 1357
Rareş-Lucian Niculescu

Regulas priekšlikums
30. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Maksājumus piešķir katru gadu, un tie 
kompensē saņēmējiem visas no šīm 
saistībām izrietošās papildu izmaksas un 
negūtos ienākumus vai daļu no tiem. 
Vajadzības gadījumā tie var kompensēt arī 
darījumu izmaksas, kuru vērtība 
nepārsniedz 20 % no piemaksas, kas 
izmaksāta par šīm saistībām. Ja saistības 
uzņēmušās lauksaimnieku grupas, 
maksimālais līmenis ir 30 %.

4. Maksājumus piešķir katru gadu, un tie 
kompensē saņēmējiem visas no šīm 
saistībām izrietošās papildu izmaksas un 
negūtos ienākumus. Vajadzības gadījumā 
tie var kompensēt arī darījumu izmaksas, 
kuru vērtība nepārsniedz 20 % no 
piemaksas, kas izmaksāta par šīm 
saistībām. Ja saistības uzņēmušās 
lauksaimnieku grupas, maksimālais līmenis 
ir 30 %.

Or. ro

Grozījums Nr. 1358
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Regulas priekšlikums
30. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Maksājumus piešķir katru gadu, un tie 
kompensē saņēmējiem visas no šīm 
saistībām izrietošās papildu izmaksas un 
negūtos ienākumus vai daļu no tiem. 
Vajadzības gadījumā tie var kompensēt arī 
darījumu izmaksas, kuru vērtība 
nepārsniedz 20 % no piemaksas, kas 
izmaksāta par šīm saistībām. Ja saistības 

4. Maksājumus piešķir katru gadu, un tie 
kompensē saņēmējiem visas no šīm 
saistībām izrietošās papildu izmaksas un 
negūtos ienākumus vai daļu no tiem. 
Vajadzības gadījumā tie var kompensēt arī 
darījumu izmaksas, kuru vērtība 
nepārsniedz 20 % no piemaksas, kas 
izmaksāta par šīm saistībām. Ja saistības 
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uzņēmušās lauksaimnieku grupas, 
maksimālais līmenis ir 30 %.

ietilpst kolektīvā rīcībā, maksimālais 
līmenis ir 30 %.

Or. fr

Grozījums Nr. 1359
Liam Aylward, Marit Paulsen, Marian Harkin

Regulas priekšlikums
30. pants – 4. punkts – 1. daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lauksaimniekiem, kuri apņemas veikt 
šajā pasākumā ietvertās darbības, 
dalībvalstis cenšas sniegt zināšanas un 
informāciju, kas nepieciešamas šo 
darbību īstenošanai.

Or. en

Grozījums Nr. 1360
Mariya Gabriel

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5a. Lauksaimniekiem, kuri apņemas veikt 
šajā pasākumā ietvertās darbības, 
dalībvalstis cenšas sniegt zināšanas un 
informāciju, kas nepieciešamas šo 
darbību īstenošanai.

Or. en

Grozījums Nr. 1361
Maria do Céu Patrão Neves

Regulas priekšlikums
30. pants – 5.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5a. Dalībvalstis cenšas palīdzēt 
lauksaimniekiem ar zināšanām un 
informāciju, kas nepieciešama šo saistību 
izpildei.

Or. pt

Grozījums Nr. 1362
Karin Kadenbach

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5a. Dalībvalstis lauku attīstības 
programmās nosaka, kā šo pasākumu var 
apvienot ar citiem regulā minētajiem 
pasākumiem, īpaši atsaucoties uz 17., 18., 
28., 29., 31. un 36. pantu, lai paplašinātu 
bioloģisko lauksaimniecību un sekmētu 
mērķu sasniegšanu lauku ekonomiskās 
attīstības jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 1363
Alyn Smith
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5a. Dalībvalstis lauku attīstības 
programmās nosaka, kā šo pasākumu var 
apvienot ar citiem regulā minētajiem 
pasākumiem, īpaši atsaucoties uz 17., 18., 
28., 29., 31. un 36. pantu, lai nodrošinātu 
saderīgas politikas pamatprogrammas 
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bioloģiskās lauksaimniecības 
paplašināšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 1364
Elisabeth Köstinger, Astrid Lulling

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5a. Dalībvalstīm būtu savās lauku 
attīstības programmās jāapraksta, kā šie 
pasākumi tiks apvienoti ar citiem ELFLA 
pasākumiem. 

