
AM\909525LV.doc PE494.491v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja

2011/0280(COD)

24.7.2012

GROZĪJUMI Nr.
1884 - 2218

Ziņojuma projekts
Luis Manuel Capoulas Santos
(PE474.052v01)

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido 
noteikumus par lauksaimniekiem paredzētiem tiešajiem maksājumiem, kurus 
veic saskaņā ar kopējās lauksaimniecības politikas atbalsta shēmām

Regulas priekšlikums
(COM(2011) 625final/2 – C7-0336/2011 – 2011/0280(COD))



PE494.491v01-00 2/172 AM\909525LV.doc

LV

AM_Com_LegReport



AM\909525LV.doc 3/172 PE494.491v01-00

LV

Grozījums Nr. 1884
Dominique Vlasto, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Regulas priekšlikums
34. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Šā panta 1. punktā minēto maksājumu 
par hektāru aprēķina, 35. panta 
piemērošanas rezultātā iegūto summu dalot 
ar atbalsttiesīgo hektāru skaitu, kas 
deklarēti saskaņā ar 26. panta 1. punktu un 
atrodas apgabalos, kuriem dalībvalstis 
nolēmušas piešķirt maksājumu saskaņā ar 
šā panta 2. punktu.

4. Šā panta 1. punktā minēto maksājumu 
par hektāru aprēķina, 35. panta 
piemērošanas rezultātā iegūto summu dalot 
ar atbalsttiesīgo hektāru skaitu, kas 
deklarēti saskaņā ar 26. panta 1. punktu un 
atrodas apgabalos, kuriem dalībvalstis 
piešķir maksājumu saskaņā ar šā panta 
2. punktu.

Or. fr

Pamatojums

Šis pasākums būtu jānosaka par obligātu, lai veicinātu konverģenci starp apgabaliem ar 
dabas ierobežojumiem un bez tiem, lai nodrošinātu godīgu konkurenci starp lauksaimniecības 
reģioniem un garantētu līdzsvarotu teritoriālo attīstību.

Grozījums Nr. 1885
Michel Dantin

Regulas priekšlikums
34. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Šā panta 1. punktā minēto maksājumu 
par hektāru aprēķina, 35. panta 
piemērošanas rezultātā iegūto summu dalot 
ar atbalsttiesīgo hektāru skaitu, kas 
deklarēti saskaņā ar 26. panta 1. punktu un 
atrodas apgabalos, kuriem dalībvalstis 
nolēmušas piešķirt maksājumu saskaņā ar 
šā panta 2. punktu.

4. Šā panta 1. punktā minēto maksājumu 
par hektāru aprēķina, 35. panta 
piemērošanas rezultātā iegūto summu dalot 
ar atbalsttiesīgo hektāru skaitu, kas 
deklarēti saskaņā ar 26. panta 1. punktu un 
kuriem dalībvalstis nolēmušas piešķirt 
maksājumu saskaņā ar šā panta 2. punktu.

Or. fr
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Grozījums Nr. 1886
Michel Dantin

Regulas priekšlikums
34. pants – 4. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis var modulēt maksājumu par 
hektāru, pamatojoties uz objektīviem un 
nediskriminējošiem kritērijiem.

Or. fr

Grozījums Nr. 1887
Michel Dantin

Regulas priekšlikums
34. pants – 4. punkts – 1.b daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Piemērojot šā punkta pirmo daļu, 
dalībvalstis var noteikt maksimālo 
hektāru skaitu vienai saimniecībai, kas 
jāņem vērā maksājumā.

Or. fr

Grozījums Nr. 1888
Herbert Dorfmann

Regulas priekšlikums
34. pants – 5. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis var piemērot šajā nodaļā 
minēto maksājumu reģiona līmenī, 
ievērojot šajā punktā izklāstītos 
nosacījumus.

Dalībvalstis piemēro šajā nodaļā minēto 
maksājumu valsts līmenī.

Or. de



AM\909525LV.doc 5/172 PE494.491v01-00

LV

Grozījums Nr. 1889
Dominique Vlasto, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Regulas priekšlikums
34. pants – 5. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis var piemērot šajā nodaļā 
minēto maksājumu reģiona līmenī, 
ievērojot šajā punktā izklāstītos 
nosacījumus.

Dalībvalstis piemēro šajā nodaļā minēto 
maksājumu reģiona līmenī, ievērojot šajā 
punktā izklāstītos nosacījumus.

Or. fr

Pamatojums

Šis pasākums būtu jānosaka par obligātu, lai veicinātu konverģenci starp apgabaliem ar 
dabas ierobežojumiem un bez tiem, lai nodrošinātu godīgu konkurenci starp lauksaimniecības 
reģioniem un garantētu līdzsvarotu teritoriālo attīstību.

Grozījums Nr. 1890
Marc Tarabella

Regulas priekšlikums
34. pants – 5. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis var piemērot šajā nodaļā 
minēto maksājumu reģiona līmenī, 
ievērojot šajā punktā izklāstītos 
nosacījumus.

Piemērojot 20. pantu, dalībvalstis var 
piemērot šajā nodaļā minēto maksājumu 
reģiona līmenī, ievērojot šajā punktā 
izklāstītos nosacījumus.

Or. fr

Pamatojums

Šis grozījums paredz reģionālu piemērošanu saskaņā ar 20. pantu.

Grozījums Nr. 1891
Maria do Céu Patrão Neves
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Regulas priekšlikums
34. pants – 5. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tādā gadījumā dalībvalstis nosaka 
reģionus, pamatojoties uz tādiem 
objektīviem un nediskriminējošiem 
kritērijiem kā dabas ierobežojumu 
raksturlielumi un agronomiskie apstākļi, 
un sniedz pierādījumus, ka iepriekš 
minētais maksājums papildina 
maksājumus, kas veikti saskaņā ar 
Regulas (ES) Nr. [...] [RDR] 33. pantu.

Or. pt

Grozījums Nr. 1892
Herbert Dorfmann

Regulas priekšlikums
34. pants – 5. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tādā gadījumā dalībvalstis nosaka 
reģionus, pamatojoties uz tādiem 
objektīviem un nediskriminējošiem 
kritērijiem kā dabas ierobežojumu 
raksturlielumi un agronomiskie apstākļi.

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 1893
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Regulas priekšlikums
34. pants – 5. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tādā gadījumā dalībvalstis nosaka 
reģionus, pamatojoties uz tādiem 
objektīviem un nediskriminējošiem 

Tādā gadījumā dalībvalstis nosaka 
reģionus, pamatojoties uz tādiem 
objektīviem un nediskriminējošiem 
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kritērijiem kā dabas ierobežojumu 
raksturlielumi un agronomiskie apstākļi.

kritērijiem kā dabas ierobežojumu, 
demogrāfiskie un sociālekonomiskie
raksturlielumi un agronomiskie apstākļi.

Or. fr

Grozījums Nr. 1894
Herbert Dorfmann

Regulas priekšlikums
34. pants – 5. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalsts sadala 35. panta 1. punktā 
minēto valsts maksimālo apjomu starp 
reģioniem, pamatojoties uz objektīviem un 
nediskriminējošiem kritērijiem.

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 1895
Herbert Dorfmann

Regulas priekšlikums
34. pants – 5. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Maksājumu reģiona līmenī aprēķina, 
reģiona maksimālo apjomu, kas 
aprēķināts saskaņā ar trešo daļu, dalot ar 
atbalsttiesīgo hektāru skaitu, kas deklarēti 
saskaņā ar 26. panta 1. punktu un atrodas 
apgabalos, kuriem dalībvalstis nolēmušas 
piešķirt maksājumu saskaņā ar šā panta 
2. punktu.

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 1896
Dominique Vlasto, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid
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Regulas priekšlikums
34. pants – 5. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Maksājumu reģiona līmenī aprēķina, 
reģiona maksimālo apjomu, kas aprēķināts 
saskaņā ar trešo daļu, dalot ar atbalsttiesīgo 
hektāru skaitu, kas deklarēti saskaņā ar 
26. panta 1. punktu un atrodas apgabalos,
kuriem dalībvalstis nolēmušas piešķirt
maksājumu saskaņā ar šā panta 2. punktu.

Maksājumu reģiona līmenī aprēķina, 
reģiona maksimālo apjomu, kas aprēķināts 
saskaņā ar trešo daļu, dalot ar atbalsttiesīgo 
hektāru skaitu, kas deklarēti saskaņā ar 
26. panta 1. punktu un atrodas apgabalos, 
kuriem dalībvalstis piešķir maksājumu 
saskaņā ar šā panta 2. punktu.

Or. fr

Pamatojums

Šis pasākums būtu jānosaka par obligātu, lai veicinātu konverģenci starp apgabaliem ar 
dabas ierobežojumiem un bez tiem, lai nodrošinātu godīgu konkurenci starp lauksaimniecības 
reģioniem un garantētu līdzsvarotu teritoriālo attīstību.

Grozījums Nr. 1897
Maria do Céu Patrão Neves

Regulas priekšlikums
34.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

34.a pants
Saderība

Dalībvalstis nodrošina iepriekš minēto 
pasākumu saderību ar II pīlāra 
pasākumiem, jo īpaši tiem, kuru mērķis ir 
mazināt nevienlīdzību, kas skar reģionus 
ar dabas ierobežojumiem.

Or. pt

Grozījums Nr. 1898
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl
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Regulas priekšlikums
35. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

35. pants svītrots
Finanšu noteikumi

1. Lai finansētu 34. pantā minēto 
maksājumu, dalībvalstis līdz 2013. gada 
1. augustam var nolemt izmantot līdz 5 % 
no II pielikumā noteiktā valsts gada 
maksimālā apjoma.
Pirmajā daļā minēto lēmumu paziņo 
Komisijai līdz minētajā daļā norādītajam 
datumam.
Dalībvalstis var pārskatīt savu lēmumu 
līdz 2016. gada 1. augustam, un 
pārskatītais lēmums stājas spēkā no 
2017. gada 1. janvāra.
2. Atbilstoši valstij noteiktā maksimālā 
apjoma procentuālajai daļai, kas 
dalībvalstīm jāizmanto saskaņā ar 
1. punktu, Komisija ar īstenošanas aktiem 
katru gadu nosaka šā maksājuma 
attiecīgo maksimālo apjomu. Šos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
56. panta 2. punktā minēto pārbaudes 
procedūru.

Or. de

Grozījums Nr. 1899
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Regulas priekšlikums
35. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

35. pants svītrots
Finanšu noteikumi

1. Lai finansētu 34. pantā minēto 
maksājumu, dalībvalstis līdz 2013. gada 
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1. augustam var nolemt izmantot līdz 5 % 
no II pielikumā noteiktā valsts gada 
maksimālā apjoma.
Pirmajā daļā minēto lēmumu paziņo 
Komisijai līdz minētajā daļā norādītajam 
datumam.
Dalībvalstis var pārskatīt savu lēmumu 
līdz 2016. gada 1. augustam, un 
pārskatītais lēmums stājas spēkā no 
2017. gada 1. janvāra.
2. Atbilstoši valstij noteiktā maksimālā 
apjoma procentuālajai daļai, kas 
dalībvalstīm jāizmanto saskaņā ar 
1. punktu, Komisija ar īstenošanas aktiem 
katru gadu nosaka šā maksājuma 
attiecīgo maksimālo apjomu. Šos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
56. panta 2. punktā minēto pārbaudes 
procedūru.

Or. en

Pamatojums

Maksājumi apgabaliem, kuros ir dabas ierobežojumi, būtu jāveic tikai saskaņā ar pīlāru.

Grozījums Nr. 1900
Herbert Dorfmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai finansētu 34. pantā minēto maksājumu, 
dalībvalstis līdz 2013. gada 1. augustam 
var nolemt izmantot līdz 5 % no 
II pielikumā noteiktā valsts gada 
maksimālā apjoma.

Lai finansētu 34. pantā minēto maksājumu, 
dalībvalstis vai — 20. panta piemērošanas 
gadījumā — reģioni līdz 2013. gada 
1. augustam var nolemt izmantot līdz 5 % 
no II pielikumā noteiktā valsts gada 
maksimālā apjoma.

Or. de
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Grozījums Nr. 1901
Marc Tarabella

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai finansētu 34. pantā minēto maksājumu, 
dalībvalstis līdz 2013. gada 1. augustam 
var nolemt izmantot līdz 5 % no 
II pielikumā noteiktā valsts gada 
maksimālā apjoma.

Lai finansētu 34. pantā minēto maksājumu, 
dalībvalstis līdz 2013. gada 1. augustam 
var nolemt izmantot līdz 10 % no 
II pielikumā noteiktā valsts gada 
maksimālā apjoma.

Or. fr

Pamatojums

Kopējais atbalsta apjoms mazāk labvēlīgiem apgabaliem periodā no 2007. līdz 2013. gadam 
ir EUR 12,6 miljardi. Ierosinātā budžeta divkāršošana līdz 10 % no valsts budžeta jeb 
EUR 31,7 miljardiem būtiski palielinātu atbalstu mazāk labvēlīgiem apgabaliem vai 
apgabaliem, kuros ir dabas ierobežojumi.

Grozījums Nr. 1902
Rareş-Lucian Niculescu

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai finansētu 34. pantā minēto maksājumu, 
dalībvalstis līdz 2013. gada 1. augustam 
var nolemt izmantot līdz 5 % no 
II pielikumā noteiktā valsts gada 
maksimālā apjoma.

Lai finansētu 34. pantā minēto maksājumu, 
dalībvalstis līdz 2013. gada 1. augustam 
var nolemt izmantot līdz 10 % no 
II pielikumā noteiktā valsts gada 
maksimālā apjoma.

Or. ro

Grozījums Nr. 1903
Hans-Peter Mayer

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

2. Atbilstoši valstij noteiktā maksimālā 
apjoma procentuālajai daļai, kas 
dalībvalstīm jāizmanto saskaņā ar 
1. punktu, Komisija ar īstenošanas aktiem 
katru gadu nosaka šā maksājuma attiecīgo 
maksimālo apjomu. Šos īstenošanas aktus 
pieņem saskaņā ar 56. panta 2. punktā 
minēto pārbaudes procedūru.

2. Atbilstoši valstij noteiktā maksimālā 
apjoma procentuālajai daļai, kas 
dalībvalstīm jāizmanto saskaņā ar 
1. punktu, Komisija ir pilnvarota atbilstoši 
55. pantam pieņemt deleģētos aktus, lai 
reizi gadā noteiktu šā maksājuma attiecīgo 
maksimālo apjomu.

Or. de

Pamatojums

Maksājumu maksimālā apjoma noteikšana apgabaliem, kuros ir dabas ierobežojumi, nav tikai 
tehnisks lēmums. 

Grozījums Nr. 1904
Martin Häusling
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
III sadaļa – 4. nodaļa – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Maksājums jaunajiem lauksaimniekiem Maksājums jaunajiem lauksaimniekiem un 
jaunpienācējiem

Or. en

Grozījums Nr. 1905
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson, Anne E. Jensen

Regulas priekšlikums
III sadaļa – 4. nodaļa – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Maksājums jaunajiem lauksaimniekiem Maksājums jaunajiem lauksaimniekiem un 
jaunpienācējiem
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Or. en

Grozījums Nr. 1906
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Regulas priekšlikums
III sadaļa – 4. nodaļa – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Maksājums jaunajiem lauksaimniekiem Maksājums jaunajiem lauksaimniekiem un 
jauniem lauksaimniekiem

Or. fr

Grozījums Nr. 1907
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Regulas priekšlikums
III sadaļa – 4. nodaļa – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Maksājums jaunajiem lauksaimniekiem Maksājums jaunajiem lauksaimniekiem un 
jauniem lauksaimniekiem

Or. fr

Grozījums Nr. 1908
Giancarlo Scottà, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi, Salvatore Caronna

Regulas priekšlikums
III sadaļa – 4. nodaļa – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Maksājums jaunajiem lauksaimniekiem Maksājumi jaunajiem lauksaimniekiem un 
lauksaimniecībā nodarbinātām sievietēm

Or. it
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Pamatojums

Jāsniedz atbalsts un iedrošinājums lauksaimniecības nozarē nodarbinātām sievietēm, jo īpaši 
gadījumos, kad papildus darbam lauksaimniecībā viņām ir arī pienākumi ģimenē. Finansiāls 
atbalsts jānodrošina neatkarīgi no vecuma.

Grozījums Nr. 1909
Izaskun Bilbao Barandica

Regulas priekšlikums
III sadaļa – 4. nodaļa – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Maksājums jaunajiem lauksaimniekiem Maksājums jaunajiem lauksaimniekiem un 
līdztiesības veicināšana lauku apvidos 
nodarbinātām sievietēm

Or. es

Grozījums Nr. 1910
Marc Tarabella

Regulas priekšlikums
III sadaļa – 4. nodaļa – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Maksājums jaunajiem lauksaimniekiem Maksājums jauniem lauksaimniekiem

Or. fr

Grozījums Nr. 1911
Alyn Smith

Regulas priekšlikums
36. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis piešķir gada maksājumu 
jaunajiem lauksaimniekiem, kuriem ir 
tiesības saņemt maksājumu saskaņā ar 

1. Dalībvalstis vai reģioni var piešķirt gada 
maksājumu jaunajiem lauksaimniekiem, 
kuriem ir tiesības saņemt maksājumu 
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1. nodaļā minēto pamata maksājuma 
shēmu.

saskaņā ar 1. nodaļā minēto pamata 
maksājuma shēmu. Dalībvalsts vai reģions 
var arī izvēlēties šo shēmu paplašināt, to 
attiecinot uz visiem lauksaimniekiem, kuri 
lauksaimniecisko darbību uzsākuši piecu 
gadu laikā pirms maksājuma 
piešķiršanas. 

Or. en

Grozījums Nr. 1912
Patrick Le Hyaric

Regulas priekšlikums
36. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis piešķir gada maksājumu 
jaunajiem lauksaimniekiem, kuriem ir 
tiesības saņemt maksājumu saskaņā ar 
1. nodaļā minēto pamata maksājuma 
shēmu.

1. Dalībvalstis var piešķirt gada 
maksājumu jaunajiem lauksaimniekiem.
Šis maksājums ir obligāts tām 
dalībvalstīm, kuras neveic Regulā (ES) 
Nr. […] [RDR] noteiktos jauno 
lauksaimnieku atbalsta pasākumus.

Or. fr

Grozījums Nr. 1913
Jill Evans, Derek Vaughan, Kay Swinburne, John Bufton

Regulas priekšlikums
36. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis piešķir gada maksājumu 
jaunajiem lauksaimniekiem, kuriem ir 
tiesības saņemt maksājumu saskaņā ar 
1. nodaļā minēto pamata maksājuma 
shēmu.

1. Dalībvalstis var piešķirt gada 
maksājumu jaunajiem lauksaimniekiem, 
kuriem ir tiesības saņemt maksājumu 
saskaņā ar 1. nodaļā minēto pamata 
maksājuma shēmu. Dalībvalsts var arī 
izvēlēties šo shēmu paplašināt, to 
attiecinot uz visiem lauksaimniekiem, kuri 
lauksaimniecisko darbību uzsākuši pēdējo 
piecu gadu laikā. 



PE494.491v01-00 16/172 AM\909525LV.doc

LV

Or. en

Grozījums Nr. 1914
James Nicholson

Regulas priekšlikums
36. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis piešķir gada maksājumu 
jaunajiem lauksaimniekiem, kuriem ir 
tiesības saņemt maksājumu saskaņā ar 
1. nodaļā minēto pamata maksājuma 
shēmu.

1. Dalībvalstis vai reģioni var piešķirt gada 
maksājumu jaunajiem lauksaimniekiem vai 
jaunpienācējiem, kuriem ir tiesības saņemt 
maksājumu saskaņā ar 1. nodaļā minēto 
pamata maksājuma shēmu.

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstīm jāspēj piedāvāt dotācijas ne tikai jaunajiem lauksaimniekiem, bet arī nozares 
jaunpienācējiem. Vecākiem jaunpienācējiem bieži vien ir ievērojama pieredze citās jomās, un 
viņu interese uzsākt lauksaimniecisko darbību būtu jāatbalsta tāpat kā jaunajiem 
lauksaimniekiem.

Grozījums Nr. 1915
Diane Dodds

Regulas priekšlikums
36. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis piešķir gada maksājumu 
jaunajiem lauksaimniekiem, kuriem ir 
tiesības saņemt maksājumu saskaņā ar 
1. nodaļā minēto pamata maksājuma 
shēmu.

1. Dalībvalstis vai reģioni var piešķirt gada 
maksājumu jaunajiem lauksaimniekiem, 
kuriem ir tiesības saņemt maksājumu 
saskaņā ar 1. nodaļā minēto pamata 
maksājuma shēmu.