Or. de

Pamatojums

Prasības par agrovides un klimata pasākumiem principā ir plašākas nekā prasības īstenot 
"dabas paketi" ("greening") tiešo maksājumu ietvaros. Tādēļ sertificētiem agrovides un 
klimata pasākumiem būtu automātiski jāatbilst prasībām par "dabas paketi" ("greening"). 
Tādēļ visiem pasākumiem būtu jātiek attiecinātiem un atbalsttiesīgiem gan uz "dabas paketes" 
pīlāru numur viens , gan uz agrovides shēmas pīlāru numur divi.  Vairākiem ELFLA 
pasākumiem būtu jādod ieguldījums attīstībā.

Grozījums Nr. 1365
Christel Schaldemose

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5a. Neatkarīgi no 30.a (jauns) panta 
dalībvalstis var izvēlēties iekļaut 
bioloģiskās lauksaimniecības pasākumus 
agrovides un klimata pasākumos.

Or. en
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Grozījums Nr. 1366
Christel Schaldemose

Regulas priekšlikums
30. pants – 5.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5b. Atbalsts var arī segt izmaksas, kas 
izriet no informēšanas un 
popularizēšanas darbībām saistībā ar 
bioloģiskās lauksaimniecības produktiem.

Or. en

Grozījums Nr. 1367
Christel Schaldemose

Regulas priekšlikums
30.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

30.a pants
Atbalstu saskaņā ar šo pasākumu 
dalībvalstis dara pieejamu visā savā 
teritorijā. Šā pasākuma iekļaušana lauku 
attīstības programmās ir obligāta.

Or. en

Grozījums Nr. 1368
Jens Rohde

Regulas priekšlikums
31. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Atbalstu saskaņā ar šo pasākumu piešķir 
katru gadu par LIZ hektāru vai meža 
hektāru, lai kompensētu saņēmējiem 

1. Atbalstu saskaņā ar šo pasākumu piešķir 
katru gadu par LIZ hektāru vai meža 
hektāru, lai kompensētu saņēmējiem 
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radušās izmaksas un negūtos ienākumus, 
kas attiecīgajās teritorijās izriet no 
nelabvēlīgiem faktoriem, kuri saistīti ar 
Direktīvu 92/43/EEK, 2009/147/EK un 
2000/60/EK īstenošanu.

radušās izmaksas un negūtos ienākumus, 
kas attiecīgajās teritorijās izriet no 
nelabvēlīgiem faktoriem, kuri saistīti ar 
Direktīvu 92/43/EEK, 2009/147/EK un 
2000/60/EK īstenošanu.

Dalībvalstis var piešķirt atbalstu kā 
vienreizēju maksājumu vai vienai vienībai 
paredzētas standarta summas, ja tiek 
reģistrēti pastāvīgi ierobežojumi platībām.

Or. en

Pamatojums

Daudzas no darbībām, kas vajadzīgas, lai sasniegtu šajā pantā minēto direktīvu mērķus, ir 
vai nu neatgriezeniskas (piemēram, mitrāju izveide), vai arī tām, lai pilnībā sasniegtu 
rezultātu, vajadzētu būt pastāvīgām (piemēram, saistības uzlabot oglekļa saglabāšanu un 
nodalīšanu). Vienreizējie maksājumi ir efektīvs instruments, kurā ietilpst arī būtiska 
administratīvā vienkāršošana.

Grozījums Nr. 1369
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Regulas priekšlikums
31. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Atbalstu saskaņā ar šo pasākumu piešķir 
katru gadu par LIZ hektāru vai meža 
hektāru, lai kompensētu saņēmējiem 
radušās izmaksas un negūtos ienākumus, 
kas attiecīgajās teritorijās izriet no 
nelabvēlīgiem faktoriem, kuri saistīti ar 
Direktīvu 92/43/EEK, 2009/147/EK un 
2000/60/EK īstenošanu.