Or. en

Grozījums Nr. 1916
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl
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Regulas priekšlikums
36. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis piešķir gada maksājumu 
jaunajiem lauksaimniekiem, kuriem ir 
tiesības saņemt maksājumu saskaņā ar 
1. nodaļā minēto pamata maksājuma 
shēmu.

1. Dalībvalstis var piešķirt gada 
maksājumu jaunajiem lauksaimniekiem, 
kuriem ir tiesības saņemt maksājumu 
saskaņā ar 1. nodaļā minēto pamata 
maksājuma shēmu.

Or. de

Grozījums Nr. 1917
James Nicholson, Diane Dodds

Regulas priekšlikums
36. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis piešķir gada maksājumu 
jaunajiem lauksaimniekiem, kuriem ir 
tiesības saņemt maksājumu saskaņā ar 
1. nodaļā minēto pamata maksājuma 
shēmu.

1. Dalībvalstis var piešķirt gada 
maksājumu jaunajiem lauksaimniekiem, 
kuriem ir tiesības saņemt maksājumu 
saskaņā ar 1. nodaļā minēto vienotā
maksājuma shēmu.

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstīm jābūt iespējai jauno lauksaimnieku atbalsta shēmu izmantot brīvprātīgi.

Grozījums Nr. 1918
Brian Simpson, Åsa Westlund

Regulas priekšlikums
36. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis piešķir gada maksājumu 
jaunajiem lauksaimniekiem, kuriem ir 

1. Dalībvalstis var piešķirt gada 
maksājumu jaunajiem lauksaimniekiem, 
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tiesības saņemt maksājumu saskaņā ar 
1. nodaļā minēto pamata maksājuma 
shēmu.

kuriem ir tiesības saņemt maksājumu 
saskaņā ar 1. nodaļā minēto pamata 
maksājuma shēmu.

Or. en

Pamatojums

II pīlāra pasākumi attiecībā uz jaunajiem lauksaimniekiem ir efektīvāks veids, kā atbalstīt un 
iedrošināt jaunpienācējus, tāpēc dalībvalstīm jābūt iespējai I pīlāra pasākumus īstenot 
brīvprātīgi.

Grozījums Nr. 1919
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Regulas priekšlikums
36. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis piešķir gada maksājumu 
jaunajiem lauksaimniekiem, kuriem ir 
tiesības saņemt maksājumu saskaņā ar 
1. nodaļā minēto pamata maksājuma 
shēmu.

1. Dalībvalstis var piešķirt gada 
maksājumu jaunajiem lauksaimniekiem, 
kuriem ir tiesības saņemt maksājumu 
saskaņā ar 1. nodaļā minēto pamata 
maksājuma shēmu.

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstij jābūt iespējai jauno lauksaimnieku atbalsta shēmu izmantot brīvprātīgi.

Grozījums Nr. 1920
Robert Dušek

Regulas priekšlikums
36. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis piešķir gada maksājumu 
jaunajiem lauksaimniekiem, kuriem ir 
tiesības saņemt maksājumu saskaņā ar 
1. nodaļā minēto pamata maksājuma 

1. Dalībvalstis var piešķirt gada 
maksājumu jaunajiem lauksaimniekiem, 
kuriem ir tiesības saņemt maksājumu 
saskaņā ar 1. nodaļā minēto pamata 
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shēmu. maksājuma shēmu.

Or. en

Grozījums Nr. 1921
Hynek Fajmon

Regulas priekšlikums
36. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis piešķir gada maksājumu 
jaunajiem lauksaimniekiem, kuriem ir 
tiesības saņemt maksājumu saskaņā ar 
1. nodaļā minēto pamata maksājuma 
shēmu.

1. Dalībvalstis var piešķirt gada 
maksājumu jaunajiem lauksaimniekiem, 
kuriem ir tiesības saņemt maksājumu 
saskaņā ar 1. nodaļā minēto pamata 
maksājuma shēmu.

Or. en

Grozījums Nr. 1922
Christel Schaldemose

Regulas priekšlikums
36. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis piešķir gada maksājumu 
jaunajiem lauksaimniekiem, kuriem ir 
tiesības saņemt maksājumu saskaņā ar 
1. nodaļā minēto pamata maksājuma 
shēmu.

1. Dalībvalstis var piešķirt gada 
maksājumu jaunajiem lauksaimniekiem, 
kuriem ir tiesības saņemt maksājumu 
saskaņā ar 1. nodaļā minēto pamata 
maksājuma shēmu.

Or. en

Pamatojums

Šim jābūt noteikumam, kuru dalībvalstis var izpildīt pēc izvēles, tādējādi parādot, ka, lai 
palīdzētu jaunajiem lauksaimniekiem, ir iespējams izmantot dažādus politikas risinājumus.
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Grozījums Nr. 1923
Christofer Fjellner

Regulas priekšlikums
36. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis piešķir gada maksājumu 
jaunajiem lauksaimniekiem, kuriem ir 
tiesības saņemt maksājumu saskaņā ar 
1. nodaļā minēto pamata maksājuma 
shēmu.

1. Dalībvalstis var piešķirt gada 
maksājumu jaunajiem lauksaimniekiem, 
kuriem ir tiesības saņemt maksājumu 
saskaņā ar 1. nodaļā minēto pamata 
maksājuma shēmu.

Or. en

Grozījums Nr. 1924
Phil Prendergast

Regulas priekšlikums
36. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis piešķir gada maksājumu 
jaunajiem lauksaimniekiem, kuriem ir 
tiesības saņemt maksājumu saskaņā ar 
1. nodaļā minēto pamata maksājuma 
shēmu.

1. Dalībvalstis, kas saskaņā ar 
Regulas (ES) Nr. [...] [RDR] 8. pantu 
savās programmās neiekļauj tematisku 
apakšprogrammu jaunajiem 
lauksaimniekiem ar maksimālām atbalsta 
likmēm, kas palielinātas saskaņā ar 
Regulas (ES) Nr. [...] [RDR] 1. pielikumu,
piešķir gada maksājumu jaunajiem 
lauksaimniekiem, kuriem ir tiesības saņemt 
maksājumu saskaņā ar 1. nodaļā minēto 
pamata maksājuma shēmu.

Or. en

Grozījums Nr. 1925
Nessa Childers

Regulas priekšlikums
36. pants – 1. punkts



AM\909525LV.doc 21/172 PE494.491v01-00

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis piešķir gada maksājumu 
jaunajiem lauksaimniekiem, kuriem ir 
tiesības saņemt maksājumu saskaņā ar 
1. nodaļā minēto pamata maksājuma 
shēmu.

1. Dalībvalstis, kas saskaņā ar 
Regulas (ES) Nr. [...] [RDR] 8. pantu 
savās programmās neiekļauj tematisku 
apakšprogrammu jaunajiem 
lauksaimniekiem ar maksimālām atbalsta 
likmēm, kas palielinātas saskaņā ar 
Regulas (ES) Nr. [...] [RDR] 1. pielikumu,
piešķir gada maksājumu jaunajiem 
lauksaimniekiem, kuriem ir tiesības saņemt 
maksājumu saskaņā ar 1. nodaļā minēto 
pamata maksājuma shēmu.

Or. en

Grozījums Nr. 1926
Mariya Gabriel

Regulas priekšlikums
36. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis piešķir gada maksājumu 
jaunajiem lauksaimniekiem, kuriem ir 
tiesības saņemt maksājumu saskaņā ar 
1. nodaļā minēto pamata maksājuma 
shēmu.

1. Dalībvalstis, kas saskaņā ar 
Regulas (ES) Nr. [...] [RDR] 8. pantu 
savās programmās neiekļauj tematisku 
apakšprogrammu jaunajiem 
lauksaimniekiem ar maksimālām atbalsta 
likmēm, kas palielinātas saskaņā ar 
Regulas (ES) Nr. [...] [RDR] 1. pielikumu,
piešķir gada maksājumu jaunajiem 
lauksaimniekiem, kuriem ir tiesības saņemt 
maksājumu saskaņā ar 1. nodaļā minēto 
pamata maksājuma shēmu.

Or. en

Grozījums Nr. 1927
Marc Tarabella

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

1. Dalībvalstis piešķir gada maksājumu 
jaunajiem lauksaimniekiem, kuriem ir 
tiesības saņemt maksājumu saskaņā ar 
1. nodaļā minēto pamata maksājuma 
shēmu.

1. Dalībvalstis piešķir gada maksājumu 
jauniem lauksaimniekiem, kuriem ir 
tiesības saņemt maksājumu saskaņā ar 
1. nodaļā minēto pamata maksājuma 
shēmu.

Or. fr

Grozījums Nr. 1928
Martin Häusling
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
36. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis piešķir gada maksājumu 
jaunajiem lauksaimniekiem, kuriem ir 
tiesības saņemt maksājumu saskaņā ar 
1. nodaļā minēto pamata maksājuma 
shēmu.

1. Dalībvalstis piešķir gada maksājumu 
jaunajiem lauksaimniekiem un 
jaunpienācējiem, kuriem ir tiesības saņemt 
maksājumu saskaņā ar 1. nodaļā minēto 
pamata maksājuma shēmu.

Or. en

Grozījums Nr. 1929
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson, Anne E. Jensen

Regulas priekšlikums
36. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis piešķir gada maksājumu 
jaunajiem lauksaimniekiem, kuriem ir 
tiesības saņemt maksājumu saskaņā ar 
1. nodaļā minēto pamata maksājuma 
shēmu.

1. Dalībvalstis piešķir gada maksājumu 
jaunajiem lauksaimniekiem un 
jaunpienācējiem, kuriem ir tiesības saņemt 
maksājumu saskaņā ar 1. nodaļā minēto 
pamata maksājuma shēmu.

Or. en
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Grozījums Nr. 1930
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Regulas priekšlikums
36. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis piešķir gada maksājumu 
jaunajiem lauksaimniekiem, kuriem ir 
tiesības saņemt maksājumu saskaņā ar 
1. nodaļā minēto pamata maksājuma 
shēmu.

1. Dalībvalstis piešķir gada maksājumu 
jaunajiem lauksaimniekiem un jauniem 
lauksaimniekiem, kuriem ir tiesības 
saņemt maksājumu saskaņā ar 1. nodaļā 
minēto pamata maksājuma shēmu.

Or. fr

Grozījums Nr. 1931
João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer

Regulas priekšlikums
36. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis piešķir gada maksājumu 
jaunajiem lauksaimniekiem, kuriem ir 
tiesības saņemt maksājumu saskaņā ar 
1. nodaļā minēto pamata maksājuma 
shēmu.

1. Dalībvalstis piešķir gada maksājumu 
jaunajiem lauksaimniekiem un jauniem 
lauksaimniekiem, kuriem ir tiesības 
saņemt maksājumu saskaņā ar 1. nodaļā 
minēto pamata maksājuma shēmu.

Or. pt

Grozījums Nr. 1932
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Regulas priekšlikums
36. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis piešķir gada maksājumu 
jaunajiem lauksaimniekiem, kuriem ir 

1. Dalībvalstis piešķir gada maksājumu 
jaunajiem lauksaimniekiem, kuriem ir 
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tiesības saņemt maksājumu saskaņā ar 
1. nodaļā minēto pamata maksājuma 
shēmu.

tiesības saņemt maksājumu saskaņā ar 
1. nodaļā minēto pamata maksājuma 
shēmu, lai veicinātu paaudžu maiņu un 
mudinātu cilvēkus uzsākt 
lauksaimniecisko darbību.

Or. fr

Grozījums Nr. 1933
Liam Aylward, Marian Harkin

Regulas priekšlikums
36. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis piešķir gada maksājumu 
jaunajiem lauksaimniekiem, kuriem ir 
tiesības saņemt maksājumu saskaņā ar 
1. nodaļā minēto pamata maksājuma 
shēmu.

1. Dalībvalstis piešķir gada maksājumu 
jaunajiem lauksaimniekiem, kuriem ir 
tiesības saņemt maksājumu saskaņā ar 
1. nodaļā minēto pamata maksājuma 
shēmu un kuri atbilst dalībvalsts 
noteiktajiem objektīvajiem kritērijiem.

Or. en

Grozījums Nr. 1934
Izaskun Bilbao Barandica

Regulas priekšlikums
36. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis piešķir gada maksājumu 
jaunajiem lauksaimniekiem, kuriem ir 
tiesības saņemt maksājumu saskaņā ar 
1. nodaļā minēto pamata maksājuma 
shēmu.

1. Dalībvalstis piešķir gada maksājumu 
jaunajiem lauksaimniekiem, kuriem ir 
tiesības saņemt maksājumu saskaņā ar 
1. nodaļā minēto pamata maksājuma 
shēmu. Tiek apsvērta arī ar šo shēmu 
saistīta maksājuma ieviešana, lai 
nodrošinātu lauku apvidos nodarbināto 
sieviešu veiktā darba pienācīgu sociālo un 
profesionālo atzīšanu, piešķirot tām 
oficiālu statusu kā aktīvām saimniecību 
darbiniecēm, attiecīgā gadījumā veicinot 
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saimniecību līdzīpašuma tiesības.

Or. es

Grozījums Nr. 1935
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi, Salvatore Caronna

Regulas priekšlikums
36. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis piešķir gada maksājumu 
jaunajiem lauksaimniekiem, kuriem ir 
tiesības saņemt maksājumu saskaņā ar 
1. nodaļā minēto pamata maksājuma 
shēmu.

1. Dalībvalstis piešķir gada maksājumu 
jaunajiem lauksaimniekiem un sievietēm, 
kas nodarbinātas lauksaimniecībā un 
sniedz ieguldījumu lauku ekonomikā, 
kuriem ir tiesības saņemt maksājumu 
saskaņā ar 1. nodaļā minēto pamata 
maksājuma shēmu.

Or. it

Pamatojums

Lauku apvidos dzīvojošās sievietes darbu lauksaimniecībā bieži vien apvieno ar pienākumiem 
ģimenē.

Grozījums Nr. 1936
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Regulas priekšlikums
36. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis piešķir gada maksājumu 
jaunajiem lauksaimniekiem, kuriem ir 
tiesības saņemt maksājumu saskaņā ar 
1. nodaļā minēto pamata maksājuma 
shēmu.

1. Dalībvalstis piešķir gada maksājumu 
jaunajiem lauksaimniekiem, kuri nesen 
uzsākuši lauksaimniecisko darbību un 
kuriem ir tiesības saņemt maksājumu 
saskaņā ar 1. nodaļā minēto pamata 
maksājuma shēmu.
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Or. es

Pamatojums

Šis grozījums ir iesniegts, lai nodrošinātu konsekvenci ar lauku attīstības regulā ierosināto 
atbalstu jaunajiem lauksaimniekiem.

Grozījums Nr. 1937
Izaskun Bilbao Barandica

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Komisija, dalībvalstis un reģioni veic 
statistikas pētījumu, lai noskaidrotu, cik 
sieviešu lauku apvidos ir iesaistītas 
neatzītā saimnieciskajā darbībā, kā 
definēts šajā regulā, norādot šādu sieviešu 
skaitu un stāvokli saimniecībā un 
novērtējot to ieguldījumu saimniecības 
ienākumu veidošanā, kā arī atbalstu, kas 
būtu jāsniedz, lai legalizētu šo sieviešu 
nodarbinātības statusu un nodrošinātu to 
profesionālo un sociālo atzīšanu. Ar šo 
sieviešu kategoriju saistītie maksājumi ir 
vērsti uz to, lai tām tiktu piešķirts 
saimniecības darbinieces vai 
līdzīpašnieces statuss.
Šā statistikas pētījuma rezultātiem jābūt 
pieejamiem ne vēlāk kā 2016. gada 
31. jūlijā. Gadu pēc šā datuma Komisijai 
jāiesniedz priekšlikumu šīs regulas 
pārskatīšanai, lai atspoguļotu šīs 
izmaiņas, nosakot pārejas periodu šai 
legalizācijai un noteikumus šādu 
maksājumu finansēšanai. Pilnīgas 
līdztiesības nodrošināšanas process lauku 
apvidos nodarbinātām sievietēm būtu 
jāpabeidz līdz 2020. gada 31. decembrim.

Or. es
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Pamatojums

Grozījumā ir piedāvāta metodika un termiņš šim legalizācijas procesam.

Grozījums Nr. 1938
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson

Regulas priekšlikums
36. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šajā nodaļā “jaunie lauksaimnieki” ir 
fiziskas personas:

2. Šajā nodaļā “jaunie lauksaimnieki” un 
“jaunpienācēji” ir fiziskas personas:

Or. en

Grozījums Nr. 1939
James Nicholson, Anthea McIntyre

Regulas priekšlikums
36. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šajā nodaļā “jaunie lauksaimnieki” ir 
fiziskas personas:

2. Šajā nodaļā “jaunpienācēji” ir fiziskas 
personas:

Or. en

Grozījums Nr. 1940
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Regulas priekšlikums
36. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šajā nodaļā “jaunie lauksaimnieki” ir 
fiziskas personas:

2. Šajā nodaļā “jaunie lauksaimnieki un 
jauni lauksaimnieki” ir fiziskas personas:
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Or. fr

Grozījums Nr. 1941
Marc Tarabella

Regulas priekšlikums
36. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šajā nodaļā “jaunie lauksaimnieki” ir 
fiziskas personas:

2. Šajā nodaļā “jauni lauksaimnieki” ir 
fiziskas personas:

Or. fr

Grozījums Nr. 1942
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Regulas priekšlikums
36. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šajā nodaļā “jaunie lauksaimnieki” ir 
fiziskas personas:

2. Šajā nodaļā “jaunie lauksaimnieki, kuri 
nesen uzsākuši lauksaimniecisko 
darbību”, ir fiziskas personas:

Or. es

Pamatojums

Šis grozījums ir iesniegts, lai nodrošinātu konsekvenci ar lauku attīstības regulā noteikto 
atbalstu jaunajiem lauksaimniekiem.

Grozījums Nr. 1943
João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer

Regulas priekšlikums
36. pants – 2. punkts – ievaddaļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šajā nodaļā “jaunie lauksaimnieki” ir 
fiziskas personas:

2. Šajā nodaļā piemēro šādas definīcijas:

Or. pt

Grozījums Nr. 1944
Csaba Sándor Tabajdi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) kuras pirmo reizi dibina lauku 
saimniecību kā saimniecības vadītāji vai 
kuras šādu saimniecību jau ir izveidojušas 
piecu gadu laikā pirms pirmās pieteikuma 
iesniegšanas pamata maksājuma shēmā, 
kā minēts Regulas (ES) Nr. […] [HZR] 
73. panta 1. punktā, un

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1945
Béla Glattfelder

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) kuras pirmo reizi dibina lauku 
saimniecību kā saimniecības vadītāji vai 
kuras šādu saimniecību jau ir izveidojušas 
piecu gadu laikā pirms pirmās pieteikuma 
iesniegšanas pamata maksājuma shēmā, 
kā minēts Regulas (ES) Nr. […] [HZR] 
73. panta 1. punktā, un

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 1946
João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) kuras pirmo reizi dibina lauku 
saimniecību kā saimniecības vadītāji vai 
kuras šādu saimniecību jau ir izveidojušas 
piecu gadu laikā pirms pirmās pieteikuma 
iesniegšanas pamata maksājuma shēmā, kā 
minēts Regulas (ES) Nr. […] [HZR] 
73. panta 1. punktā, un

a) “jauni lauksaimnieki” ir fiziskas 
personas, kuras pirmo reizi dibina lauku 
saimniecību kā saimniecības vadītāji vai 
kuras šādu saimniecību jau ir izveidojušas 
piecu gadu laikā pirms pirmās pieteikuma
iesniegšanas pamata maksājuma shēmā, kā 
minēts Regulas (ES) Nr. […] [HZR] 
73. panta 1. punktā;

Or. pt

Grozījums Nr. 1947
James Nicholson, Diane Dodds

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) kuras pirmo reizi dibina lauku 
saimniecību kā saimniecības vadītāji vai 
kuras šādu saimniecību jau ir izveidojušas 
piecu gadu laikā pirms pirmās pieteikuma 
iesniegšanas pamata maksājuma shēmā, kā 
minēts Regulas (ES) Nr. […] [HZR] 
73. panta 1. punktā, un

a) kuras pirmo reizi dibina lauku 
saimniecību vai kuras šādu saimniecību jau 
ir izveidojušas piecu gadu laikā pirms 
pirmās pieteikuma iesniegšanas pamata 
maksājuma shēmā, kā minēts Regulas (ES) 
Nr. […] [HZR] 73. panta 1. punktā, un

Or. en

Pamatojums

Jaunajiem lauksaimniekiem paredzēto maksājumu nevajadzētu piešķirt tikai saimniecību 
vadītājiem. Jaunos lauksaimniekus, kuri uzsākuši darbu jau nodibinātā saimniecībā, 
nevajadzētu izslēgt no šā maksājuma saņemšanas, jo īpaši tāpēc, ka tas var būt galvenais un 
tradicionālais veids, kā jaunie lauksaimnieki iesaistās lauksaimniecībā. Turklāt daudzos 
gadījumos atšķirība starp darba uzsākšanu jau nodibinātā saimniecībā un kļūšanu par 
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saimniecības vadītāju nav īpaši liela.