1. Atbalstu saskaņā ar šo pasākumu piešķir 
katru gadu par lauksaimniecības zemes
hektāru vai meža hektāru, lai kompensētu 
saņēmējiem radušās izmaksas un negūtos 
ienākumus, kas attiecīgajās teritorijās izriet 
no nelabvēlīgiem faktoriem, kuri saistīti ar 
Direktīvu 92/43/EEK, 2009/147/EK un 
2000/60/EK īstenošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 1370
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis
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Regulas priekšlikums
31. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Atbalstu piešķir attiecīgi 
lauksaimniekiem un privātiem meža 
īpašniekiem un meža īpašnieku 
apvienībām. Pienācīgi pamatotos 
gadījumos to var piešķirt arī citiem zemes 
apsaimniekotājiem.

2. Atbalstu piešķir attiecīgi 
lauksaimniekiem un privātiem meža 
īpašniekiem un meža īpašnieku 
apvienībām, kā arī citiem zemes 
apsaimniekotājiem.

Or. en

Grozījums Nr. 1371
Christa Klaß

Regulas priekšlikums
31. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Atbalstu piešķir attiecīgi 
lauksaimniekiem un privātiem meža 
īpašniekiem un meža īpašnieku 
apvienībām. Pienācīgi pamatotos 
gadījumos to var piešķirt arī citiem zemes 
apsaimniekotājiem.

2. Atbalstu piešķir attiecīgi 
lauksaimniekiem un privātiem meža 
īpašniekiem, meža īpašnieku apvienībām
un komūnas meža īpašniekiem. Pienācīgi 
pamatotos gadījumos to var piešķirt arī 
citiem zemes apsaimniekotājiem.

Or. de

Grozījums Nr. 1372
Hynek Fajmon

Regulas priekšlikums
31. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Atbalstu piešķir attiecīgi 
lauksaimniekiem un privātiem meža 
īpašniekiem un meža īpašnieku 
apvienībām. Pienācīgi pamatotos 
gadījumos to var piešķirt arī citiem zemes 

2. Atbalstu piešķir attiecīgi 
lauksaimniekiem un privātiem meža 
īpašniekiem un meža īpašnieku 
apvienībām. Pienācīgi pamatotos 
gadījumos to var piešķirt arī citiem zemes 
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apsaimniekotājiem. apsaimniekotājiem vai pašvaldībām un to 
apvienībām.

Or. en

Grozījums Nr. 1373
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Regulas priekšlikums
31. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Atbalstu piešķir attiecīgi 
lauksaimniekiem un privātiem meža 
īpašniekiem un meža īpašnieku 
apvienībām. Pienācīgi pamatotos 
gadījumos to var piešķirt arī citiem zemes 
apsaimniekotājiem.

2. Atbalstu piešķir attiecīgi 
lauksaimniekiem un privātiem meža 
īpašniekiem un meža īpašnieku 
apvienībām, kā arī mežu publiskajiem 
pārvaldniekiem, kuri nesaņem valsts 
finansējumu. Pienācīgi pamatotos 
gadījumos to var piešķirt arī citiem zemes 
apsaimniekotājiem.

Or. ro

Grozījums Nr. 1374
Mariya Gabriel

Regulas priekšlikums
31. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Atbalstu piešķir attiecīgi 
lauksaimniekiem un privātiem meža 
īpašniekiem un meža īpašnieku 
apvienībām. Pienācīgi pamatotos 
gadījumos to var piešķirt arī citiem zemes 
apsaimniekotājiem.

2. Atbalstu piešķir attiecīgi 
lauksaimniekiem un privātiem meža 
īpašniekiem un lauksaimnieku un privātā 
meža īpašnieku apvienībām. Pienācīgi 
pamatotos gadījumos to var piešķirt arī 
citiem zemes apsaimniekotājiem.

Or. bg
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Grozījums Nr. 1375
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Regulas priekšlikums
31. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Atbalstu lauksaimniekiem saistībā ar 
Direktīvu 92/43/EEK un 
Direktīvu 2009/147/EK piešķir tikai par
nelabvēlīgiem faktoriem, kas izriet no
prasībām, kuras pārsniedz labu 
lauksaimniecības un vides apstākļu 
uzturēšanu, kā paredzēts Padomes 
Regulas (ES) Nr. HR/2012 94. pantā un 
II pielikumā.