Grozījums Nr. 1948
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) kuras pirmo reizi dibina lauku 
saimniecību kā saimniecības vadītāji vai 
kuras šādu saimniecību jau ir izveidojušas 
piecu gadu laikā pirms pirmās pieteikuma 
iesniegšanas pamata maksājuma shēmā, kā 
minēts Regulas (ES) Nr. […] [HZR] 
73. panta 1. punktā, un

a) kuras pirmo reizi dibina lauku 
saimniecību kā vienīgie saimniecības 
vadītāji vai kuras šādu saimniecību jau ir 
izveidojušas piecu gadu laikā pirms pirmās 
pieteikuma iesniegšanas pamata 
maksājuma shēmā, kā minēts Regulas (ES) 
Nr. […] [HZR] 73. panta 1. punktā, un

Or. en

Pamatojums

Tādējādi tiek precizēta definīcija, tajā ietverot tos, kuri pirmo reizi kļuvuši par vienīgajiem 
saimniecības vadītājiem.

Grozījums Nr. 1949
Eric Andrieu, Marc Tarabella

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) kuras a) apakšpunktā minētā 
pieteikuma iesniegšanas laikā ir jaunākas 
par 40 gadiem.

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 1950
James Nicholson
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Regulas priekšlikums
36. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) kuras a) apakšpunktā minētā pieteikuma 
iesniegšanas laikā ir jaunākas par 
40 gadiem.

b) šajā nodaļā “jaunais lauksaimnieks” ir 
persona, kura a) apakšpunktā minētā 
pieteikuma iesniegšanas laikā ir jaunāka
par 40 gadiem.

Or. en

Grozījums Nr. 1951
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) kuras a) apakšpunktā minētā pieteikuma 
iesniegšanas laikā ir jaunākas par 
40 gadiem.

b) kuras a) apakšpunktā minētā pieteikuma 
iesniegšanas laikā nav vecākas par 
40 gadiem.

Or. en

Pamatojums

To personu vecums, kuras ir tiesīgas saņemt maksājumu, būtu jāsaskaņo ar pastāvošajām 
shēmām, tajās ietverot arī personas, kurām ir 40 gadu.

Grozījums Nr. 1952
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson, Anne E. Jensen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) kuras a) apakšpunktā minētā pieteikuma 
iesniegšanas laikā ir jaunākas par 
40 gadiem.

b) tikai attiecībā uz “jaunajiem 
lauksaimniekiem” — kuras 
a) apakšpunktā minētā pieteikuma 
iesniegšanas laikā ir jaunākas par 
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40 gadiem.

Or. en

Grozījums Nr. 1953
Åsa Westlund, Brian Simpson

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) kuras a) apakšpunktā minētā pieteikuma 
iesniegšanas laikā ir jaunākas par 
40 gadiem.

b) kuras tajā gadā, kad iesniedz 
pieteikumu a) apakšpunktā minētajā 
pamata maksājuma shēmā, nav vecākas
par 40 gadiem.

Or. en

Grozījums Nr. 1954
Michel Dantin, Agnès Le Brun

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) kuras a) apakšpunktā minētā pieteikuma 
iesniegšanas laikā ir jaunākas par 
40 gadiem.

b) kuras, pirmo reizi dibinot lauku 
saimniecību, kā minēts a) apakšpunktā, ir 
jaunākas par 40 gadiem. Dalībvalstis var 
noteikt arī citus objektīvus un 
nediskriminējošus kritērijus.

Or. fr

Grozījums Nr. 1955
Béla Glattfelder

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

b) kuras a) apakšpunktā minētā 
pieteikuma iesniegšanas laikā ir jaunākas 
par 40 gadiem.

b) kuras ir jaunākas par 40 gadiem.

Or. en

Grozījums Nr. 1956
João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) kuras a) apakšpunktā minētā 
pieteikuma iesniegšanas laikā ir jaunākas
par 40 gadiem.

b) “jaunie lauksaimnieki” ir
lauksaimnieki, kuri ir jaunāki par 40 
gadiem.

Or. pt

Grozījums Nr. 1957
Michel Dantin, Agnès Le Brun

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) juridiskas personas, kuru dalībnieks 
vai dalībnieki atbilst a) apakšpunktā 
noteiktajiem kritērijiem;

Or. fr

Grozījums Nr. 1958
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Giovanni La Via, Marian-Jean Marinescu, 
Astrid Lulling, Maria do Céu Patrão Neves
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Regulas priekšlikums
36. pants – 2. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) lai saņemtu I pīlāra maksājumus, 
jaunie lauksaimnieki atbilst dalībvalstu 
noteiktiem objektīviem un 
nediskriminējošiem kritērijiem saskaņā ar 
Regulas (ES) Nr. [...] [RDR] 2. panta 
1. punkta u) apakšpunktu;

Or. en

Grozījums Nr. 1959
Mariya Gabriel

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) kuras atbilst jauno lauksaimnieku 
kritērijiem, ko noteikušas dalībvalstis 
II pīlārā;

Or. en

Grozījums Nr. 1960
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Dalībvalstis var noteikt arī citus 
konkrētus objektīvus un 
nediskriminējošus kritērijus, kas jāpilda 
jaunajiem lauksaimniekiem un/vai 
jaunpienācējiem, jo īpaši attiecībā uz 
atbilstīgām prasmēm, pieredzi un/vai 
nepieciešamo apmācību.
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Or. en

Grozījums Nr. 1961
Izaskun Bilbao Barandica

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Šajā regulā sievietes, kas lauku 
apvidos iesaistās neatzītā saimnieciskajā 
darbībā, ir saimniecību īpašnieku un/vai 
tajās dzīvojošu personu oficiālās vai 
neoficiālās dzīvesbiedres, kas vairāk nekā 
pusi darba dienas veic lauksaimniecības 
darbus šajās saimniecībās, tomēr nav to 
līdzīpašnieces un tām nav nekādu 
līgumattiecību ar saimniecību, un/vai tās 
nav reģistrētas bezdarbnieces, līdz ar to 
nav iekļautas nodarbinātības statistikā.

Or. es

Pamatojums

Ar šo grozījumu tiek izpildīta prasība definēt sievietes, kas lauku apvidos iesaistās neatzītā 
saimnieciskajā darbībā.

Grozījums Nr. 1962
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b Dalībvalstis nodrošina, lai maksājumi 
saskaņā ar šo nodaļu netiktu veikti 
personām, attiecībā uz kurām ir 
konstatēts, ka no datuma, kurā publicēts 
Komisijas priekšlikums par šo regulu, tās 
ir mākslīgi radījušas apstākļus, lai būtu 
tiesīgas saņemt 1. punktā minēto 
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maksājumu.

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstīm jānodrošina, lai šis maksājums tiktu piešķirts tikai īstiem jaunajiem 
lauksaimniekiem un jaunpienācējiem, nevis personām, par kurām tiktu konstatēts, ka tās ir 
mākslīgi radījušas apstākļus, lai būtu tiesīgas saņemt maksājumu.

Grozījums Nr. 1963
Martin Häusling
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
36. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Neskarot finanšu disciplīnas 
piemērošanu, pakāpenisku samazināšanu 
un nepārsniedzamās summas noteikšanu, 
lineārus samazinājumus saskaņā ar 7. pantu 
un samazinājumus un nepiešķiršanu, kas 
noteikta atbilstīgi Regulas (ES) Nr. […] 
[HZR] 65. pantam, šā panta 1. punktā 
minēto maksājumu piešķir katru gadu pēc 
tam, kad lauksaimnieks ir aktivizējis 
maksājumtiesības.

3. Neskarot finanšu disciplīnas 
piemērošanu, pakāpenisku samazināšanu 
un nepārsniedzamās summas noteikšanu, 
lineārus samazinājumus saskaņā ar 7. pantu 
un samazinājumus un nepiešķiršanu, kas 
noteikta atbilstīgi Regulas (ES) Nr. […] 
[HZR] 65. pantam, šā panta 1. punktā 
minēto maksājumu piešķir katru gadu pēc 
tam, kad lauksaimnieks ir aktivizējis 
maksājumtiesības, 50 % no kopējās 
pieejamās summas izmaksājot pirmajā 
gadā, bet atlikušos 50 % — nākamo gadu 
laikā.

Or. en

Pamatojums

Jaunajiem lauksaimniekiem un jaunpienācējiem īpaši nepieciešama palīdzība darbības 
uzsākšanai, piemēram, lai saņemtu aizdevumus/kredītus. Tāpēc finansējums būtu jāsadala tā, 
lai sākumā viņi saņemtu vairāk.

Grozījums Nr. 1964
Hynek Fajmon
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Regulas priekšlikums
36. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Neskarot finanšu disciplīnas 
piemērošanu, pakāpenisku samazināšanu 
un nepārsniedzamās summas noteikšanu,
lineārus samazinājumus saskaņā ar 7. pantu 
un samazinājumus un nepiešķiršanu, kas 
noteikta atbilstīgi Regulas (ES) Nr. […] 
[HZR] 65. pantam, šā panta 1. punktā 
minēto maksājumu piešķir katru gadu pēc 
tam, kad lauksaimnieks ir aktivizējis 
maksājumtiesības.

3. Neskarot finanšu disciplīnas 
piemērošanu, lineārus samazinājumus 
saskaņā ar 7. pantu un samazinājumus un 
nepiešķiršanu, kas noteikta atbilstīgi 
Regulas (ES) Nr. […] [HZR] 65. pantam, 
šā panta 1. punktā minēto maksājumu 
piešķir katru gadu pēc tam, kad 
lauksaimnieks ir aktivizējis 
maksājumtiesības.

Or. en

Grozījums Nr. 1965
Phil Prendergast

Regulas priekšlikums
36. pants – 4. punkts – 1. daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nosaka limitu, kas nedrīkst 
pārsniegt 50 hektārus.

Or. en

Grozījums Nr. 1966
Phil Prendergast

Regulas priekšlikums
36. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Dalībvalstis katru gadu aprēķina 
1. punktā minētā maksājuma summu, 
skaitli, kas atbilst 25 % no lauksaimnieka 
turēto maksājumtiesību vidējās vērtības, 
reizinot ar to maksājumtiesību skaitu, 

svītrots
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kuras lauksaimnieks aktivizējis saskaņā 
ar 26. panta 1. punktu.
Piemērojot pirmo daļu, dalībvalstis ievēro 
šādus maksimālos limitus attiecībā uz to 
aktivizēto maksājumtiesību skaitu, kas 
jāņem vērā aprēķinos:
a) dalībvalstīs, kurās lauku saimniecību 
vidējais lielums, kas noteikts 
VI pielikumā, ir 25 hektāri vai mazāks, —
ne vairāk par 25;
b) dalībvalstīs, kurās lauku saimniecību 
vidējais lielums, kas noteikts 
VI pielikumā, ir lielāks par 
25 hektāriem, — ne mazāk par 25 un ne 
vairāk par šo vidējo lielumu.

Or. en

Grozījums Nr. 1967
Liam Aylward, Marian Harkin

Regulas priekšlikums
36. pants – 5. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis katru gadu aprēķina
1. punktā minētā maksājuma summu, 
skaitli, kas atbilst 25 % no lauksaimnieka 
turēto maksājumtiesību vidējās vērtības, 
reizinot ar to maksājumtiesību skaitu, 
kuras lauksaimnieks aktivizējis saskaņā 
ar 26. panta 1. punktu.

Šā panta1. punktā minētā maksājuma 
summa ir precīza summa, kas
nepieciešama, lai nodrošinātu vidējo 
maksājumu par hektāru saskaņā ar 
dalībvalsts vai reģiona pamata 
maksājumu plus 25 %. Ja pamata 
maksājums par hektāru jau pārsniedz 
vidējo maksājumu plus 25 %, nekādu 
papildu maksājumu neveic.
Dalībvalstis nosaka limitu, kas nedrīkst 
pārsniegt 50 hektārus.

Or. en

Pamatojums

The proposal in the Commission draft to add 25% to all qualifying young farmer payments 
makes sense only in the event that a uniform flat rate is achieved at a national level. In 
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practice this means that some young farmers inherit significantly higher than average 
payments and there is no particular justification in cutting payments to other farmers in order 
to increase the payments in these cases. Instead, the best use of scarce resources is to target 
additional payments to ensure that young farmers with low payments get an immediate and 
substantial boost in their payments. This is a more equitable approach as it gives equal 
payments to all young farmers below the targeted rate.

Grozījums Nr. 1968
Marian Harkin

Regulas priekšlikums
36. pants – 5. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis katru gadu aprēķina
1. punktā minētā maksājuma summu, 
skaitli, kas atbilst 25 % no lauksaimnieka 
turēto maksājumtiesību vidējās vērtības, 
reizinot ar to maksājumtiesību skaitu, 
kuras lauksaimnieks aktivizējis saskaņā 
ar 26. panta 1. punktu.

Šā panta 1. punktā minētā maksājuma 
summa ir precīza summa, kas
nepieciešama, lai nodrošinātu vidējo 
maksājumu par hektāru saskaņā ar 
dalībvalsts vai reģiona pamata 
maksājumu plus 25 %. Ja pamata 
maksājums par hektāru jau pārsniedz 
vidējo maksājumu plus 25 %, nekādu 
papildu maksājumu neveic.
Dalībvalstis nosaka limitu, kas nedrīkst 
pārsniegt 50 hektārus.

Or. en

Grozījums Nr. 1969
George Lyon, Sylvie Goulard

Regulas priekšlikums
36. pants – 5. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis katru gadu aprēķina 1. punktā 
minētā maksājuma summu, skaitli, kas 
atbilst 25 % no lauksaimnieka turēto
maksājumtiesību vidējās vērtības, reizinot 
ar to maksājumtiesību skaitu, kuras 
lauksaimnieks aktivizējis saskaņā ar 

Dalībvalstis katru gadu aprēķina 1. punktā 
minētā maksājuma summu, skaitli, kas 
atbilst 25 % no maksājumtiesību vidējās 
vērtības šajā dalībvalstī vai reģionā, 
reizinot ar to maksājumtiesību skaitu, kuras 
lauksaimnieks aktivizējis saskaņā ar 
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26. panta 1. punktu. 26. panta 1. punktu.

Or. en

Pamatojums

Tas ļauj vienkāršot šā maksājuma aprēķināšanas metodi.

Grozījums Nr. 1970
Åsa Westlund

Regulas priekšlikums
36. pants – 5. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis katru gadu aprēķina 1. punktā 
minētā maksājuma summu, skaitli, kas 
atbilst 25 % no lauksaimnieka turēto
maksājumtiesību vidējās vērtības, reizinot 
ar to maksājumtiesību skaitu, kuras 
lauksaimnieks aktivizējis saskaņā ar 
26. panta 1. punktu.

Dalībvalstis katru gadu aprēķina 1. punktā 
minētā maksājuma summu, skaitli, kas 
atbilst 25 % no maksājumtiesību vidējās 
vērtības šajā dalībvalstī vai reģionā, 
reizinot ar to maksājumtiesību skaitu, kuras 
lauksaimnieks aktivizējis saskaņā ar 
26. panta 1. punktu.

Or. en

Pamatojums

Lai šī shēma būtu efektīva, aprēķinu pamatā vajadzētu būt valsts vai reģiona vidējai vērtībai. 
Individuālā vērtība radītu nevajadzīgu administratīvo slogu un pastiprinātu atšķirības starp 
lauksaimniekiem.

Grozījums Nr. 1971
Herbert Dorfmann

Regulas priekšlikums
36. pants – 5. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis katru gadu aprēķina 1. punktā 
minētā maksājuma summu, skaitli, kas 
atbilst 25 % no lauksaimnieka turēto
maksājumtiesību vidējās vērtības, reizinot 
ar to maksājumtiesību skaitu, kuras 

Dalībvalstis katru gadu aprēķina 1. punktā 
minētā maksājuma summu, skaitli, kas 
atbilst 25 % no maksājumtiesību vidējās 
vērtības valstī, reizinot ar to 
maksājumtiesību skaitu, kuras 
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lauksaimnieks aktivizējis saskaņā ar 
26. panta 1. punktu.

lauksaimnieks aktivizējis saskaņā ar 
26. panta 1. punktu.

Or. de

Grozījums Nr. 1972
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Regulas priekšlikums
36. pants – 5. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis katru gadu aprēķina 1. punktā 
minētā maksājuma summu, skaitli, kas 
atbilst 25 % no lauksaimnieka turēto 
maksājumtiesību vidējās vērtības, reizinot 
ar to maksājumtiesību skaitu, kuras 
lauksaimnieks aktivizējis saskaņā ar 
26. panta 1. punktu.

Dalībvalstis katru gadu aprēķina 1. punktā 
minētā maksājuma summu:

– vai nu skaitli, kas atbilst 25 % no 
lauksaimnieka turēto maksājumtiesību 
vidējās vērtības, reizinot ar to 
maksājumtiesību skaitu, kuras 
lauksaimnieks aktivizējis saskaņā ar 
26. panta 1. punktu;

– vai nosakot vienotas likmes summu 
atbalsttiesīgajai platībai, kā noteikts valsts 
vai reģionālajā plānā;
– vai, vēl vienkāršāk, pamatojoties uz 
vienotas likmes summu vienai 
saimniecībai, kā noteikts valsts vai 
reģionālajā plānā.

Or. fr

Grozījums Nr. 1973
Béla Glattfelder

Regulas priekšlikums
36. pants – 5. punkts – 2. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Piemērojot pirmo daļu, dalībvalstis ievēro 
šādus maksimālos limitus attiecībā uz to 
aktivizēto maksājumtiesību skaitu, kas 
jāņem vērā aprēķinos:

svītrots

a) dalībvalstīs, kurās lauku saimniecību 
vidējais lielums, kas noteikts 
VI pielikumā, ir 25 hektāri vai mazāks, —
ne vairāk par 25;
b) dalībvalstīs, kurās lauku saimniecību 
vidējais lielums, kas noteikts 
VI pielikumā, ir lielāks par 
25 hektāriem, — ne mazāk par 25 un ne 
vairāk par šo vidējo lielumu.

Or. en

Grozījums Nr. 1974
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Regulas priekšlikums
36. pants – 5. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Piemērojot pirmo daļu, dalībvalstis ievēro 
šādus maksimālos limitus attiecībā uz to 
aktivizēto maksājumtiesību skaitu, kas 
jāņem vērā aprēķinos:

svītrots

a) dalībvalstīs, kurās lauku saimniecību 
vidējais lielums, kas noteikts 
VI pielikumā, ir 25 hektāri vai mazāks, —
ne vairāk par 25;
b) dalībvalstīs, kurās lauku saimniecību 
vidējais lielums, kas noteikts 
VI pielikumā, ir lielāks par 
25 hektāriem, — ne mazāk par 25 un ne 
vairāk par šo vidējo lielumu.

Or. es
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Pamatojums

Nevajadzētu noteikt nekādus limitus attiecībā uz hektāru platību, par kuru jaunie 
lauksaimnieki var saņemt papildu atbalstu. Tādējādi atbalsta summa joprojām būtu 
pievilcīga.

Grozījums Nr. 1975
George Lyon, Britta Reimers, Sylvie Goulard

Regulas priekšlikums
36. pants – 5. punkts – 2. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Piemērojot pirmo daļu, dalībvalstis ievēro 
šādus maksimālos limitus attiecībā uz to 
aktivizēto maksājumtiesību skaitu, kas 
jāņem vērā aprēķinos:

Piemērojot pirmo daļu, dalībvalstis var 
izvēlēties ierobežot to aktivizēto 
maksājumtiesību skaitu, kas jāņem vērā 
aprēķinos:

Or. en

Pamatojums

Tas ļauj vienkāršot šā maksājuma aprēķināšanas metodi.

Grozījums Nr. 1976
Åsa Westlund

Regulas priekšlikums
36. pants – 5. punkts – 2. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Piemērojot pirmo daļu, dalībvalstis ievēro 
šādus maksimālos limitus attiecībā uz to 
aktivizēto maksājumtiesību skaitu, kas 
jāņem vērā aprēķinos:

Piemērojot pirmo daļu, dalībvalstis var 
izvēlēties ierobežot to aktivizēto 
maksājumtiesību skaitu, kas jāņem vērā 
aprēķinos.

Or. en

Pamatojums

Vienkāršības labad un tādēļ, ka jaunie lauksaimnieki bieži vien vada lielākas saimniecības, 
tiesībām uz papildu atbalstu vajadzētu būt par visu platību. Tomēr varētu būt noderīga 
brīvprātīga ierobežojumu noteikšana. Jebkādi papildu kritēriji saistībā ar tiesībām uz jauno 
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lauksaimnieku atbalsta shēmu būtu jāpiemēro brīvprātīgi, lai neradītu nevajadzīgu 
administratīvo slogu.

Grozījums Nr. 1977
Mairead McGuinness, Georgios Papastamkos, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco 
Silvestris, Marian-Jean Marinescu, Astrid Lulling, Maria do Céu Patrão Neves, Czesław 
Adam Siekierski

Regulas priekšlikums
36. pants – 5. punkts – 2. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Piemērojot pirmo daļu, dalībvalstis ievēro 
šādus maksimālos limitus attiecībā uz to 
aktivizēto maksājumtiesību skaitu, kas 
jāņem vērā aprēķinos:

Piemērojot pirmo daļu, dalībvalstis nosaka 
limitu, kas nedrīkst būt mazāks par 
50 hektāriem, dodot iespēju dalībvalstīm 
to palielināt, lai sasniegtu vismaz 2 % no 
valstij atvēlētā finansējuma.

Or. en

Grozījums Nr. 1978
Csaba Sándor Tabajdi

Regulas priekšlikums
36. pants – 5. punkts – 2. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Piemērojot pirmo daļu, dalībvalstis ievēro 
šādus maksimālos limitus attiecībā uz to 
aktivizēto maksājumtiesību skaitu, kas 
jāņem vērā aprēķinos:

Piemērojot pirmo daļu, dalībvalstis nosaka 
limitu, kas nedrīkst pārsniegt 
100 hektārus.

Or. en

Grozījums Nr. 1979
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Regulas priekšlikums
36. pants – 5. punkts – 2. daļa – ievaddaļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Piemērojot pirmo daļu, dalībvalstis ievēro 
šādus maksimālos limitus attiecībā uz to 
aktivizēto maksājumtiesību skaitu, kas 
jāņem vērā aprēķinos:

Piemērojot pirmo daļu, dalībvalstis nosaka 
maksimālo limitu iekļaušanai pielikumā 
— 100 hektārus.

Or. ro

Grozījums Nr. 1980
Marian-Jean Marinescu

Regulas priekšlikums
36. pants – 5. punkts – 2. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Piemērojot pirmo daļu, dalībvalstis ievēro 
šādus maksimālos limitus attiecībā uz to 
aktivizēto maksājumtiesību skaitu, kas 
jāņem vērā aprēķinos:

Piemērojot pirmo daļu, dalībvalstis nosaka 
limitu, kas nedrīkst pārsniegt 
100 hektārus.

Or. fr

Grozījums Nr. 1981
Rareş-Lucian Niculescu

Regulas priekšlikums
36. pants – 5. punkts – 2. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Piemērojot pirmo daļu, dalībvalstis ievēro 
šādus maksimālos limitus attiecībā uz to 
aktivizēto maksājumtiesību skaitu, kas 
jāņem vērā aprēķinos:

Piemērojot pirmo daļu, dalībvalstis nosaka 
maksimālo limitu — 100 hektārus.

Or. ro

Grozījums Nr. 1982
Eric Andrieu, Marc Tarabella
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Regulas priekšlikums
36. pants – 5. punkts – 2. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Piemērojot pirmo daļu, dalībvalstis ievēro 
šādus maksimālos limitus attiecībā uz to 
aktivizēto maksājumtiesību skaitu, kas 
jāņem vērā aprēķinos:

Piemērojot iepriekšējās daļas pirmajā un 
otrajā ievilkumā paredzētās iespējas, 
dalībvalstis ievēro šādus maksimālos 
limitus attiecībā uz to aktivizēto 
maksājumtiesību skaitu, kas jāņem vērā 
aprēķinos:

Or. fr

Grozījums Nr. 1983
George Lyon, Britta Reimers, Sylvie Goulard, Marit Paulsen

Regulas priekšlikums
36. pants – 5. punkts – 2. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) dalībvalstīs, kurās lauku saimniecību 
vidējais lielums, kas noteikts 
VI pielikumā, ir 25 hektāri vai mazāks, —
ne vairāk par 25;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1984
Csaba Sándor Tabajdi

Regulas priekšlikums
36. pants – 5. punkts – 2. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) dalībvalstīs, kurās lauku saimniecību 
vidējais lielums, kas noteikts 
VI pielikumā, ir 25 hektāri vai mazāks, —
ne vairāk par 25;

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 1985
Mairead McGuinness, Georgios Papastamkos, Giovanni La Via, Marian-Jean 
Marinescu, Astrid Lulling, Maria do Céu Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Regulas priekšlikums
36. pants – 5. punkts – 2. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) dalībvalstīs, kurās lauku saimniecību 
vidējais lielums, kas noteikts 
VI pielikumā, ir 25 hektāri vai mazāks, —
ne vairāk par 25;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1986
Rareş-Lucian Niculescu

Regulas priekšlikums
36. pants – 5. punkts – 2. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) dalībvalstīs, kurās lauku saimniecību 
vidējais lielums, kas noteikts 
VI pielikumā, ir 25 hektāri vai mazāks, —
ne vairāk par 25;

svītrots

Or. ro

Grozījums Nr. 1987
George Lyon, Britta Reimers, Sylvie Goulard, Marit Paulsen

Regulas priekšlikums
36. pants – 5. punkts – 2. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) dalībvalstīs, kurās lauku saimniecību 
vidējais lielums, kas noteikts 
VI pielikumā, ir lielāks par 

svītrots
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25 hektāriem, — ne mazāk par 25 un ne 
vairāk par šo vidējo lielumu.

Or. en

Grozījums Nr. 1988
Csaba Sándor Tabajdi

Regulas priekšlikums
36. pants – 5. punkts – 2. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) dalībvalstīs, kurās lauku saimniecību 
vidējais lielums, kas noteikts 
VI pielikumā, ir lielāks par 
25 hektāriem, — ne mazāk par 25 un ne 
vairāk par šo vidējo lielumu.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1989
Mairead McGuinness, Georgios Papastamkos, Giovanni La Via, Marian-Jean 
Marinescu, Astrid Lulling, Maria do Céu Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Regulas priekšlikums
36. pants – 5. punkts – 2. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) dalībvalstīs, kurās lauku saimniecību 
vidējais lielums, kas noteikts 
VI pielikumā, ir lielāks par 
25 hektāriem, — ne mazāk par 25 un ne 
vairāk par šo vidējo lielumu.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1990
Rareş-Lucian Niculescu
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Regulas priekšlikums
36. pants – 5. punkts – 2. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) dalībvalstīs, kurās lauku saimniecību 
vidējais lielums, kas noteikts 
VI pielikumā, ir lielāks par 
25 hektāriem, — ne mazāk par 25 un ne 
vairāk par šo vidējo lielumu.

svītrots

Or. ro

Grozījums Nr. 1991
Béla Glattfelder

Regulas priekšlikums
36. pants – 5. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Maksimālā atbalsttiesīgā platība, ņemot 
vērā šajā nodaļā minēto maksājumu, nav 
lielāka par 100 hektāriem uz vienu 
saimniecību.

Or. en

Grozījums Nr. 1992
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Regulas priekšlikums
36. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
55. pantu pieņemt deleģētos aktus, kuros 
paredz nosacījumus, saskaņā ar kuriem 
juridisku personu var uzskatīt par tiesīgu 
saņemt 1. punktā minēto maksājumu, jo 
īpaši par 2. punkta b) apakšpunktā 
norādītā vecuma ierobežojuma 
piemērošanu vienai vai vairākām fiziskām 

6. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
55. pantu pieņemt deleģētos aktus, kuros 
paredz tāda maksājuma aprēķināšanas 
kārtību, kas piešķirts juridiskai personai,
kuru saskaņā ar 2.a punktu uzskata par 
jauno lauksaimnieku.
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personām, kuras ir juridiskas personas 
dalībnieki.

Or. fr

Grozījums Nr. 1993
Giancarlo Scottà, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai finansētu 36. pantā minēto maksājumu, 
dalībvalstis izmanto II pielikumā noteiktā 
valsts gada maksimālā apjoma procentuālo 
daļu, kas nepārsniedz 2 %. Tās līdz 
2013. gada 1. augustam paziņo Komisijai 
aprēķināto procentuālo daļu, kas vajadzīga
minētā maksājuma finansēšanai.

Lai finansētu 36. pantā minēto maksājumu, 
dalībvalstis izmanto II pielikumā noteiktā 
valsts gada maksimālā apjoma procentuālo 
daļu, kas pārsniedz 4 %. Tās līdz 
2013. gada 1. augustam paziņo Komisijai 
aprēķināto procentuālo daļu, kas vajadzīga 
minētā maksājuma finansēšanai.

Or. it

Pamatojums

Finansējuma procentuālā daļa ir jāpalielina, lai nediskriminētu jauniešus un sievietes, kas 
vēlas uzsākt lauksaimniecisko darbību.

Grozījums Nr. 1994
Rareş-Lucian Niculescu

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai finansētu 36. pantā minēto maksājumu, 
dalībvalstis izmanto II pielikumā noteiktā 
valsts gada maksimālā apjoma procentuālo 
daļu, kas nepārsniedz 2 %. Tās līdz 
2013. gada 1. augustam paziņo Komisijai 
aprēķināto procentuālo daļu, kas vajadzīga 

Lai finansētu 36. pantā minēto maksājumu, 
dalībvalstis izmanto II pielikumā noteiktā 
valsts gada maksimālā apjoma procentuālo 
daļu, kas nepārsniedz 4 %. Tās līdz 
2013. gada 1. augustam paziņo Komisijai 
aprēķināto procentuālo daļu, kas vajadzīga 
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minētā maksājuma finansēšanai. minētā maksājuma finansēšanai.

Or. ro

Grozījums Nr. 1995
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai finansētu 36. pantā minēto maksājumu, 
dalībvalstis izmanto II pielikumā noteiktā 
valsts gada maksimālā apjoma procentuālo 
daļu, kas nepārsniedz 2 %. Tās līdz 
2013. gada 1. augustam paziņo Komisijai 
aprēķināto procentuālo daļu, kas vajadzīga 
minētā maksājuma finansēšanai.

Lai finansētu 36. pantā minēto maksājumu, 
dalībvalstis izmanto II pielikumā noteiktā 
valsts gada maksimālā apjoma procentuālo 
daļu, kas nav mazāka par 1 % un 
nepārsniedz 2 %. Tās līdz 2013. gada 
1. augustam paziņo Komisijai aprēķināto 
procentuālo daļu, kas vajadzīga minētā 
maksājuma finansēšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 1996
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai finansētu 36. pantā minēto maksājumu, 
dalībvalstis izmanto II pielikumā noteiktā 
valsts gada maksimālā apjoma procentuālo 
daļu, kas nepārsniedz 2 %. Tās līdz 
2013. gada 1. augustam paziņo Komisijai 
aprēķināto procentuālo daļu, kas vajadzīga 
minētā maksājuma finansēšanai.

Lai finansētu 36. pantā minēto maksājumu, 
dalībvalstis var izmantot II pielikumā 
noteiktā valsts gada maksimālā apjoma 
procentuālo daļu, kas nepārsniedz 2 %. Tās 
līdz 2013. gada 1. augustam paziņo 
Komisijai aprēķināto procentuālo daļu, kas 
vajadzīga minētā maksājuma finansēšanai.

Or. de
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Grozījums Nr. 1997
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis līdz 2016. gada 1. augustam
var pārskatīt savu aprēķināto procentuālo 
daļu, un tā stājas spēkā no 2017. gada 
1. janvāra. Tās līdz 2016. gada 
1. augustam paziņo Komisijai pārskatīto 
procentuālo daļu.

Dalībvalstis līdz katra gada 15. oktobrim, 
sākot no 2014. gada, var samazināt savu 
aprēķināto procentuālo daļu, pamatojoties 
uz pieteikumiem, kas iesniegti par 
attiecīgo gadu. Tās līdz katra gada 
15. oktobrim paziņo Komisijai pārskatīto 
procentuālo daļu.

Or. es

Pamatojums

Šis grozījums nodrošina, ka gada finansējums, kas piešķirts saskaņā ar maksājumu shēmu 
jaunajiem lauksaimniekiem, tiek izmantots efektīvāk, nodrošinot, ka tiek izmantota norādītā 
maksimālā summa, un tādējādi izvairoties no nepilnīga līdzekļu izlietojuma.

Grozījums Nr. 1998
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis līdz 2016. gada 1. augustam
var pārskatīt savu aprēķināto procentuālo 
daļu, un tā stājas spēkā no 2017. gada 
1. janvāra. Tās līdz 2016. gada 
1. augustam paziņo Komisijai pārskatīto 
procentuālo daļu.

Dalībvalstis līdz katra gada 15. oktobrim, 
sākot no 2014. gada, var samazināt savu 
aprēķināto procentuālo daļu, pamatojoties 
uz pieteikumiem, kas iesniegti par 
attiecīgo gadu. Tās līdz katra gada 
15. oktobrim paziņo Komisijai pārskatīto 
procentuālo daļu.

Or. es

Pamatojums

Ja saņemts mazāk pieteikumu, nekā tika prognozēts, lemjot par shēmai nepieciešamo 
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finansējumu, tad viss pieejamais finansējums netiks izlietots.

Grozījums Nr. 1999
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis līdz 2016. gada 1. augustam 
var pārskatīt savu aprēķināto procentuālo 
daļu, un tā stājas spēkā no 2017. gada 
1. janvāra. Tās līdz 2016. gada 
1. augustam paziņo Komisijai pārskatīto 
procentuālo daļu.

Dalībvalstis līdz katra gada 1. augustam 
var pārskatīt savu aprēķināto procentuālo 
daļu, un tā stājas spēkā no nākamā gada. 
Tās paziņo Komisijai pārskatīto 
procentuālo daļu līdz 1. augustam 
iepriekšējā gadā, pirms pārskatītā 
procentuālā daļa stājas spēkā.

Or. en

Grozījums Nr. 2000
Giancarlo Scottà, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Regulas priekšlikums
37. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Neskarot 1. punktā noteikto 
maksimumu 2 % apmērā, ja dalībvalstī 
pieprasītā maksājuma kopsumma konkrētā 
gadā pārsniedz maksimālo apjomu, kas 
noteikts atbilstīgi 4. punktam, un ja šis 
maksimālais apjoms ir mazāks par 2 % no 
II pielikumā noteiktā valsts gada 
maksimālā apjoma, dalībvalstis piemēro 
lineāru samazinājumu visiem 
maksājumiem, kas piešķirami visiem 
lauksaimniekiem saskaņā ar 25. pantu.

2. Neskarot 1. punktā noteiktos 4 %, ja 
dalībvalstī pieprasītā maksājuma 
kopsumma konkrētā gadā pārsniedz 
maksimālo apjomu, kas noteikts atbilstīgi 
4. punktam, un ja šis maksimālais apjoms 
ir mazāks par 4 % no II pielikumā noteiktā 
valsts gada maksimālā apjoma, dalībvalstis 
piemēro lineāru samazinājumu visiem 
maksājumiem, kas piešķirami visiem 
lauksaimniekiem saskaņā ar 25. pantu.

Or. it
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Grozījums Nr. 2001
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Regulas priekšlikums
37. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Neskarot 1. punktā noteikto 
maksimumu 2 % apmērā, ja dalībvalstī 
pieprasītā maksājuma kopsumma konkrētā 
gadā pārsniedz maksimālo apjomu, kas 
noteikts atbilstīgi 4. punktam, un ja šis 
maksimālais apjoms ir mazāks par 2 % no 
II pielikumā noteiktā valsts gada 
maksimālā apjoma, dalībvalstis piemēro 
lineāru samazinājumu visiem 
maksājumiem, kas piešķirami visiem 
lauksaimniekiem saskaņā ar 25. pantu.

2. Ja dalībvalstī pieprasītā maksājuma 
kopsumma konkrētā gadā pārsniedz 
maksimālo apjomu, kas noteikts atbilstīgi 
4. punktam, un ja šis maksimālais apjoms 
ir mazāks par 2 % no II pielikumā noteiktā 
valsts gada maksimālā apjoma, dalībvalstis 
piemēro lineāru samazinājumu visiem 
maksājumiem, kas piešķirami visiem 
lauksaimniekiem saskaņā ar 25. pantu, 
nepārsniedzot 1. punktā noteikto 
maksimumu 2 % apmērā.

Or. es

Grozījums Nr. 2002
Hans-Peter Mayer

Regulas priekšlikums
37. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Pamatojoties uz aprēķināto procentuālo 
daļu, ko dalībvalstis paziņojušas atbilstīgi 
1. punktam, Komisija ar īstenošanas 
aktiem katru gadu nosaka 36. pantā 
minētā maksājuma attiecīgo maksimālo 
apjomu. Šos īstenošanas aktus pieņem 
saskaņā ar 56. panta 2. punktā minēto 
pārbaudes procedūru.

4. Atbilstoši valstij noteiktā maksimālā 
apjoma procentuālajai daļai, kas 
dalībvalstīm jāizmanto saskaņā ar 
1. punktu, Komisija ir pilnvarota saskaņā 
ar 55. pantu pieņemt deleģētos aktus, lai 
reizi gadā noteiktu šā maksājuma attiecīgo 
maksimālo apjomu.

Or. de

Pamatojums

Maksājumu maksimālā apjoma noteikšana jaunajiem lauksaimniekiem nav tikai tehnisks 
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lēmums. 

Grozījums Nr. 2003
Salvatore Caronna

Regulas priekšlikums
37.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

37.a pants
Vispārīgie riska pārvaldības noteikumi

1. Dalībvalstis var nodrošināt:
a) finansiālus ieguldījumus, ko maksā 
tieši lauksaimniekiem vai lauksaimnieku 
grupām, prēmijās par ražas, dzīvnieku un 
augu apdrošināšanu pret ekonomiskiem 
zaudējumiem, ko izraisījuši nelabvēlīgi 
klimatiskie apstākļi un dzīvnieku vai augu 
slimības vai kaitēkļu invāzija;
b) finansiālus ieguldījumus kopfondos, lai 
izmaksātu finansiālas kompensācijas 
lauksaimniekiem par ekonomiskiem 
zaudējumiem, ko izraisījis dzīvnieku vai 
augu slimības uzliesmojums, vides 
incidents vai nelabvēlīgi klimatiskie 
apstākļi, tostarp sausums;
c) ienākumu stabilizācijas instrumentu, 
kas izpaužas kā finansiāli ieguldījumi 
kopfondos vai apdrošināšana, lai sniegtu 
kompensāciju tiem lauksaimniekiem, 
kuru ienākumi ievērojami samazinājušies.
2. Šā panta 1. punkta b) un 
c) apakšpunktā “kopfonds” ir shēma, ko 
dalībvalsts akreditējusi saskaņā ar saviem 
tiesību aktiem, lai iesaistītie lauksaimnieki 
varētu apdrošināties, turklāt 
kompensācijas maksājumus veic 
iesaistītajiem lauksaimniekiem, kuri cieš 
ekonomiskus zaudējumus, ko izraisījis 
dzīvnieku vai augu slimības 
uzliesmojums, vides incidents vai 
nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi, vai kuru 
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ienākumi ir ievērojami samazinājušies.
3. Dalībvalstis nodrošina to, ka netiek 
pieļauta pārmērīga kompensācija, kas 
varētu rasties, apvienojot šo palīdzību ar 
citiem valsts vai Savienības atbalsta 
instrumentiem vai privātām 
apdrošināšanas shēmām. Novērtējot 
lauksaimnieku ienākumu līmeni, ņem 
vērā arī tiešo ienākumu atbalstu, kas 
saņemts no Eiropas Globalizācijas 
pielāgošanās fonda (turpmāk “EGF”).
4. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
55. pantu pieņemt deleģētos aktus par 
37.c panta 3. punkta b) apakšpunktā un 
37.d panta 4. punktā minēto kopfondiem 
izsniegto komerciālo aizdevumu minimālo 
un maksimālo termiņu.
5. Komisija iesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei starpposma 
pārskatu par riska pārvaldības pasākuma 
īstenošanu un vajadzības gadījumā 
ierosina attiecīgus tiesību aktu 
priekšlikumus, lai veiktu uzlabojumus.