3. Atbalstu lauksaimniekiem saistībā ar 
Direktīvu 92/43/EEK un Direktīvu 
2009/147/EK piešķir par visiem 
nelabvēlīgajiem faktoriem, kas izriet no šo 
direktīvu īstenošanas.

Or. it

Grozījums Nr. 1376
Karin Kadenbach

Regulas priekšlikums
31. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Atbalstu lauksaimniekiem saistībā ar 
Direktīvu 92/43/EEK un 
Direktīvu 2009/147/EK piešķir tikai par 
nelabvēlīgiem faktoriem, kas izriet no 
prasībām, kuras pārsniedz labu 
lauksaimniecības un vides apstākļu 
uzturēšanu, kā paredzēts Padomes 
Regulas (ES) Nr. HR/2012 94. pantā un 
II pielikumā.

3. Atbalstu lauksaimniekiem saistībā ar 
Direktīvu 92/43/EEK un 
Direktīvu 2009/147/EK piešķir tikai par
nelabvēlīgiem faktoriem, kas izriet no 
prasībām, kuras pārsniedz labu 
lauksaimniecības un vides apstākļu 
uzturēšanu, kā paredzēts Padomes 
Regulas (ES) Nr. HR/2012 94. pantā un 
II pielikumā, un atkarībā no tā, vai ir 
īpašas apsaimniekošanas saistības 
attiecībā uz norādīto direktīvu mērķu 
izpildi.

Or. en
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Grozījums Nr. 1377
Maria do Céu Patrão Neves

Regulas priekšlikums
31. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Atbalstu lauksaimniekiem saistībā ar 
Direktīvu 92/43/EEK un 
Direktīvu 2009/147/EK piešķir tikai par 
nelabvēlīgiem faktoriem, kas izriet no 
prasībām, kuras pārsniedz labu 
lauksaimniecības un vides apstākļu 
uzturēšanu, kā paredzēts Padomes 
Regulas (ES) Nr. HR/2012 94. pantā un 
II pielikumā.

3. Atbalstu lauksaimniekiem saistībā ar 
Direktīvu 92/43/EEK un 
Direktīvu 2009/147/EK piešķir tikai par 
nelabvēlīgiem faktoriem, kas izriet no 
prasībām, kuras pārsniedz labu 
lauksaimniecības un vides apstākļu 
uzturēšanu, kā paredzēts Padomes 
Regulas (ES) Nr. HR/2012 94. pantā un 
II pielikumā. Lai aprēķinātu šajā punktā 
minētos maksājumus, dalībvalsts 
situācijās, kuras ir saistītas ar risku 
atteikties no videi un klimatam nekaitīgas 
prakses, var aprēķināt atbalstu, balstoties 
uz alternatīvajām izmaksām, kas radušās, 
atsakoties no šīm darbībām.

Or. pt

Grozījums Nr. 1378
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Regulas priekšlikums
31. pants – 4. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Atbalstu lauksaimniekiem saistībā ar 
Direktīvu 2000/60/EK piešķir tikai 
attiecībā uz īpašām prasībām, kas:

4. Atbalstu lauksaimniekiem saistībā ar 
Direktīvu 2000/60/EK piešķir tikai 
attiecībā uz īpašām prasībām, kas
pārsniedz likumā noteiktās pārvaldības 
prasības un labu lauksaimniecības un 
vides apstākļu uzturēšanu, kā paredzēts 
Regulas (ES) Nr. HR/2012 VI sadaļas 
1. nodaļā.

Or. fr
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Grozījums Nr. 1379
Eric Andrieu, Marc Tarabella

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) ieviestas ar Direktīvu 2000/60/EK, ir 
saskaņā ar upju baseinu 
apsaimniekošanas plānu pasākumu 
programmām, lai sasniegtu minētajā 
direktīvā noteiktos vides mērķus, un 
pārsniedz pasākumus, kas vajadzīgi, lai 
īstenotu citus Savienības tiesību aktus 
ūdens aizsardzības jomā;

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 1380
Eric Andrieu, Marc Tarabella

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) pārsniedz likumā noteiktās 
pārvaldības prasības un labu 
lauksaimniecības un vides apstākļu 
uzturēšanu, kā paredzēts Regulas (ES) 
Nr. HR/2012 VI sadaļas I nodaļā, un 
pienākumus, kas noteikti Regulas (ES) 
Nr. DP/2012 III sadaļas 2. nodaļā;