Or. it

Grozījums Nr. 2004
Salvatore Caronna

Regulas priekšlikums
37.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

37.b pants
Ražas, dzīvnieku un augu apdrošināšana

37.b pants
1. Atbalstu saskaņā ar 37.a panta 
1. punkta a) apakšpunktu piešķir tikai par 
apdrošināšanas līgumiem, kuri sedz 
zaudējumus, ko izraisījuši nelabvēlīgi 
klimatiskie apstākļi, dzīvnieku vai augu 
slimība vai kaitēkļu invāzija, vai 
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pasākumi, kas saskaņā ar Direktīvu 
2000/29/EK ir pieņemti, lai izskaustu vai 
apturētu augu slimību vai kaitēkļu 
invāziju, kuras rezultātā produkcijas gada 
apjoms samazinās par vairāk nekā 30 % 
salīdzinājumā ar lauksaimnieka vidējo 
produkcijas gada apjomu. Šo vidējo 
produkcijas gada apjomu aprēķina, ņemot 
vērā rādītājus par iepriekšējiem trim vai 
pieciem gadiem un izslēdzot augstāko un 
zemāko rādītāju vai, pienācīgi pamatotos 
ārkārtas gadījumos, ņemot vērā kāda 
konkrēta gada rādītājus iepriekšējo piecu 
gadu periodā.
Radīto zaudējumu apmēra novērtēšanu
var pielāgot konkrētām katra produkta 
veida īpašībām, izmantojot:
a) bioloģiskos rādītājus (biomasas 
zudums) vai līdzvērtīgus ražas zuduma 
rādītājus, kas noteikti saimniecības, 
vietējā, reģionālā vai valsts līmenī, vai
b) meteoroloģiskos rādītājus (nokrišņu 
daudzums, temperatūra u. c.), kas noteikti 
vietējā, reģionālā vai valsts līmenī.
2. Nelabvēlīgu klimatisko apstākļu, 
dzīvnieku vai augu slimības uzliesmojuma 
vai kaitēkļu invāzijas gadījumam kā 
tādam ir jābūt attiecīgās dalībvalsts 
kompetentās iestādes oficiāli atzītam. 
Attiecīgā gadījumā dalībvalstis var 
iepriekš noteikt kritērijus, uz kuru pamata 
var uzskatīt, ka šāda oficiālā atzīšana ir 
piešķirta.
3. Apdrošināšanas maksājumi kompensē 
ne vairāk kā kopējās izmaksas, kas sedz 
37.a panta 1. punkta a) apakšpunktā 
minētos zaudējumus, un nav saistīti ar 
prasībām vai norādēm par turpmākās 
produkcijas veidu vai apjomu. Dalībvalstis 
var ierobežot prēmijas summu, kuras 
apmērā var pretendēt uz atbalstu, nosakot 
attiecīgus maksimālos apjomus.

Or. it
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Grozījums Nr. 2005
Salvatore Caronna

Regulas priekšlikums
37.c pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

37.c pants
Kopfondi dzīvnieku un augu slimībām, 

vides incidentiem un nelabvēlīgiem 
klimatiskajiem apstākļiem

Attiecīgajam kopfondam ir tiesības 
pretendēt uz atbalstu, ja:
a) to ir akreditējusi kompetentā iestāde 
saskaņā ar valsts tiesību aktiem;
b) tam ir pārredzama politika attiecībā uz 
iemaksām tajā un izmaksām no tā;
c) tam ir skaidri noteikumi, kuri paredz 
atbildību par jebkuru radušos parādu.
2. Dalībvalstis pieņem noteikumus par 
kopfondu izveidošanu un pārvaldību, jo 
īpaši par kompensācijas maksājumu 
piešķiršanu lauksaimniekiem krīzes 
gadījumā un par šo noteikumu 
ievērošanas administrēšanu un 
uzraudzību. Dalībvalstis var nolemt 
kopfondus papildināt ar apdrošināšanas 
sistēmām.
3. Finansiālie ieguldījumi, kas minēti 
37.a panta 1. punkta b) apakšpunktā, var 
attiekties tikai uz:
a) kopfonda izveidošanas 
administratīvajām izmaksām, kas 
sadalītas maksimāli trim gadiem, 
pakāpeniski samazinot to apjomu;
b) summām, ko izmaksājuši 
lauksaimnieki, lai izveidotu kopfondu. 
Turklāt finansiālais ieguldījums var 
attiekties uz procentiem par 
komerciālajiem aizņēmumiem, kurus 
kopfonds ņēmis, lai izmaksātu finansiālu 
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kompensāciju lauksaimniekiem krīzes 
gadījumā.
Publisko līdzekļu ieguldījums neveido 
sākotnējo kapitālu.
4. Attiecībā uz dzīvnieku slimībām 
finansiālo kompensāciju saskaņā ar 
37.a panta 1. punkta b) apakšpunktu var 
piešķirt tikai tādu slimību gadījumos, kas 
minētas Pasaules Dzīvnieku veselības 
organizācijas izveidotajā dzīvnieku 
slimību sarakstā un/vai Lēmuma 
90/424/EEK pielikumā, kā arī bišu 
slimību gadījumos.
5. Dalībvalstis var ierobežot izmaksas, par 
kurām ir tiesības saņemt atbalstu, 
piemērojot:
a) maksimālo apjomu katram fondam;
b) piemērotu maksimālo apjomu vienai 
vienībai.

Or. it

Grozījums Nr. 2006
Salvatore Caronna

Regulas priekšlikums
37.d pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

37.d pants
Ienākumu stabilizācijas instruments

1. Atbalstu saskaņā ar 37.a panta 
1. punkta c) apakšpunktu var piešķirt tikai 
tad, ja ienākumu kritums pārsniedz 30 % 
no atsevišķa lauksaimnieka vidējiem gada 
ienākumiem iepriekšējo trīs gadu periodā 
vai trīs gadu vidējiem ienākumiem, kas 
aprēķināti, pamatojoties uz iepriekšējo 
piecu gadu periodu un izslēdzot augstāko 
un zemāko rādītāju. Regulas 37.a panta 
1. punkta c) apakšpunkta piemērošanas 
vajadzībām ienākumi ir to lauksaimnieka 
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ieņēmumu summa, kas saņemta no tirgus, 
ieskaitot jebkāda veida publisko atbalstu 
un atskaitot resursu izmaksas. Kopfonda 
vai apdrošināšanas maksājumi 
lauksaimniekiem kompensē ne vairāk kā 
70 % no zaudētajiem ienākumiem. 
Attiecīgajam kopfondam ir tiesības 
pretendēt uz atbalstu, ja:
a) to ir akreditējusi kompetentā iestāde 
saskaņā ar valsts tiesību aktiem;
b) tam ir pārredzama politika attiecībā uz 
iemaksām tajā un izmaksām no tā;
c) tam ir skaidri noteikumi, kuri paredz 
atbildību par jebkuru radušos parādu.
2. Dalībvalstis pieņem noteikumus par 
kopfondu izveidošanu un pārvaldību, jo 
īpaši par kompensācijas maksājumu 
piešķiršanu lauksaimniekiem krīzes 
gadījumā un par šo noteikumu 
ievērošanas administrēšanu un 
uzraudzību.
3. Atbalsts saskaņā ar 37.a panta 
1. punkta c) apakšpunktu var tikt sniegts 
kā finansiāls ieguldījums lauksaimnieku 
maksājumos kopfondā. Dalībvalstis 
pieņem noteikumus, ar ko reglamentē 
lauksaimnieku ieguldījumus fondā.

Or. it

Grozījums Nr. 2007
Salvatore Caronna

Regulas priekšlikums
37.e pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

37.e pants
Finanšu noteikumi

1. Lai finansētu 37.a pantā minēto 
maksājumu, dalībvalstis līdz 2013. gada 
1. augustam var nolemt izmantot līdz 7 % 
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no II pielikumā noteiktā valsts gada 
maksimālā apjoma.
Pirmajā daļā minēto lēmumu paziņo 
Komisijai līdz minētajā daļā norādītajam 
datumam.
Dalībvalstis var pārskatīt savus lēmumus 
līdz 2015. gada 1. augustam un 
2017. gada 1. augustam, un pārskatītie 
lēmumi stājas spēkā no nākamā gada. Tās 
paziņo pārskatīto procentuālo daļu līdz 
1. augustam iepriekšējā gadā, pirms 
pārskatītā procentuālā daļa stājas spēkā.
2. Atbilstoši valstij noteiktā maksimālā 
apjoma procentuālajai daļai, kas 
dalībvalstīm jāizmanto saskaņā ar 
1. punktu, Komisija ar īstenošanas aktiem 
katru gadu nosaka šā maksājuma 
attiecīgo maksimālo apjomu. Šos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
56. panta 2. punktā minēto pārbaudes 
procedūru.

Or. it

Grozījums Nr. 2008
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund

Regulas priekšlikums
38. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

[...] svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 2009
Robert Sturdy, Julie Girling, Anthea McIntyre

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

Dalībvalstis lauksaimniekiem var piešķirt 
saistīto atbalstu saskaņā ar šajā nodaļā 
izklāstītajiem nosacījumiem.

Dalībvalstis lauksaimniekiem var piešķirt 
saistīto atbalstu saskaņā ar šajā nodaļā 
izklāstītajiem nosacījumiem. Saistīto 
atbalstu var piešķirt tikai:

Or. en

Grozījums Nr. 2010
Britta Reimers

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šā panta 1. punkts neattiecas uz 
kooperatīviem vai citām juridiskām 
personām, kuru dalībniekiem ir kopīga 
saimniecība vai kuras izveidojuši vairāki 
lauksaimnieki, kas ir tiešo maksājumu 
saņēmēji, un kuras saņem un novirza 
maksājumus pirms to pilnīgas sadalīšanas 
dalībniekiem, uz kuriem kā fiziskām 
personām attiecas 1. punkts.

Or. de

Pamatojums

Piemērojot nepārsniedzamo summu, ir jāizvairās no maksājumu samazināšanas 
kooperatīviem un līdzīgām juridiskām personām. Kooperatīvo lauksaimniecības metožu 
nozīme lauksaimniecības konkurētspējas uzlabošanā aizvien pieaug.

Grozījums Nr. 2011
Herbert Dorfmann

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

Saistīto atbalstu var piešķirt Līguma (LES 
un LESD) I pielikumā minētajiem 
produktiem, izņemot zivsaimniecības 
produktus.

Or. it

Grozījums Nr. 2012
Wojciech Michał Olejniczak

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saistīto atbalstu var piešķirt šādām 
nozarēm un produktiem: labība, eļļas 
augu sēklas, proteīnaugi, pākšaugi, lini, 
kaņepes, rīsi, rieksti, cietes kartupeļi, 
piens un piena produkti, sēklas, aitas gaļa 
un kazas gaļa, liellopu un teļa gaļa, 
olīveļļa, zīdtārpiņi, sausā lopbarība, apiņi, 
cukurbietes, cukurniedres un cigoriņi, 
augļi un dārzeņi un īscirtmeta atvasāji.

svītrots

Or. pl

Pamatojums

Šajā pantā un citos šīs regulas pantos ir ietverti pietiekami skaidri noteikumi to kultūraugu 
definēšanai, kuriem ir tiesības uz saistīto atbalstu. Turklāt nepapildināms saraksts neatbilst 
pašreizējam kopējās lauksaimniecības politikas reformas virzienam un kavē lauksaimniecības 
tirgu kopīgās organizācijas mērķu sasniegšanu.

Grozījums Nr. 2013
Janusz Wojciechowski

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

Saistīto atbalstu var piešķirt šādām 
nozarēm un produktiem: labība, eļļas 
augu sēklas, proteīnaugi, pākšaugi, lini, 
kaņepes, rīsi, rieksti, cietes kartupeļi, 
piens un piena produkti, sēklas, aitas gaļa 
un kazas gaļa, liellopu un teļa gaļa, 
olīveļļa, zīdtārpiņi, sausā lopbarība, apiņi, 
cukurbietes, cukurniedres un cigoriņi, 
augļi un dārzeņi un īscirtmeta atvasāji.

svītrots

Or. pl

Grozījums Nr. 2014
Herbert Dorfmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saistīto atbalstu var piešķirt šādām 
nozarēm un produktiem: labība, eļļas 
augu sēklas, proteīnaugi, pākšaugi, lini, 
kaņepes, rīsi, rieksti, cietes kartupeļi, 
piens un piena produkti, sēklas, aitas gaļa 
un kazas gaļa, liellopu un teļa gaļa, 
olīveļļa, zīdtārpiņi, sausā lopbarība, apiņi, 
cukurbietes, cukurniedres un cigoriņi, 
augļi un dārzeņi un īscirtmeta atvasāji.

svītrots

Or. it

Grozījums Nr. 2015
Julie Girling

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saistīto atbalstu var piešķirt šādām svītrots
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nozarēm un produktiem: labība, eļļas 
augu sēklas, proteīnaugi, pākšaugi, lini, 
kaņepes, rīsi, rieksti, cietes kartupeļi, 
piens un piena produkti, sēklas, aitas gaļa 
un kazas gaļa, liellopu un teļa gaļa, 
olīveļļa, zīdtārpiņi, sausā lopbarība, apiņi, 
cukurbietes, cukurniedres un cigoriņi, 
augļi un dārzeņi un īscirtmeta atvasāji.

Or. en

Grozījums Nr. 2016
Phil Prendergast

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saistīto atbalstu var piešķirt šādām 
nozarēm un produktiem: labība, eļļas 
augu sēklas, proteīnaugi, pākšaugi, lini, 
kaņepes, rīsi, rieksti, cietes kartupeļi, 
piens un piena produkti, sēklas, aitas gaļa 
un kazas gaļa, liellopu un teļa gaļa, 
olīveļļa, zīdtārpiņi, sausā lopbarība, apiņi, 
cukurbietes, cukurniedres un cigoriņi, 
augļi un dārzeņi un īscirtmeta atvasāji.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 2017
Jean-Paul Gauzès

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saistīto atbalstu var piešķirt šādām 
nozarēm un produktiem: labība, eļļas 
augu sēklas, proteīnaugi, pākšaugi, lini, 
kaņepes, rīsi, rieksti, cietes kartupeļi, 
piens un piena produkti, sēklas, aitas gaļa 

svītrots
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un kazas gaļa, liellopu un teļa gaļa, 
olīveļļa, zīdtārpiņi, sausā lopbarība, apiņi, 
cukurbietes, cukurniedres un cigoriņi, 
augļi un dārzeņi un īscirtmeta atvasāji.

Or. fr

Grozījums Nr. 2018
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saistīto atbalstu var piešķirt šādām 
nozarēm un produktiem: labība, eļļas 
augu sēklas, proteīnaugi, pākšaugi, lini, 
kaņepes, rīsi, rieksti, cietes kartupeļi, 
piens un piena produkti, sēklas, aitas gaļa 
un kazas gaļa, liellopu un teļa gaļa, 
olīveļļa, zīdtārpiņi, sausā lopbarība, apiņi, 
cukurbietes, cukurniedres un cigoriņi, 
augļi un dārzeņi un īscirtmeta atvasāji.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 2019
Paolo Bartolozzi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saistīto atbalstu var piešķirt šādām 
nozarēm un produktiem: labība, eļļas 
augu sēklas, proteīnaugi, pākšaugi, lini, 
kaņepes, rīsi, rieksti, cietes kartupeļi, 
piens un piena produkti, sēklas, aitas gaļa 
un kazas gaļa, liellopu un teļa gaļa, 
olīveļļa, zīdtārpiņi, sausā lopbarība, apiņi, 
cukurbietes, cukurniedres un cigoriņi, 
augļi un dārzeņi un īscirtmeta atvasāji.

svītrots
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Or. en

Grozījums Nr. 2020
Jim Higgins, Seán Kelly

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saistīto atbalstu var piešķirt šādām 
nozarēm un produktiem: labība, eļļas 
augu sēklas, proteīnaugi, pākšaugi, lini, 
kaņepes, rīsi, rieksti, cietes kartupeļi, 
piens un piena produkti, sēklas, aitas gaļa 
un kazas gaļa, liellopu un teļa gaļa, 
olīveļļa, zīdtārpiņi, sausā lopbarība, apiņi, 
cukurbietes, cukurniedres un cigoriņi, 
augļi un dārzeņi un īscirtmeta atvasāji.

Dalībvalstis nosaka piemērotus saistītā 
atbalsta piešķiršanas kritērijus.

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstīm jābūt dotām plašām iespējām saistītā atbalsta piemērošanā.

Grozījums Nr. 2021
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saistīto atbalstu var piešķirt šādām 
nozarēm un produktiem: labība, eļļas 
augu sēklas, proteīnaugi, pākšaugi, lini, 
kaņepes, rīsi, rieksti, cietes kartupeļi, 
piens un piena produkti, sēklas, aitas gaļa 
un kazas gaļa, liellopu un teļa gaļa, 
olīveļļa, zīdtārpiņi, sausā lopbarība, apiņi, 
cukurbietes, cukurniedres un cigoriņi, 
augļi un dārzeņi un īscirtmeta atvasāji.

Saistīto atbalstu var piešķirt visām 
lauksaimnieciskās darbības nozarēm un 
īscirtmeta atvasājiem.
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Or. es

Grozījums Nr. 2022
Katarína Neveďalová

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saistīto atbalstu var piešķirt šādām
nozarēm un produktiem: labība, eļļas 
augu sēklas, proteīnaugi, pākšaugi, lini, 
kaņepes, rīsi, rieksti, cietes kartupeļi, 
piens un piena produkti, sēklas, aitas gaļa 
un kazas gaļa, liellopu un teļa gaļa, 
olīveļļa, zīdtārpiņi, sausā lopbarība, apiņi, 
cukurbietes, cukurniedres un cigoriņi, 
augļi un dārzeņi un īscirtmeta atvasāji.

Saistīto atbalstu var piešķirt augkopības un 
lopkopības nozarēm.

Or. sk

Grozījums Nr. 2023
Georgios Papastamkos, Esther Herranz García, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Pilar 
Ayuso, María Auxiliadora Correa Zamora, Czesław Adam Siekierski, Mariya Gabriel, 
Michel Dantin, Giovanni La Via, Mairead McGuinness, Jarosław Kalinowski, Elżbieta 
Katarzyna Łukacijewska, Artur Zasada, Krzysztof Lisek, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Gabriel Mato Adrover, Agnès Le Brun

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saistīto atbalstu var piešķirt šādām
nozarēm un produktiem: labība, eļļas augu 
sēklas, proteīnaugi, pākšaugi, lini, 
kaņepes, rīsi, rieksti, cietes kartupeļi, 
piens un piena produkti, sēklas, aitas gaļa 
un kazas gaļa, liellopu un teļa gaļa, 
olīveļļa, zīdtārpiņi, sausā lopbarība, apiņi, 
cukurbietes, cukurniedres un cigoriņi, 
augļi un dārzeņi un īscirtmeta atvasāji.

Saistīto atbalstu var piešķirt nozarēm un 
produktiem, ko no Līguma I pielikumā 
uzskaitītajiem nosaka katra dalībvalsts.
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Or. en

Grozījums Nr. 2024
Paolo De Castro

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saistīto atbalstu var piešķirt šādām 
nozarēm un produktiem: labība, eļļas 
augu sēklas, proteīnaugi, pākšaugi, lini, 
kaņepes, rīsi, rieksti, cietes kartupeļi, 
piens un piena produkti, sēklas, aitas gaļa 
un kazas gaļa, liellopu un teļa gaļa, 
olīveļļa, zīdtārpiņi, sausā lopbarība, apiņi, 
cukurbietes, cukurniedres un cigoriņi, 
augļi un dārzeņi un īscirtmeta atvasāji.

Saistīto atbalstu var piešķirt Līguma (LES 
un LESD) I pielikumā minētajiem
produktiem, izņemot zivsaimniecības 
produktus.

Or. it

Grozījums Nr. 2025
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saistīto atbalstu var piešķirt šādām
nozarēm un produktiem: labība, eļļas augu 
sēklas, proteīnaugi, pākšaugi, lini, 
kaņepes, rīsi, rieksti, cietes kartupeļi, 
piens un piena produkti, sēklas, aitas gaļa 
un kazas gaļa, liellopu un teļa gaļa, 
olīveļļa, zīdtārpiņi, sausā lopbarība, apiņi, 
cukurbietes, cukurniedres un cigoriņi, 
augļi un dārzeņi un īscirtmeta atvasāji.

Saistīto atbalstu var piešķirt Līguma 
I pielikumā minētajām nozarēm un 
produktiem, izņemot zivsaimniecības 
produktus.

Or. it
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Pamatojums

Svītrojot to nozaru detalizēto sarakstu, kurām var sniegt saistīto atbalstu, dalībvalstīm tiks 
dotas plašākas iespējas un tiks vienkāršots īstenošanas process. Saskaņā ar noteikumiem 
atbalsts ir paredzēts ekonomiski nestabilām nozarēm, un šis priekšnosacījums praktiski definē 
šāda atbalsta piemērošanas jomu.

Grozījums Nr. 2026
Rareş-Lucian Niculescu

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saistīto atbalstu var piešķirt šādām 
nozarēm un produktiem: labība, eļļas 
augu sēklas, proteīnaugi, pākšaugi, lini, 
kaņepes, rīsi, rieksti, cietes kartupeļi, 
piens un piena produkti, sēklas, aitas gaļa 
un kazas gaļa, liellopu un teļa gaļa, 
olīveļļa, zīdtārpiņi, sausā lopbarība, apiņi, 
cukurbietes, cukurniedres un cigoriņi, 
augļi un dārzeņi un īscirtmeta atvasāji.

Saistīto atbalstu var piešķirt nozarēm, ko 
no Līguma par Eiropas Savienības 
darbību I pielikumā uzskaitītajām nosaka 
katra dalībvalsts.