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 1381
Sergio Paolo Francesco Silvestris

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

(b) pārsniedz likumā noteiktās 
pārvaldības prasības un labu 
lauksaimniecības un vides apstākļu 
uzturēšanu, kā paredzēts Regulas (ES) 
Nr. HR/2012 VI sadaļas I nodaļā, un 
pienākumus, kas noteikti Regulas (ES) 
Nr. DP/2012 III sadaļas 2. nodaļā;

svītrots

Or. it

Grozījums Nr. 1382
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) pārsniedz likumā noteiktās pārvaldības 
prasības un labu lauksaimniecības un 
vides apstākļu uzturēšanu, kā paredzēts 
Regulas (ES) Nr. HR/2012 VI sadaļas 
I nodaļā, un pienākumus, kas noteikti 
Regulas (ES) Nr. DP/2012 III sadaļas 
2. nodaļā;

(b) pārsniedz labu lauksaimniecības un 
vides apstākļu uzturēšanu, kā paredzēts
Padomes Regulas (ES) Nr. HR/2012 
94. pantā un II pielikumā.

Or. en

Grozījums Nr. 1383
Christel Schaldemose

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) pārsniedz likumā noteiktās pārvaldības 
prasības un labu lauksaimniecības un 
vides apstākļu uzturēšanu, kā paredzēts 
Regulas (ES) Nr. HR/2012 VI sadaļas 

(b) pārsniedz labu lauksaimniecības un 
vides apstākļu uzturēšanu, kā paredzēts 
Regulas (ES) Nr. HR/2012 VI sadaļas 
I nodaļā.
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I nodaļā, un pienākumus, kas noteikti 
Regulas (ES) Nr. DP/2012 III sadaļas 
2. nodaļā;

Or. en

Pamatojums

Grozījums savstarpēji pielāgo bāzlīniju maksājumiem attiecībā uz Natura 2000 noteiktajām 
teritorijām un Ūdens pamatdirektīvu.  Lauku attīstības politikai nepieciešami piemēroti 
instrumenti, lai nodrošinātu Ūdens pamatdirektīvas īstenošanu. Ja tiek noteikta augstāka 
bāzlīnija maksājumiem Ūdens pamatdirektīvai, pastāv risks, ka regula pasliktinās Ūdens 
pamatdirektīvas īstenošanu un no tās izrietošās vides priekšrocības.

Grozījums Nr. 1384
Jens Rohde

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) pārsniedz likumā noteiktās pārvaldības 
prasības un labu lauksaimniecības un 
vides apstākļu uzturēšanu, kā paredzēts 
Regulas (ES) Nr. HR/2012 VI sadaļas 
I nodaļā, un pienākumus, kas noteikti 
Regulas (ES) Nr. DP/2012 III sadaļas 
2. nodaļā;

(b) pārsniedz labu lauksaimniecības un 
vides apstākļu uzturēšanu, kā paredzēts 
Regulas (ES) Nr. HR/2012 VI sadaļas 
I nodaļā.

Or. en

Pamatojums

Šīm trim direktīvām būtu jāpiemēro viena un tā pati bāzlīnija. Turklāt ūdens pamatdirektīva 
var izraisīt nopietnas izmaiņas zemes izmantojumā, un tā rezultātā var tikt atsaukta 
lauksaimniecības zeme, par kuru lauksaimniekam būtu jāsaņem kompensācija.

Grozījums Nr. 1385
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

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

(b) pārsniedz likumā noteiktās pārvaldības 
prasības un labu lauksaimniecības un vides 
apstākļu uzturēšanu, kā paredzēts 
Regulas (ES) Nr. HR/2012 VI sadaļas 
I nodaļā, un pienākumus, kas noteikti 
Regulas (ES) Nr. DP/2012 III sadaļas 
2. nodaļā;

(b) pārsniedz likumā noteiktās pārvaldības 
prasības un labu lauksaimniecības un vides 
apstākļu uzturēšanu, kā paredzēts 
Regulas (ES) Nr. HR/2012 VI sadaļas 
I nodaļā;

Or. es

Pamatojums

Prakse, kas prasīta saistībā ar vides komponentu, nebūtu jāiekļauj bāzlīnijā atbalstam 
saistība ar Ūdens pamatdirektīvu, jo šo maksājumu nosacījumiem jābūt vienādiem ar 
Natura 2000 maksājumu nosacījumiem.

Grozījums Nr. 1386
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) pārsniedz likumā noteiktās pārvaldības 
prasības un labu lauksaimniecības un vides 
apstākļu uzturēšanu, kā paredzēts 
Regulas (ES) Nr. HR/2012 VI sadaļas 
I nodaļā, un pienākumus, kas noteikti 
Regulas (ES) Nr. DP/2012 III sadaļas 
2. nodaļā;

(b) pārsniedz likumā noteiktās pārvaldības 
prasības un labu lauksaimniecības un vides 
apstākļu uzturēšanu, kā paredzēts 
Regulas (ES) Nr. HR/2012 VI sadaļas 
I nodaļā.

Or. es

Pamatojums

Prakse, kas prasīta saistībā ar vides komponentu, nebūtu jāiekļauj bāzlīnijā atbalstam 
saistība ar Ūdens pamatdirektīvu, jo šo maksājumu nosacījumiem jābūt vienādiem ar 
Natura 2000 maksājumu nosacījumiem.
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Grozījums Nr. 1387
Izaskun Bilbao Barandica

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) pārsniedz likumā noteiktās pārvaldības 
prasības un labu lauksaimniecības un vides 
apstākļu uzturēšanu, kā paredzēts 
Regulas (ES) Nr. HR/2012 VI sadaļas 
I nodaļā, un pienākumus, kas noteikti 
Regulas (ES) Nr. DP/2012 III sadaļas 
2. nodaļā;

(b) pārsniedz likumā noteiktās pārvaldības 
prasības un labu lauksaimniecības un vides 
apstākļu uzturēšanu, kā paredzēts 
Regulas (ES) Nr. HR/2012 VI sadaļas 
I nodaļā.

Or. es

Pamatojums

Nosacījumi, kas reglamentē maksājumus saistībā ar Ūdens pamatdirektīvu, būtu vienādi ar 
Natura 2000 nosacījumiem, ja prakse, ko pieprasa vides komponents, būtu iekļauta bāzlīnijā 
atbalstam saistībā ar Ūdens pamatdirektīvu.

Grozījums Nr. 1388
Eric Andrieu, Marc Tarabella

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) pārsniedz aizsardzības līmeni, kuru 
garantē Savienības tiesību akti, kas bijuši 
spēkā Direktīvas 2000/60/EK 
pieņemšanas laikā, kā noteikts 
Direktīvas 2000/60/EK 4. panta 9. punktā, 
un

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 1389
Eric Andrieu, Marc Tarabella
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Regulas priekšlikums
31. pants – 4. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) nosaka būtiskas zemes izmantojuma 
izmaiņas un/vai lielus ierobežojumus 
lauksaimniecības praksē, radot 
ievērojamu ienākumu zudumu.

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 1390
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) nosaka būtiskas zemes izmantojuma 
izmaiņas un/vai lielus ierobežojumus 
lauksaimniecības praksē, radot ievērojamu 
ienākumu zudumu.

(d) nosaka zemes izmantojuma izmaiņas 
un/vai ierobežojumus lauksaimniecības 
praksē, radot ievērojamu ienākumu 
zudumu.

Or. es

Pamatojums

Jānodrošina, ka lauku saimniecībām, kas cieš zaudējumus, nav liegta piekļuve atbalstam.

Grozījums Nr. 1391
Michel Dantin, Agnès Le Brun, Jim Higgins

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) nosaka būtiskas zemes izmantojuma 
izmaiņas un/vai lielus ierobežojumus 
lauksaimniecības praksē, radot ievērojamu 
ienākumu zudumu.