Or. ro

Grozījums Nr. 2027
Dominique Vlasto

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saistīto atbalstu var piešķirt šādām
nozarēm un produktiem: labība, eļļas augu 
sēklas, proteīnaugi, pākšaugi, lini, kaņepes, 
rīsi, rieksti, cietes kartupeļi, piens un piena 
produkti, sēklas, aitas gaļa un kazas gaļa, 
liellopu un teļa gaļa, olīveļļa, zīdtārpiņi, 
sausā lopbarība, apiņi, cukurbietes, 
cukurniedres un cigoriņi, augļi un dārzeņi 
un īscirtmeta atvasāji.

Saistīto atbalstu dalībvalstis var piešķirt 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
I pielikumā uzskaitītajām nozarēm un 
produktiem, kas ietver šādus: labība, 
tostarp cietie kvieši, eļļas augu sēklas, 
proteīnaugi, pākšaugi, lini, kaņepes, rīsi, 
rieksti, cietes kartupeļi, piens un piena 
produkti, sēklas, aitas gaļa un kazas gaļa, 
liellopu un teļa gaļa, olīveļļa, zīdtārpiņi, 
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sausā lopbarība, apiņi, cukurbietes, 
cukurniedres un cigoriņi, augļi un dārzeņi 
un īscirtmeta atvasāji.

Or. fr

Grozījums Nr. 2028
Alfreds Rubiks

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saistīto atbalstu var piešķirt šādām
nozarēm un produktiem: labība, eļļas 
augu sēklas, proteīnaugi, pākšaugi, lini, 
kaņepes, rīsi, rieksti, cietes kartupeļi, 
piens un piena produkti, sēklas, aitas gaļa 
un kazas gaļa, liellopu un teļa gaļa, 
olīveļļa, zīdtārpiņi, sausā lopbarība, apiņi, 
cukurbietes, cukurniedres un cigoriņi, 
augļi un dārzeņi un īscirtmeta atvasāji.

Saistīto atbalstu var piešķirt visām 
lauksaimniecības nozarēm vai dalībvalsts 
reģioniem, kuros konkrēti 
lauksaimniecības veidi vai konkrētas 
lauksaimniecības nozares saskaras ar 
zināmām grūtībām un kas ir īpaši svarīgas 
ekonomisku un/vai sociālu, un/vai ar vidi 
saistītu iemeslu dēļ.

.

Or. lv

Grozījums Nr. 2029
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saistīto atbalstu var piešķirt šādām 
nozarēm un produktiem: labība, eļļas augu 
sēklas, proteīnaugi, pākšaugi, lini, 
kaņepes, rīsi, rieksti, cietes kartupeļi, 
piens un piena produkti, sēklas, aitas gaļa 
un kazas gaļa, liellopu un teļa gaļa, 
olīveļļa, zīdtārpiņi, sausā lopbarība, apiņi, 
cukurbietes, cukurniedres un cigoriņi, 

Saistīto atbalstu var piešķirt šādām 
nozarēm un produktiem: rīsi, piens un 
piena produkti, aitas gaļa un kazas gaļa, kā 
arī liellopu un teļa gaļa.
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augļi un dārzeņi un īscirtmeta atvasāji.

Or. en

Pamatojums

Saistītajam atbalstam būtu jābūt pieejamam tiem pašiem produktiem, kuriem tas pieejams 
pašlaik. Saistītā atbalsta izmantošanas mērķis būtu jāierobežo, parasti tādēļ, lai palīdzētu 
ekstensīvās lopkopības un piena ražošanas nozarei apgabalos, kur draud ražošanas 
pārtraukšanas risks un ražošanas alternatīvas ir ļoti ierobežotas, jo īpaši, lai kompensētu 
pārdales efektu, pārejot uz reģionālo maksājumu modeli, kas negatīvi ietekmē šos ražošanas 
veidus.

Grozījums Nr. 2030
Martin Häusling
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saistīto atbalstu var piešķirt šādām 
nozarēm un produktiem: labība, eļļas augu 
sēklas, proteīnaugi, pākšaugi, lini, kaņepes, 
rīsi, rieksti, cietes kartupeļi, piens un piena 
produkti, sēklas, aitas gaļa un kazas gaļa, 
liellopu un teļa gaļa, olīveļļa, zīdtārpiņi, 
sausā lopbarība, apiņi, cukurbietes, 
cukurniedres un cigoriņi, augļi un dārzeņi
un īscirtmeta atvasāji.

Saistīto atbalstu var piešķirt šādām 
nozarēm un produktiem: pākšu 
proteīnaugi, pākšaugi, lini, linsēklas, 
kaņepes, rīsi, rieksti, piens un piena 
produkti, sēklas, aitas gaļa un kazas gaļa, 
liellopu un teļa gaļa, olīveļļa, zīdtārpiņi, 
vīnogulāji, sausā lopbarība, apiņi, cigoriņi, 
augļi un dārzeņi.

Or. en

Grozījums Nr. 2031
Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Nils Torvalds, Riikka Manner, Petri Sarvamaa, 
Liisa Jaakonsaari, Eija-Riitta Korhola, Hannu Takkula

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saistīto atbalstu var piešķirt šādām Saistīto atbalstu var piešķirt šādām 
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nozarēm un produktiem: labība, eļļas augu 
sēklas, proteīnaugi, pākšaugi, lini, kaņepes, 
rīsi, rieksti, cietes kartupeļi, piens un piena 
produkti, sēklas, aitas gaļa un kazas gaļa, 
liellopu un teļa gaļa, olīveļļa, zīdtārpiņi, 
sausā lopbarība, apiņi, cukurbietes, 
cukurniedres un cigoriņi, augļi un dārzeņi 
un īscirtmeta atvasāji.

nozarēm un produktiem: labība, eļļas augu 
sēklas, proteīnaugi, pākšaugi, lini, kaņepes, 
rīsi, rieksti, cietes kartupeļi, galda 
kartupeļi, rūpniecības kartupeļi, piens un 
piena produkti, sēklas, aitas gaļa un kazas 
gaļa, liellopu un teļa gaļa, cūkgaļa un 
mājputnu gaļa, olas, olīveļļa, zīdtārpiņi, 
sausā lopbarība, apiņi, cukurbietes, 
cukurniedres un cigoriņi, augļi un dārzeņi 
un īscirtmeta atvasāji.

Or. en

Grozījums Nr. 2032
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saistīto atbalstu var piešķirt šādām 
nozarēm un produktiem: labība, eļļas augu 
sēklas, proteīnaugi, pākšaugi, lini, kaņepes, 
rīsi, rieksti, cietes kartupeļi, piens un piena 
produkti, sēklas, aitas gaļa un kazas gaļa, 
liellopu un teļa gaļa, olīveļļa, zīdtārpiņi, 
sausā lopbarība, apiņi, cukurbietes, 
cukurniedres un cigoriņi, augļi un dārzeņi 
un īscirtmeta atvasāji.

Saistīto atbalstu var piešķirt šādām 
nozarēm un produktiem: labība, eļļas augu 
sēklas, proteīnaugi, pākšaugi, lopbarības 
pākšaugi, lini, kaņepes, rīsi, rieksti, cietes 
kartupeļi, piens un piena produkti, sēklas, 
aitas gaļa un aitas piens, kazas gaļa un 
kazas piens, liellopu un teļa gaļa, olīveļļa 
un galda olīvas, biškopība, zīdtārpiņi, 
sausā lopbarība, apiņi, cukurbietes, 
cukurniedres un cigoriņi, augļi un dārzeņi, 
tostarp galda kartupeļi, kokvilna, tabaka
un īscirtmeta atvasāji.

Or. es

Pamatojums

Nozaru saraksts ir jāpaplašina, un dalībvalstis vajadzības gadījumā tam var pievienot 
nozares, kas saskaras ar grūtībām, vai nozares, kurām attiecīgajā dalībvalstī ir īpaša 
sociālekonomiska vai ekoloģiska nozīme.

Grozījums Nr. 2033
Ramon Tremosa i Balcells
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Regulas priekšlikums
38. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saistīto atbalstu var piešķirt šādām 
nozarēm un produktiem: labība, eļļas augu 
sēklas, proteīnaugi, pākšaugi, lini, kaņepes, 
rīsi, rieksti, cietes kartupeļi, piens un piena 
produkti, sēklas, aitas gaļa un kazas gaļa, 
liellopu un teļa gaļa, olīveļļa, zīdtārpiņi, 
sausā lopbarība, apiņi, cukurbietes, 
cukurniedres un cigoriņi, augļi un dārzeņi 
un īscirtmeta atvasāji.

Saistīto atbalstu var piešķirt šādām 
nozarēm un produktiem: labība, eļļas augu 
sēklas, proteīnaugi, pākšaugi, lini, kaņepes, 
rīsi, rieksti, cietes kartupeļi, piens un piena 
produkti, sēklas, aitas gaļa un kazas gaļa, 
liellopu un teļa gaļa, olīveļļa, zīdtārpiņi, 
sausā lopbarība, apiņi, augļi un dārzeņi,
īscirtmeta atvasāji, vīnogulāju audzēšana 
(gan vīna, gan galda vīnogu ražošanai), 
biškopība un putnkopība, truškopība un 
cūkkopība.

Or. es

Grozījums Nr. 2034
Hynek Fajmon

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saistīto atbalstu var piešķirt šādām 
nozarēm un produktiem: labība, eļļas augu 
sēklas, proteīnaugi, pākšaugi, lini, kaņepes, 
rīsi, rieksti, cietes kartupeļi, piens un piena 
produkti, sēklas, aitas gaļa un kazas gaļa, 
liellopu un teļa gaļa, olīveļļa, zīdtārpiņi, 
sausā lopbarība, apiņi, cukurbietes, 
cukurniedres un cigoriņi, augļi un dārzeņi 
un īscirtmeta atvasāji.

Saistīto atbalstu var piešķirt šādām 
nozarēm un produktiem: labība, eļļas augu
sēklas, proteīnaugi, pākšaugi, lopbarības 
pākšaugi, soja, lini, kaņepes, rīsi, rieksti, 
cietes kartupeļi, piens un piena produkti, 
sēklas, aitas gaļa, cūkgaļa un kazas gaļa, 
liellopu un teļa gaļa, olīveļļa, zīdtārpiņi, 
sausā lopbarība, apiņi, cukurbietes,
cukurniedres un cigoriņi, augļi un dārzeņi 
un īscirtmeta atvasāji.

Or. en

Grozījums Nr. 2035
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Janusz Wojciechowski
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Regulas priekšlikums
38. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saistīto atbalstu var piešķirt šādām 
nozarēm un produktiem: labība, eļļas augu 
sēklas, proteīnaugi, pākšaugi, lini, kaņepes, 
rīsi, rieksti, cietes kartupeļi, piens un piena 
produkti, sēklas, aitas gaļa un kazas gaļa, 
liellopu un teļa gaļa, olīveļļa, zīdtārpiņi, 
sausā lopbarība, apiņi, cukurbietes, 
cukurniedres un cigoriņi, augļi un dārzeņi 
un īscirtmeta atvasāji.

Saistīto atbalstu var piešķirt šādām 
nozarēm un produktiem: labība, eļļas augu 
sēklas, proteīnaugi, pākšaugi, lopbarības 
pākšaugi, soja, lini, kaņepes, rīsi, rieksti, 
cietes kartupeļi, piens un piena produkti, 
sēklas, aitas gaļa un kazas gaļa, liellopu un 
teļa gaļa, cūkgaļa, tabaka, olīveļļa, 
zīdtārpiņi, sausā lopbarība, apiņi, 
cukurbietes, cukurniedres un cigoriņi, augļi 
un dārzeņi un īscirtmeta atvasāji.

Or. en

Grozījums Nr. 2036
Izaskun Bilbao Barandica

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saistīto atbalstu var piešķirt šādām 
nozarēm un produktiem: labība, eļļas augu 
sēklas, proteīnaugi, pākšaugi, lini, kaņepes, 
rīsi, rieksti, cietes kartupeļi, piens un piena 
produkti, sēklas, aitas gaļa un kazas gaļa, 
liellopu un teļa gaļa, olīveļļa, zīdtārpiņi, 
sausā lopbarība, apiņi, cukurbietes, 
cukurniedres un cigoriņi, augļi un dārzeņi 
un īscirtmeta atvasāji.

Saistīto atbalstu var piešķirt šādām 
nozarēm un produktiem: labība, eļļas augu 
sēklas, proteīnaugi, pākšaugi, lini, kaņepes, 
rīsi, rieksti, cietes kartupeļi, piens un piena 
produkti, sēklas, aitas gaļa un kazas gaļa, 
liellopu un teļa gaļa, olīveļļa un galda 
olīvas, zīdtārpiņi, sausā lopbarība, apiņi, 
cukurbietes, cukurniedres un cigoriņi, augļi 
un dārzeņi, kokvilna, tabaka un īscirtmeta 
atvasāji, tostarp eikalipts un Monterejas 
priede.

Or. es

Grozījums Nr. 2037
Willy Meyer, Patrick Le Hyaric
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Regulas priekšlikums
38. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saistīto atbalstu var piešķirt šādām 
nozarēm un produktiem: labība, eļļas augu 
sēklas, proteīnaugi, pākšaugi, lini, kaņepes, 
rīsi, rieksti, cietes kartupeļi, piens un piena 
produkti, sēklas, aitas gaļa un kazas gaļa, 
liellopu un teļa gaļa, olīveļļa, zīdtārpiņi, 
sausā lopbarība, apiņi, cukurbietes, 
cukurniedres un cigoriņi, augļi un dārzeņi 
un īscirtmeta atvasāji.

Saistīto atbalstu var piešķirt šādām 
nozarēm un produktiem: labība, eļļas augu 
sēklas, proteīnaugi, pākšaugi, lini, kaņepes, 
rīsi, rieksti, cietes kartupeļi, piens un piena 
produkti, sēklas, aitas gaļa un kazas gaļa, 
liellopu un teļa gaļa, olīveļļa un galda 
olīvas, zīdtārpiņi, sausā lopbarība, apiņi, 
cukurbietes, cukurniedres un cigoriņi, augļi 
un dārzeņi, kokvilna, tabaka un īscirtmeta 
atvasāji.

Or. es

Grozījums Nr. 2038
Csaba Sándor Tabajdi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saistīto atbalstu var piešķirt šādām 
nozarēm un produktiem: labība, eļļas augu 
sēklas, proteīnaugi, pākšaugi, lini, kaņepes, 
rīsi, rieksti, cietes kartupeļi, piens un piena 
produkti, sēklas, aitas gaļa un kazas gaļa, 
liellopu un teļa gaļa, olīveļļa, zīdtārpiņi, 
sausā lopbarība, apiņi, cukurbietes, 
cukurniedres un cigoriņi, augļi un dārzeņi 
un īscirtmeta atvasāji.

Saistīto atbalstu var piešķirt šādām 
nozarēm un produktiem: labība, eļļas augu 
sēklas, proteīnaugi, pākšaugi, lini, kaņepes, 
rīsi, rieksti, cietes kartupeļi, tabaka, piens 
un piena produkti, sēklas, aitas gaļa un 
kazas gaļa, liellopu un teļa gaļa, mājputnu 
gaļa, cūkgaļa, olīveļļa, zīdtārpiņi, sausā 
lopbarība, apiņi, cukurbietes, cukurniedres 
un cigoriņi, augļi un dārzeņi un īscirtmeta 
atvasāji.

Or. en

Grozījums Nr. 2039
Béla Glattfelder

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

Saistīto atbalstu var piešķirt šādām 
nozarēm un produktiem: labība, eļļas augu 
sēklas, proteīnaugi, pākšaugi, lini, kaņepes, 
rīsi, rieksti, cietes kartupeļi, piens un piena 
produkti, sēklas, aitas gaļa un kazas gaļa, 
liellopu un teļa gaļa, olīveļļa, zīdtārpiņi, 
sausā lopbarība, apiņi, cukurbietes, 
cukurniedres un cigoriņi, augļi un dārzeņi 
un īscirtmeta atvasāji.

Saistīto atbalstu var piešķirt šādām 
nozarēm un produktiem: labība, eļļas augu 
sēklas, proteīnaugi, pākšaugi, lini, kaņepes, 
rīsi, rieksti, cietes kartupeļi, piens un piena 
produkti, sēklas, aitas gaļa un kazas gaļa, 
liellopu un teļa gaļa, cūkgaļa, mājputnu 
gaļa un olas, olīveļļa, zīdtārpiņi, sausā 
lopbarība, apiņi, cukurbietes, cukurniedres 
un cigoriņi, augļi un dārzeņi un īscirtmeta 
atvasāji.

Or. en

Grozījums Nr. 2040
Eric Andrieu

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saistīto atbalstu var piešķirt šādām 
nozarēm un produktiem: labība, eļļas augu 
sēklas, proteīnaugi, pākšaugi, lini, kaņepes, 
rīsi, rieksti, cietes kartupeļi, piens un piena 
produkti, sēklas, aitas gaļa un kazas gaļa, 
liellopu un teļa gaļa, olīveļļa, zīdtārpiņi, 
sausā lopbarība, apiņi, cukurbietes, 
cukurniedres un cigoriņi, augļi un dārzeņi 
un īscirtmeta atvasāji.

Saistīto atbalstu var piešķirt šādām 
nozarēm un produktiem: labība, eļļas augu 
sēklas, cietie kvieši, proteīnaugi, pākšaugi, 
lini, kaņepes, rīsi, rieksti, cietes kartupeļi, 
piens un piena produkti, sēklas, aitas gaļa 
un kazas gaļa, liellopu un teļa gaļa, zirga 
gaļa, olīveļļa, zīdtārpiņi, sausā lopbarība, 
apiņi, cukurbietes, cukurniedres un 
cigoriņi, augļi un dārzeņi un īscirtmeta 
atvasāji.

Or. fr

Grozījums Nr. 2041
José Bové

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

Saistīto atbalstu var piešķirt šādām 
nozarēm un produktiem: labība, eļļas augu 
sēklas, proteīnaugi, pākšaugi, lini, kaņepes, 
rīsi, rieksti, cietes kartupeļi, piens un piena 
produkti, sēklas, aitas gaļa un kazas gaļa, 
liellopu un teļa gaļa, olīveļļa, zīdtārpiņi, 
sausā lopbarība, apiņi, cukurbietes, 
cukurniedres un cigoriņi, augļi un dārzeņi 
un īscirtmeta atvasāji.

Saistīto atbalstu var piešķirt šādām 
nozarēm un produktiem: labība, eļļas augu 
sēklas, proteīnaugi, pākšaugi, lini, kaņepes, 
rīsi, rieksti, cietes kartupeļi, piens un piena 
produkti, sēklas, aitas gaļa un kazas gaļa, 
liellopu un teļa gaļa, olīveļļa, zīdtārpiņi, 
sausā lopbarība, vīns, apiņi, tabaka, 
cukurbietes, cukurniedres un cigoriņi, augļi 
un dārzeņi un īscirtmeta atvasāji.

Or. fr

Grozījums Nr. 2042
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saistīto atbalstu var piešķirt šādām 
nozarēm un produktiem: labība, eļļas augu 
sēklas, proteīnaugi, pākšaugi, lini, kaņepes, 
rīsi, rieksti, cietes kartupeļi, piens un piena 
produkti, sēklas, aitas gaļa un kazas gaļa, 
liellopu un teļa gaļa, olīveļļa, zīdtārpiņi, 
sausā lopbarība, apiņi, cukurbietes, 
cukurniedres un cigoriņi, augļi un dārzeņi 
un īscirtmeta atvasāji.

Saistīto atbalstu var piešķirt šādām 
nozarēm un produktiem: labība, eļļas augu 
sēklas, proteīnaugi, pākšaugi, lini, kaņepes, 
rīsi, rieksti, cietes kartupeļi, piens un piena 
produkti, sēklas, aitas gaļa un kazas gaļa, 
liellopu un teļa gaļa, citas lopkopības 
nozares (piemēram, cūkgaļas ražošana), 
olīveļļa, zīdtārpiņi, sausā lopbarība, apiņi, 
cukurbietes, cukurniedres un cigoriņi, augļi 
un dārzeņi un īscirtmeta atvasāji.

Or. en

Grozījums Nr. 2043
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides, João Ferreira

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

Saistīto atbalstu var piešķirt šādām 
nozarēm un produktiem: labība, eļļas augu 
sēklas, proteīnaugi, pākšaugi, lini, kaņepes, 
rīsi, rieksti, cietes kartupeļi, piens un piena 
produkti, sēklas, aitas gaļa un kazas gaļa, 
liellopu un teļa gaļa, olīveļļa, zīdtārpiņi, 
sausā lopbarība, apiņi, cukurbietes, 
cukurniedres un cigoriņi, augļi un dārzeņi 
un īscirtmeta atvasāji.