(d) nosaka būtiskas zemes izmantojuma 
izmaiņas un/vai lielus ierobežojumus 
lauksaimniecības praksē vai pastāvošās 
videi labvēlīgās prakse saglabāšanā, radot 
salīdzinoši ievērojamu ienākumu zudumu.
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Or. fr

Grozījums Nr. 1392
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Regulas priekšlikums
31. pants – 6. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) Natura 2000 lauksaimniecības un meža 
teritorijas, kas noteiktas saskaņā ar 
Direktīvām 92/43/EEK un 2009/147/EK;

(a) Natura 2000 lauksaimniecības un meža 
teritorijas, kas noteiktas saskaņā ar 
Direktīvām 92/43/EEK un 2009/147/EK, 
un tādas, kas minētas Direktīvas 
92/43/EEK 12. pantā un kas neatrodas 
apgabalos, kas noteikti Direktīvas 
92/43/EEK 6. pantā un Direktīvas 
2009/14/EK 4. pantā, ja tajās ir sugas vai 
dzīvotnes, uz kurām attiecas šīs direktīvas.

Or. fr

Grozījums Nr. 1393
Karin Kadenbach

Regulas priekšlikums
31. pants – 6. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) citas norobežotas dabas aizsardzības 
teritorijas ar vides radītiem 
ierobežojumiem, kuri attiecas uz 
lauksaimniecību, vai meži, kas palīdz 
īstenot Direktīvas 92/43/EEK 10. pantu. 
Šīs teritorijas vienā lauku attīstības 
programmā nepārsniedz 5 % no 
noteiktajām Natura 2000 teritorijām, kuras 
ietilpst šīs programmas teritoriālajā 
darbības jomā;

(b) citas norobežotas dabas aizsardzības 
teritorijas ar vides radītiem 
ierobežojumiem, kuri attiecas uz
lauksaimniecību, vai meži, kas palīdz 
saglabāt Direktīvas 92/43/EEK 
IV pielikumā minēto sugu populācijas,
īstenot Direktīvas 92/43/EEK 10. pantu un 
saglabāt visas putnu sugas saskaņā ar 
Direktīvas 2009/147/EK 1. pantu. Šajā 
punktā minētās teritorijas vienā lauku 
attīstības programmā nepārsniedz 7 % no 
noteiktajām Natura 2000 teritorijām, kuras 
ietilpst šīs programmas teritoriālajā 
darbības jomā;
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Or. en

Grozījums Nr. 1394
Karin Kadenbach

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7a. Dalībvalstis nodrošina, ka finanšu 
plānā tiek paredzēti atsevišķi budžeta 
līdzekļi Natura 2000 lauksaimniecības 
teritorijām, Natura 2000 mežu teritorijām 
un maksājumiem, kas jāveic saskaņā ar 
Ūdens pamatdirektīvu.

Or. en

Grozījums Nr. 1395
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Regulas priekšlikums
31.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

31.a pants
Ilggadīgās kultūras 

Neskarot parastās prasības attiecībā uz 
ieguldījumiem un iekārtu atjaunošanu, 
lauksaimnieki garantē, ka viņi saglabā 
ilggadīgās kultūras.   

Or. it

Grozījums Nr. 1396
Wojciech Michał Olejniczak

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

Maksājumus lauksaimniekiem kalnu 
apgabalos un citos apgabalos, kuros ir 
dabas vai citi specifiski ierobežojumi, 
piešķir par LIZ hektāru, lai kompensētu 
lauksaimniekiem papildu izmaksas un 
negūtos ienākumus, kas saistīti ar 
lauksaimnieciskās ražošanas 
ierobežojumiem attiecīgajā apgabalā.

Maksājumus lauksaimniekiem kalnu 
apgabalos un citos apgabalos, kuros ir 
dabas vai citi specifiski ierobežojumi, jo 
īpaši lauksaimniekiem, kuri darbojas 
lauksaimniecības sistēmās ar augstu 
ekoloģisko vērtību, piešķir par LIZ 
hektāru, lai kompensētu lauksaimniekiem 
papildu izmaksas un negūtos ienākumus, 
kas saistīti ar lauksaimnieciskās ražošanas 
ierobežojumiem attiecīgajā apgabalā.

Or. pl

Pamatojums

Arī kalnainos apgabalos un reģionos ar īpašiem ierobežojumiem īpaša uzmanība būtu 
jāpievērš teritorijām ar augstu bioloģisko vērtību. Šajās teritorijās gūtie lauksaimniecības 
ienākumi parasti ir zemi, kas nozīmē to, ka lauksaimniecība kļūst aizvien intensīvāka. Tas 
negatīvi ietekmē dabas vidi un ainavas, kas šādas teritorijas padara tik īpašas.