Saistīto atbalstu var piešķirt šādām 
nozarēm un produktiem: labība, eļļas augu 
sēklas, proteīnaugi, pākšaugi un 
lopbarības pākšaugi, lini, kaņepes, rīsi, 
rieksti, cietes kartupeļi, piens un piena 
produkti, sēklas, aitas gaļa un kazas gaļa, 
liellopu un teļa gaļa, olīveļļa, zīdtārpiņi, 
sausā lopbarība, apiņi, cukurbietes, 
cukurniedres un cigoriņi, augļi un dārzeņi 
un īscirtmeta atvasāji.

Or. fr

Grozījums Nr. 2044
Julie Girling, Richard Ashworth

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saistīto atbalstu var piešķirt šādām 
nozarēm un produktiem: labība, eļļas augu 
sēklas, proteīnaugi, pākšaugi, lini, 
kaņepes, rīsi, rieksti, cietes kartupeļi, piens 
un piena produkti, sēklas, aitas gaļa un 
kazas gaļa, liellopu un teļa gaļa, olīveļļa, 
zīdtārpiņi, sausā lopbarība, apiņi, 
cukurbietes, cukurniedres un cigoriņi, augļi 
un dārzeņi un īscirtmeta atvasāji.

Saistīto atbalstu var piešķirt šādām 
nozarēm un produktiem: labība, eļļas augu 
sēklas, proteīnaugi, pākšaugi, rīsi, rieksti, 
cietes kartupeļi, piens un piena produkti, 
sēklas, aitas gaļa un kazas gaļa, liellopu un 
teļa gaļa, zīdtārpiņi, sausā lopbarība, apiņi, 
cukurbietes, cukurniedres un cigoriņi, augļi 
un dārzeņi un īscirtmeta atvasāji.

Or. en

Grozījums Nr. 2045
Janusz Wojciechowski

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

Saistīto atbalstu var piešķirt šādām 
nozarēm un produktiem: labība, eļļas augu 
sēklas, proteīnaugi, pākšaugi, lini, kaņepes, 
rīsi, rieksti, cietes kartupeļi, piens un piena 
produkti, sēklas, aitas gaļa un kazas gaļa, 
liellopu un teļa gaļa, olīveļļa, zīdtārpiņi, 
sausā lopbarība, apiņi, cukurbietes, 
cukurniedres un cigoriņi, augļi un dārzeņi 
un īscirtmeta atvasāji.

Saistīto atbalstu var piešķirt šādām 
nozarēm un produktiem: labība, eļļas augu 
sēklas, proteīnaugi, pākšaugi, lini, kaņepes, 
rīsi, rieksti, cietes kartupeļi, piens un piena 
produkti, sēklas, aitas gaļa un kazas gaļa, 
liellopu un teļa gaļa, olīveļļa, zīdtārpiņi, 
sausā lopbarība, apiņi, tabaka, cukurbietes, 
cukurniedres un cigoriņi, augļi un dārzeņi 
un īscirtmeta atvasāji.

Or. pl

Grozījums Nr. 2046
Sandra Kalniete, Roberts Zīle, Krišjānis Kariņš, Ivars Godmanis, Radvilė Morkūnaitė-
Mikulėnienė, Vytautas Landsbergis, Inese Vaidere

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saistīto atbalstu var piešķirt šādām 
nozarēm un produktiem: labība, eļļas augu 
sēklas, proteīnaugi, pākšaugi, lini, kaņepes, 
rīsi, rieksti, cietes kartupeļi, piens un piena 
produkti, sēklas, aitas gaļa un kazas gaļa, 
liellopu un teļa gaļa, olīveļļa, zīdtārpiņi, 
sausā lopbarība, apiņi, cukurbietes, 
cukurniedres un cigoriņi, augļi un dārzeņi 
un īscirtmeta atvasāji.

Saistīto atbalstu var piešķirt šādām 
nozarēm un produktiem: labība, eļļas augu 
sēklas, proteīnaugi, pākšaugi, lini, kaņepes, 
rīsi, rieksti, cietes kartupeļi, piens un piena 
produkti, sēklas, aitas gaļa un kazas gaļa, 
cūkgaļa, liellopu un teļa gaļa, olīveļļa, 
zīdtārpiņi, sausā lopbarība, apiņi, 
cukurbietes, cukurniedres un cigoriņi, augļi 
un dārzeņi un īscirtmeta atvasāji.

Or. en

Grozījums Nr. 2047
Robert Dušek

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

Saistīto atbalstu var piešķirt šādām 
nozarēm un produktiem: labība, eļļas augu 
sēklas, proteīnaugi, pākšaugi, lini, kaņepes, 
rīsi, rieksti, cietes kartupeļi, piens un piena 
produkti, sēklas, aitas gaļa un kazas gaļa, 
liellopu un teļa gaļa, olīveļļa, zīdtārpiņi, 
sausā lopbarība, apiņi, cukurbietes, 
cukurniedres un cigoriņi, augļi un dārzeņi 
un īscirtmeta atvasāji.

Saistīto atbalstu var piešķirt šādām 
nozarēm un produktiem: labība, eļļas augu 
sēklas, proteīnaugi, pākšaugi, lini, kaņepes, 
rīsi, rieksti, cietes kartupeļi, piens un piena 
produkti, sēklas, aitas gaļa un kazas gaļa, 
liellopu un teļa gaļa, cūkgaļa, olīveļļa, 
zīdtārpiņi, sausā lopbarība, apiņi, 
cukurbietes, cukurniedres un cigoriņi, augļi 
un dārzeņi un īscirtmeta atvasāji.

Or. en

Grozījums Nr. 2048
Hynek Fajmon

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saistīto atbalstu var piešķirt šādām 
nozarēm un produktiem: labība, eļļas augu 
sēklas, proteīnaugi, pākšaugi, lini, kaņepes, 
rīsi, rieksti, cietes kartupeļi, piens un piena 
produkti, sēklas, aitas gaļa un kazas gaļa, 
liellopu un teļa gaļa, olīveļļa, zīdtārpiņi, 
sausā lopbarība, apiņi, cukurbietes, 
cukurniedres un cigoriņi, augļi un dārzeņi 
un īscirtmeta atvasāji.

Saistīto atbalstu var piešķirt šādām 
nozarēm un produktiem: labība, eļļas augu 
sēklas, proteīnaugi, pākšaugi, lini, kaņepes, 
rīsi, rieksti, cietes kartupeļi, piens un piena 
produkti, sēklas, aitas gaļa un kazas gaļa, 
liellopu un teļa gaļa, cūkgaļa, olīveļļa, 
zīdtārpiņi, sausā lopbarība, apiņi, 
cukurbietes, cukurniedres un cigoriņi, augļi 
un dārzeņi un īscirtmeta atvasāji.

Or. en

Grozījums Nr. 2049
Juozas Imbrasas

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saistīto atbalstu var piešķirt šādām Saistīto atbalstu var piešķirt šādām 
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nozarēm un produktiem: labība, eļļas augu 
sēklas, proteīnaugi, pākšaugi, lini, kaņepes, 
rīsi, rieksti, cietes kartupeļi, piens un piena 
produkti, sēklas, aitas gaļa un kazas gaļa, 
liellopu un teļa gaļa, olīveļļa, zīdtārpiņi, 
sausā lopbarība, apiņi, cukurbietes, 
cukurniedres un cigoriņi, augļi un dārzeņi 
un īscirtmeta atvasāji.

nozarēm un produktiem: labība, eļļas augu 
sēklas, proteīnaugi, pākšaugi, lini, kaņepes, 
rīsi, rieksti, cietes kartupeļi, piens un piena 
produkti, sēklas, aitas gaļa un kazas gaļa, 
cūkgaļa, liellopu un teļa gaļa, olīveļļa, 
zīdtārpiņi, sausā lopbarība, apiņi, 
cukurbietes, cukurniedres un cigoriņi, augļi 
un dārzeņi un īscirtmeta atvasāji.

Or. en

Grozījums Nr. 2050
Alyn Smith

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saistīto atbalstu var piešķirt šādām 
nozarēm un produktiem: labība, eļļas augu 
sēklas, proteīnaugi, pākšaugi, lini, kaņepes, 
rīsi, rieksti, cietes kartupeļi, piens un piena 
produkti, sēklas, aitas gaļa un kazas gaļa, 
liellopu un teļa gaļa, olīveļļa, zīdtārpiņi, 
sausā lopbarība, apiņi, cukurbietes, 
cukurniedres un cigoriņi, augļi un dārzeņi 
un īscirtmeta atvasāji.

Saistīto atbalstu var piešķirt šādām 
nozarēm un produktiem: labība, eļļas augu 
sēklas, proteīnaugi, pākšaugi, lini, kaņepes, 
rīsi, rieksti, cietes kartupeļi, piens un piena 
produkti, sēklas, aitas gaļa un kazas gaļa, 
liellopu un teļa gaļa, saimniecībā audzētu 
briežu gaļa, olīveļļa, zīdtārpiņi, sausā 
lopbarība, apiņi, cukurbietes, cukurniedres 
un cigoriņi, augļi un dārzeņi un īscirtmeta 
atvasāji.

Or. en

Grozījums Nr. 2051
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saistīto atbalstu var piešķirt šādām 
nozarēm un produktiem: labība, eļļas augu 
sēklas, proteīnaugi, pākšaugi, lini, kaņepes, 
rīsi, rieksti, cietes kartupeļi, piens un piena 

Saistīto atbalstu var piešķirt šādām 
nozarēm un produktiem: labība, eļļas augu 
sēklas, proteīnaugi, pākšaugi, lini, kaņepes, 
rīsi, rieksti, cietes kartupeļi, piens un piena 
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produkti, sēklas, aitas gaļa un kazas gaļa, 
liellopu un teļa gaļa, olīveļļa, zīdtārpiņi, 
sausā lopbarība, apiņi, cukurbietes, 
cukurniedres un cigoriņi, augļi un dārzeņi 
un īscirtmeta atvasāji.

produkti, sēklas, aitas gaļa un kazas gaļa, 
liellopu un teļa gaļa, olīveļļa, zīdtārpiņi, 
sausā lopbarība, apiņi, cukurbietes, 
cukurniedres un cigoriņi, augļi un dārzeņi 
un īscirtmeta atvasāji, biškopības produkti 
un ārstniecības un aromātiskie augi.

Or. ro

Grozījums Nr. 2052
Marian-Jean Marinescu

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saistīto atbalstu var piešķirt šādām 
nozarēm un produktiem: labība, eļļas augu 
sēklas, proteīnaugi, pākšaugi, lini, kaņepes, 
rīsi, rieksti, cietes kartupeļi, piens un piena 
produkti, sēklas, aitas gaļa un kazas gaļa, 
liellopu un teļa gaļa, olīveļļa, zīdtārpiņi, 
sausā lopbarība, apiņi, cukurbietes, 
cukurniedres un cigoriņi, augļi un dārzeņi 
un īscirtmeta atvasāji.

Saistīto atbalstu var piešķirt šādām 
nozarēm un produktiem: labība, eļļas augu 
sēklas, proteīnaugi, pākšaugi, lini, kaņepes, 
rīsi, rieksti, cietes kartupeļi, piens un piena 
produkti, sēklas, aitas gaļa un kazas gaļa, 
liellopu un teļa gaļa, olīveļļa, zīdtārpiņi, 
sausā lopbarība, biškopības produkti un 
ārstniecības un aromātiskie augi, apiņi, 
cukurbietes, cukurniedres un cigoriņi, augļi 
un dārzeņi un īscirtmeta atvasāji.

Or. fr

Grozījums Nr. 2053
Marc Tarabella

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saistīto atbalstu var piešķirt šādām 
nozarēm un produktiem: labība, eļļas augu 
sēklas, proteīnaugi, pākšaugi, lini, kaņepes, 
rīsi, rieksti, cietes kartupeļi, piens un piena 
produkti, sēklas, aitas gaļa un kazas gaļa, 
liellopu un teļa gaļa, olīveļļa, zīdtārpiņi, 

Saistīto atbalstu var piešķirt šādām 
nozarēm un produktiem: labība, eļļas augu 
sēklas, proteīnaugi, pākšaugi, lini, kaņepes, 
rīsi, rieksti, cietes kartupeļi, piens un piena 
produkti, sēklas, aitas gaļa un kazas gaļa, 
liellopu un teļa gaļa, olīveļļa, zīdtārpiņi, 
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sausā lopbarība, apiņi, cukurbietes, 
cukurniedres un cigoriņi, augļi un dārzeņi 
un īscirtmeta atvasāji.

sausā lopbarība, apiņi, cukurbietes, 
cukurniedres un cigoriņi, augļi un dārzeņi 
un īscirtmeta atvasāji, kā arī produkti, ko 
paredzēts izmantot oficiālajās kvalitātes 
shēmās, tādās kā bioloģiskā 
lauksaimniecība.

Or. fr

Pamatojums

Atbalsta saistīšana ir nepieciešama ekonomisku un teritoriālu iemeslu dēļ, lai attiecīgajās 
nozarēs saglabātu ražošanas apjomu.

Grozījums Nr. 2054
João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saistīto atbalstu var piešķirt šādām 
nozarēm un produktiem: labība, eļļas augu 
sēklas, proteīnaugi, pākšaugi, lini, kaņepes, 
rīsi, rieksti, cietes kartupeļi, piens un piena 
produkti, sēklas, aitas gaļa un kazas gaļa, 
liellopu un teļa gaļa, olīveļļa, zīdtārpiņi, 
sausā lopbarība, apiņi, cukurbietes, 
cukurniedres un cigoriņi, augļi un dārzeņi 
un īscirtmeta atvasāji.

Saistīto atbalstu var piešķirt šādām 
nozarēm un produktiem: labība, eļļas augu 
sēklas, proteīnaugi, pākšaugi, lini, kaņepes, 
rīsi, rieksti, cietes kartupeļi, piens un piena 
produkti, sēklas, aitas gaļa un kazas gaļa, 
liellopu un teļa gaļa, olīveļļa, zīdtārpiņi, 
sausā lopbarība, apiņi, cukurbietes, 
cukurniedres un cigoriņi, augļi un dārzeņi.

Or. pt

Grozījums Nr. 2055
Michel Dantin

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saistītajiem maksājumiem paredzētās 
apropriācijas prioritārā kārtā piešķir 
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produktiem, kuriem 2010.–2013. gada 
periodā tika veikti saistītie maksājumi 
saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 73/2009 68., 
101. un 111. pantu.

Or. fr

Grozījums Nr. 2056
Michel Dantin

Regulas priekšlikums
38. pants – 1. punkts – 2.b daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saistīto atbalstu var piešķirt arī 
produktiem, uz kuriem attiecas ES 
kvalitātes shēmas vai dalībvalstu atzītas 
kvalitātes shēmas.

Or. fr

Grozījums Nr. 2057
Salvatore Caronna

Regulas priekšlikums
38. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Saistīto atbalstu var piešķirt tikai tādām 
nozarēm vai dalībvalsts reģioniem, kuros 
konkrēti lauksaimniecības veidi vai 
konkrētas lauksaimniecības nozares 
saskaras ar zināmām grūtībām un ir īpaši 
svarīgas ekonomisku un/vai sociālu 
un/vai ar vidi saistītu iemeslu dēļ.

2. Saistīto atbalstu var piešķirt tikai 
Līguma I pielikumā minētajām nozarēm
un produktiem.

Or. it

Grozījums Nr. 2058
Christofer Fjellner
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Regulas priekšlikums
38. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Saistīto atbalstu var piešķirt tikai tādām 
nozarēm vai dalībvalsts reģioniem, kuros 
konkrēti lauksaimniecības veidi vai 
konkrētas lauksaimniecības nozares 
saskaras ar zināmām grūtībām un ir īpaši 
svarīgas ekonomisku un/vai sociālu 
un/vai ar vidi saistītu iemeslu dēļ.

2. Saistīto atbalstu var piešķirt tikai tādām 
nozarēm, kuras saskaras ar zināmām 
grūtībām, vai nozarēm ekoloģiski jutīgos 
apgabalos vai ekonomiski nestabilos 
lauksaimniecības veidos šajās nozarēs. 

Or. en

Grozījums Nr. 2059
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Regulas priekšlikums
38. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Saistīto atbalstu var piešķirt tikai tādām 
nozarēm vai dalībvalsts reģioniem, kuros 
konkrēti lauksaimniecības veidi vai 
konkrētas lauksaimniecības nozares 
saskaras ar zināmām grūtībām un ir īpaši 
svarīgas ekonomisku un/vai sociālu un/vai
ar vidi saistītu iemeslu dēļ.

2. Saistīto atbalstu var piešķirt tādām 
nozarēm vai dalībvalsts reģioniem 
lauksaimniecībā vai konkrētās 
lauksaimniecības nozarēs, kuras: 

a) saskaras ar zināmām grūtībām un ir īpaši 
svarīgas ekonomisku un/vai sociālu 
iemeslu vai to izolētības dēļ, un/vai
b) ir īpaši svarīgas vides aizsardzības vai 
uzlabošanas, klimata un/vai bioloģiskās 
daudzveidības aizsardzības ziņā.

Palīdzība tiks sniegta arī ar mērķi veicināt 
kvalitatīvu produktu ražošanu, uzlabot 
konkurētspēju un atbalstīt ražošanas 
koncentrāciju vai komerciālo organizāciju 
attiecīgajā nozarē. 

Or. es
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Grozījums Nr. 2060
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Regulas priekšlikums
38. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Saistīto atbalstu var piešķirt tikai tādām 
nozarēm vai dalībvalsts reģioniem, kuros 
konkrēti lauksaimniecības veidi vai 
konkrētas lauksaimniecības nozares 
saskaras ar zināmām grūtībām un ir īpaši 
svarīgas ekonomisku un/vai sociālu, un/vai 
ar vidi saistītu iemeslu dēļ.

2. Saistīto atbalstu var piešķirt tikai tādām 
nozarēm vai dalībvalsts reģioniem, kuros 
konkrēti lauksaimniecības veidi vai 
konkrētas lauksaimniecības nozares 
saskaras ar zināmām grūtībām un ir īpaši 
svarīgas ekonomisku un/vai sociālu, un/vai 
ar vidi saistītu iemeslu dēļ.

Saskaņā ar 22. panta 7. punktu un 
iepriekšējo punktu un lai izpildītu 
20. pantā paredzētos objektīvos un 
nediskriminējošos kritērijus, īpaša 
palīdzība šajā nodaļā minētā saistītā 
atbalsta veidā tiks sniegta mazajām 
liellopu, aitu vai kazu saimniecībām 
dalībvalstīs vai reģionos.

Or. es

Pamatojums

En el caso de los sectores de vacuno y de ovino-caprino, consideramos que la propuesta de la 
nueva PAC es básicamente agrícola y que no ha tenido en cuenta los sectores ganaderos que 
hasta el 2013 han recibido ayudas. No se ha dado un trato proporcional y equitativo a estos 
sectores y por tanto, es necesario buscar alguna alternativa que no los excluya.Se propone el 
encaje de estos sectores dentro de la nueva PAC a través de las ayudas asociadas, 
garantizando un incremento del porcentaje destinado a estas ayudas asociadas. Pero es 
necesario hacer referencia a esta situación en el articulado del Reglamento de Pagos 
directos, con el objetivo de que se facilite su consideración en la aplicación de las ayudas 
asociadas.

Grozījums Nr. 2061
Martin Häusling
Verts/ALE grupas vārdā
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Regulas priekšlikums
38. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Saistīto atbalstu var piešķirt tikai tādām 
nozarēm vai dalībvalsts reģioniem, kuros 
konkrēti lauksaimniecības veidi vai 
konkrētas lauksaimniecības nozares 
saskaras ar zināmām grūtībām un ir īpaši 
svarīgas ekonomisku un/vai sociālu, un/vai 
ar vidi saistītu iemeslu dēļ.

2. Saistīto atbalstu var piešķirt tikai tādām 
nozarēm vai dalībvalsts reģioniem, kuros 
konkrēti lauksaimniecības veidi vai 
konkrētas lauksaimniecības nozares 
saskaras ar zināmām grūtībām un ir īpaši 
svarīgas ekonomisku un/vai sociālu, un/vai 
ar vidi saistītu iemeslu dēļ. Tāpēc attiecīgā 
dalībvalsts veic īpašu šā atbalsta ietekmes 
novērtējumu un informē par to Komisiju.

Or. en

Grozījums Nr. 2062
Wojciech Michał Olejniczak

Regulas priekšlikums
38. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Saistīto atbalstu var piešķirt tikai tādām 
nozarēm vai dalībvalsts reģioniem, kuros 
konkrēti lauksaimniecības veidi vai 
konkrētas lauksaimniecības nozares 
saskaras ar zināmām grūtībām un ir īpaši 
svarīgas ekonomisku un/vai sociālu, un/vai 
ar vidi saistītu iemeslu dēļ.

2. Saistīto atbalstu var piešķirt tikai tādām 
nozarēm vai dalībvalsts reģioniem, kuros 
konkrēti lauksaimniecības veidi vai 
konkrētas lauksaimniecības nozares 
saskaras ar zināmām grūtībām un ir īpaši 
svarīgas ekonomisku un/vai sociālu, un/vai 
ar vidi saistītu iemeslu dēļ, un jo īpaši tām, 
kuras palīdz saglabāt vai paaugstināt 
nodarbinātības līmeni.

Or. pl

Grozījums Nr. 2063
Csaba Sándor Tabajdi

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

2. Saistīto atbalstu var piešķirt tikai tādām 
nozarēm vai dalībvalsts reģioniem, kuros 
konkrēti lauksaimniecības veidi vai 
konkrētas lauksaimniecības nozares 
saskaras ar zināmām grūtībām un ir īpaši 
svarīgas ekonomisku un/vai sociālu, un/vai 
ar vidi saistītu iemeslu dēļ.

2. Saistīto atbalstu var piešķirt tikai tādām 
nozarēm vai dalībvalsts reģioniem, kuros 
konkrēti lauksaimniecības veidi vai 
konkrētas lauksaimniecības nozares 
saskaras ar zināmām grūtībām un ir īpaši 
svarīgas ekonomisku un/vai sociālu, un/vai 
ar vidi saistītu iemeslu dēļ. Uz 
lauksaimniekiem, kas saņem saistīto 
atbalstu, neattiecas III sadaļas 1. nodaļas 
noteikumi attiecībā uz maksājuma 
pakāpenisku samazināšanu un 
nepārsniedzamās summas noteikšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 2064
Struan Stevenson

Regulas priekšlikums
38. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Saistīto atbalstu var piešķirt tikai tādām 
nozarēm vai dalībvalsts reģioniem, kuros 
konkrēti lauksaimniecības veidi vai 
konkrētas lauksaimniecības nozares 
saskaras ar zināmām grūtībām un ir īpaši 
svarīgas ekonomisku un/vai sociālu un/vai
ar vidi saistītu iemeslu dēļ.

2. Saistīto atbalstu var piešķirt tikai tādām 
nozarēm vai dalībvalsts reģioniem, kuros 
konkrēti lauksaimniecības veidi vai 
konkrētas lauksaimniecības nozares 
saskaras ar zināmām grūtībām un ir īpaši 
svarīgas ekonomisku, sociālu un ar vidi 
saistītu iemeslu dēļ, ieskaitot klimata 
aizsardzību, bioloģisko daudzveidību un 
ainavas uzlabošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 2065
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà, Georgios 
Papastamkos

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

2. Saistīto atbalstu var piešķirt tikai tādām 
nozarēm vai dalībvalsts reģioniem, kuros 
konkrēti lauksaimniecības veidi vai 
konkrētas lauksaimniecības nozares 
saskaras ar zināmām grūtībām un ir īpaši 
svarīgas ekonomisku un/vai sociālu, un/vai 
ar vidi saistītu iemeslu dēļ.

2. Saistīto atbalstu var piešķirt tikai tādām 
nozarēm vai dalībvalsts reģioniem, kuros 
konkrēti lauksaimniecības veidi vai 
konkrētas lauksaimniecības nozares 
saskaras ar zināmām grūtībām un ir īpaši 
svarīgas ekonomisku un/vai sociālu, un/vai 
ar vidi saistītu iemeslu dēļ. Īpašu 
uzmanību dalībvalstis pievērš nozarēm, 
kas ir nestabilas ES agrāko saistīto vai 
īpašo maksājumu ierobežošanas dēļ.

Or. en

Grozījums Nr. 2066
Katarína Neveďalová

Regulas priekšlikums
38. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Saistīto atbalstu var piešķirt tikai tādām 
nozarēm vai dalībvalsts reģioniem, kuros 
konkrēti lauksaimniecības veidi vai 
konkrētas lauksaimniecības nozares 
saskaras ar zināmām grūtībām un ir īpaši 
svarīgas ekonomisku un/vai sociālu, un/vai 
ar vidi saistītu iemeslu dēļ.

2. Saistīto atbalstu var piešķirt tikai tādām 
nozarēm vai dalībvalsts reģioniem, kuros 
konkrēti lauksaimniecības veidi vai 
konkrētas lauksaimniecības nozares 
saskaras ar zināmām grūtībām un ir īpaši 
svarīgas ekonomisku un/vai sociālu, un/vai 
ar vidi saistītu iemeslu dēļ, ja vien tie 
attiecas uz lauksaimniecības dzīvnieku 
labturību.

Or. sk

Grozījums Nr. 2067
Robert Sturdy, Julie Girling, Anthea McIntyre

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

2. Saistīto atbalstu var piešķirt tikai tādām 
nozarēm vai dalībvalsts reģioniem, kuros 
konkrēti lauksaimniecības veidi vai 
konkrētas lauksaimniecības nozares 
saskaras ar zināmām grūtībām un ir īpaši 
svarīgas ekonomisku un/vai sociālu, un/vai 
ar vidi saistītu iemeslu dēļ.

2. tādām nozarēm vai dalībvalsts 
reģioniem, kuros konkrēti 
lauksaimniecības veidi vai konkrētas 
lauksaimniecības nozares saskaras ar 
zināmām grūtībām un ir īpaši svarīgas
ekonomisku un/vai sociālu, un/vai ar vidi 
saistītu iemeslu dēļ.

Or. en

Grozījums Nr. 2068
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Saistīto atbalstu var reģionalizēt 
dalībvalstī neatkarīgi no tā, vai dalībvalsts 
piemēro pamata maksājumu reģionālā 
līmenī vai ne.

Or. es

Pamatojums

Ar šo punktu norāda, ka saistīto atbalstu var reģionalizēt neatkarīgi no tā, vai tiek piemērots 
pamata maksājums reģionālā līmenī vai ne. Līdz ar to Katalonija var pieņemt lēmumus 
attiecībā uz saistīto atbalstu un sadalīt to atbilstoši tās reālajai situācijai lauksaimniecības 
nozarē.

Grozījums Nr. 2069
Martin Häusling
Verts/ALE grupas vārdā

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

3. Atkāpjoties no 2. punkta, saistīto
atbalstu var piešķirt arī lauksaimniekiem, 
kuru rīcībā 2013. gada 31. decembrī bija 
maksājumtiesības, kas piešķirtas saskaņā ar 
Regulas (EK) Nr. 1782/2003 III sadaļas 
3. nodaļas 2. iedaļu un 71.m pantu un 
saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 73/2009 
60. pantu un 65. panta ceturto daļu, un 
kuriem nav atbalsttiesīgu hektāru, lai 
aktivizētu maksājumtiesības saskaņā ar 
pamata maksājuma shēmu, kas minēta šīs 
regulas III sadaļas 1. nodaļā.

3. Atkāpjoties no 2. punkta, saistīto 
atbalstu var piešķirt arī lauksaimniekiem, 
kuru rīcībā 2013. gada 31. decembrī bija 
maksājumtiesības, kas piešķirtas saskaņā ar 
Regulas (EK) Nr. 1782/2003 III sadaļas 
3. nodaļas 2. iedaļu un 71.m pantu un 
saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 73/2009 
60. pantu un 65. panta ceturto daļu, un 
kuriem nav atbalsttiesīgu hektāru, lai 
aktivizētu maksājumtiesības saskaņā ar 
pamata maksājuma shēmu, kas minēta šīs 
regulas III sadaļas 1. nodaļā. Saistītos 
maksājumus nav tiesīgas saņemt 
lopkopības saimniecības, kurām nav 
pietiekami lielas zemes platības šķidro 
kūtsmēslu uzsūkšanai un kuras izmanto 
arī citas neilgtspējīgas metodes.

Or. en

Grozījums Nr. 2070
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saskaņā ar iepriekšējo punktu 
lauksaimniekiem, kas darbojas 
lopkopības, piena un piena produktu, 
liellopu gaļas, aitas un kazas gaļas 
ražošanas nozarē, bet nav savas 
saimniecības zemes īpašnieki, ir pieejama 
maksājumu sistēma, pamatojoties uz 
īpašām tiesībām.

Or. es

Grozījums Nr. 2071
Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà
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Regulas priekšlikums
38. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Dalībvalstis papildus III sadaļas 
1. nodaļā minētajam pamata 
maksājumam saistīto atbalstu var piešķirt 
lauksaimniekiem, kuriem no 2008. līdz 
2010. gadam bija piešķirtas īpašas tiesības 
saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 73/2009 60. 
un 65. pantu.

Or. it

Grozījums Nr. 2072
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Dalībvalstis papildus III sadaļas 
1. nodaļā minētajam pamata 
maksājumam saistīto atbalstu var piešķirt 
lauksaimniekiem, kuriem 2010. gadā bija 
piešķirtas īpašas tiesības saskaņā ar 
Regulas (EK) Nr. 73/2009 60. un 
65. pantu.

Or. es

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir mazināt gan pārāk lielu tiesību problēmu, gan arī grūtības saistībā ar 
hektāru platības pieejamību saskaņā ar jauno maksājuma modeli.

Grozījums Nr. 2073
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora
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Regulas priekšlikums
38. pants – 3.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.b Dalībvalstis var piešķirt saistīto 
atbalstu lopkopjiem, kas nav īpašnieki 
lielākajai daļai savas saimniecības zemes.

Or. es

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir mazināt gan pārāk lielu tiesību problēmu, gan arī grūtības saistībā ar 
hektāru platības pieejamību saskaņā ar jauno maksājuma modeli.

Grozījums Nr. 2074
Martin Häusling
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
38. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Saistīto atbalstu var piešķirt tikai tādā 
apmērā, kas nepieciešams, lai radītu 
stimulu attiecīgajos reģionos saglabāt 
pašreizējo ražošanas apjomu.

4. Saistīto atbalstu var piešķirt tikai tādā 
apmērā, kas nepieciešams, lai radītu 
stimulu attiecīgajos reģionos saglabāt 
pašreizējo ražošanas apjomu, ilgtspējīgas 
lauksaimniecības praksi un vides 
pārvaldības un nodarbinātības līmeni 
saimniecībās, pamatojoties uz 2. punktā 
minētajiem nosacījumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 2075
Michel Dantin

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

4. Saistīto atbalstu var piešķirt tikai tādā 
apmērā, kas nepieciešams, lai radītu 
stimulu attiecīgajos reģionos saglabāt 
pašreizējo ražošanas apjomu.

4. Saistīto atbalstu var piešķirt tikai tādā 
apmērā, kas nepieciešams, lai radītu 
stimulu attiecīgajos reģionos saglabāt 
pašreizējo ražošanas apjomu vai atbalstīt 
noteiktus ražošanas veidus. Saistīto 
atbalstu vides jomā var piešķirt ne vairāk 
kā dalībvalsts noteiktajā apmērā, ņemot 
vērā attiecīgos vides mērķus vai 
problēmas, un šo maksimālo summu 
apstiprina Komisija.

Or. fr

Grozījums Nr. 2076
Luís Paulo Alves

Regulas priekšlikums
38. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Saistīto atbalstu var piešķirt tikai tādā 
apmērā, kas nepieciešams, lai radītu 
stimulu attiecīgajos reģionos saglabāt 
pašreizējo ražošanas apjomu.

4. Saistīto atbalstu var piešķirt tikai tādā 
apmērā, kas nepieciešams, lai radītu 
stimulu saglabāt pašreizējo nodarbinātības 
līmeni un/vai ražošanas apjomu 
attiecīgajos reģionos un jo īpaši 
apgabalos, kuros ir dabas ierobežojumi, 
tādos kā salu reģioni un tālākie reģioni.

Or. pt

Grozījums Nr. 2077
Marc Tarabella

Regulas priekšlikums
38. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Saistīto atbalstu var piešķirt tikai tādā 
apmērā, kas nepieciešams, lai radītu 

4. Saistīto atbalstu var piešķirt tikai tādā 
apmērā, kas nepieciešams, lai radītu 
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stimulu attiecīgajos reģionos saglabāt 
pašreizējo ražošanas apjomu.

stimulu saglabāt pašreizējo ražošanas 
apjomu attiecīgajos reģionos, jo īpaši 
apgabalos, kuros ir dabas ierobežojumi,
tādos kā tālākie reģioni, un ražošanas 
nozarēs, kas veicina nodarbinātību.

Or. fr

Pamatojums

Atbalsta saistīšana ir nepieciešama ekonomisku un teritoriālu iemeslu dēļ, lai attiecīgajos 
apgabalos saglabātu ražošanas apjomu.

Grozījums Nr. 2078
Izaskun Bilbao Barandica

Regulas priekšlikums
38. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Saistīto atbalstu var piešķirt tikai tādā 
apmērā, kas nepieciešams, lai radītu 
stimulu attiecīgajos reģionos saglabāt 
pašreizējo ražošanas apjomu.

4. Saistīto atbalstu var piešķirt tikai tādā 
apmērā, kas nepieciešams, lai radītu 
stimulu attiecīgajos reģionos saglabāt 
pašreizējo ražošanas apjomu un saglabāt 
un/vai palielināt ražošanu un 
nodarbinātību nozarē.

Or. es

Grozījums Nr. 2079
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Regulas priekšlikums
38. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Saistīto atbalstu var piešķirt tikai tādā 
apmērā, kas nepieciešams, lai radītu 
stimulu attiecīgajos reģionos saglabāt 
pašreizējo ražošanas apjomu.

4. Saistīto atbalstu var piešķirt tikai tādā 
apmērā, kas nepieciešams, lai radītu 
stimulu attiecīgajos reģionos saglabāt 
pašreizējo ražošanas apjomu un
nodarbinātību lauksaimniecībā.
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Or. fr

Grozījums Nr. 2080
Luís Paulo Alves

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Piemērojot 20. pantu, dalībvalstis var 
paredzēt dažādus finansēšanas veidus 
reģioniem, kas noteikti saskaņā ar šo 
pantu.

Or. pt

Grozījums Nr. 2081
Marc Tarabella

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Piemērojot 20. pantu, dalībvalstis var 
piešķirt dažādu finansējumu reģionālajām 
zonām, kas noteiktas saskaņā ar šo pantu.

Or. fr

Pamatojums

Šis grozījums paredz reģionālu piemērošanu saskaņā ar 20. pantu.

Grozījums Nr. 2082
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

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

5. Saistīto atbalstu piešķir kā gada 
maksājumu, un tas nepārsniedz noteiktus 
kvantitatīvus limitus un balstās uz 
noteiktām platībām un ražīgumu vai 
noteiktu dzīvnieku skaitu.

5. Saistīto atbalstu piešķir kā gada 
maksājumu, un tas nepārsniedz 
kvantitatīvus limitus un balstās uz 
objektīviem kritērijiem.

Or. es

Pamatojums

Jādod pietiekami plašas iespējas to kritēriju noteikšanā, kas ir visatbilstošākie katra reģiona 
un ražošanas sistēmas konkrētajām īpašībām.

Grozījums Nr. 2083
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Regulas priekšlikums
38. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Saistīto atbalstu piešķir kā gada 
maksājumu, un tas nepārsniedz noteiktus 
kvantitatīvus limitus un balstās uz
noteiktām platībām un ražīgumu vai 
noteiktu dzīvnieku skaitu.

5. Saistīto atbalstu piešķir kā gada 
maksājumu, un tas nepārsniedz 
kvantitatīvus limitus.

Or. es

Pamatojums

Ar šo grozījumu tiek ierosināta tāda teksta redakcija, kas nodrošina saistīto maksājumu 
atbilstību PTO „zilajai kastei”. Tā kā „dzeltenā kaste” paredz pietiekamu rīcības brīvību 
attiecībā uz pašreizējām un turpmākajām saistībām, Komisijai, tāpat kā līdz šim, jāļauj 
dalībvalstīm piešķirt atbalstu jebkādā formā pēc to izvēles, ievērojot noteiktos ierobežojumus.

Grozījums Nr. 2084
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Regulas priekšlikums
38. pants – 7.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a Saistīto atbalstu pakāpeniski 
samazina. Tā lielums 2019. gadā nav 
vairāk par 50 % no 2014. gadā veiktā 
maksājuma.

Or. de

Grozījums Nr. 2085
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund

Regulas priekšlikums
39. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

[...] svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 2086
Alyn Smith

Regulas priekšlikums
39. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai finansētu brīvprātīgu saistīto 
atbalstu, dalībvalstis var līdz tā gada 
1. augustam, kas ir pirms šāda atbalsta 
pirmā īstenošanas gada, nolemt izmantot 
līdz 5 % no II pielikumā noteiktā valsts 
gada maksimālā apjoma.

1. Lai finansētu brīvprātīgu saistīto 
atbalstu, dalībvalstis var līdz tā gada 
1. augustam, kas ir pirms šāda atbalsta 
pirmā īstenošanas gada, nolemt izmantot 
līdz 15 % no II pielikumā noteiktā valsts 
gada maksimālā apjoma.

Or. en

Grozījums Nr. 2087
Michel Dantin, Agnès Le Brun, Jim Higgins
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Regulas priekšlikums
39. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai finansētu brīvprātīgu saistīto 
atbalstu, dalībvalstis var līdz tā gada 
1. augustam, kas ir pirms šāda atbalsta 
pirmā īstenošanas gada, nolemt izmantot 
līdz 5 % no II pielikumā noteiktā valsts 
gada maksimālā apjoma.

1. Lai finansētu brīvprātīgu saistīto 
atbalstu, dalībvalstis var līdz tā gada 
1. augustam, kas ir pirms šāda atbalsta 
pirmā īstenošanas gada, nolemt izmantot 
līdz 15 % no II pielikumā noteiktā valsts 
gada maksimālā apjoma.

Or. fr

Grozījums Nr. 2088
Hynek Fajmon

Regulas priekšlikums
39. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai finansētu brīvprātīgu saistīto 
atbalstu, dalībvalstis var līdz tā gada 
1. augustam, kas ir pirms šāda atbalsta 
pirmā īstenošanas gada, nolemt izmantot 
līdz 5 % no II pielikumā noteiktā valsts 
gada maksimālā apjoma.

1. Lai finansētu brīvprātīgu saistīto 
atbalstu, dalībvalstis var līdz tā gada 
1. augustam, kas ir pirms šāda atbalsta 
pirmā īstenošanas gada, nolemt izmantot 
līdz 15 % no II pielikumā noteiktā valsts 
gada maksimālā apjoma.

Or. en

Grozījums Nr. 2089
Izaskun Bilbao Barandica

Regulas priekšlikums
39. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai finansētu brīvprātīgu saistīto 
atbalstu, dalībvalstis var līdz tā gada 
1. augustam, kas ir pirms šāda atbalsta 
pirmā īstenošanas gada, nolemt izmantot 
līdz 5 % no II pielikumā noteiktā valsts 

1. Lai finansētu brīvprātīgu saistīto 
atbalstu, dalībvalstis var līdz tā gada 
1. augustam, kas ir pirms šāda atbalsta 
pirmā īstenošanas gada, nolemt izmantot 
līdz 15 % no II pielikumā noteiktā valsts 
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gada maksimālā apjoma. gada maksimālā apjoma.

Or. es

Grozījums Nr. 2090
Marian Harkin

Regulas priekšlikums
39. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai finansētu brīvprātīgu saistīto 
atbalstu, dalībvalstis var līdz tā gada 
1. augustam, kas ir pirms šāda atbalsta 
pirmā īstenošanas gada, nolemt izmantot 
līdz 5 % no II pielikumā noteiktā valsts 
gada maksimālā apjoma.

1. Lai finansētu brīvprātīgu saistīto 
atbalstu, dalībvalstis var līdz tā gada 
1. augustam, kas ir pirms šāda atbalsta 
pirmā īstenošanas gada, nolemt izmantot 
līdz 15 % no II pielikumā noteiktā valsts 
gada maksimālā apjoma.

Or. en

Grozījums Nr. 2091
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Regulas priekšlikums
39. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai finansētu brīvprātīgu saistīto 
atbalstu, dalībvalstis var līdz tā gada
1. augustam, kas ir pirms šāda atbalsta 
pirmā īstenošanas gada, nolemt izmantot 
līdz 5 % no II pielikumā noteiktā valsts 
gada maksimālā apjoma.

1. Lai finansētu brīvprātīgu saistīto 
atbalstu, dalībvalstis var līdz tā gada 
1. augustam, kas ir pirms šāda atbalsta 
pirmā īstenošanas gada, nolemt izmantot 
vajadzīgo daļu no II pielikumā noteiktā 
valsts gada maksimālā apjoma.

Or. fr

Grozījums Nr. 2092
James Nicholson
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Regulas priekšlikums
39. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai finansētu brīvprātīgu saistīto 
atbalstu, dalībvalstis var līdz tā gada 
1. augustam, kas ir pirms šāda atbalsta 
pirmā īstenošanas gada, nolemt izmantot 
līdz 5 % no II pielikumā noteiktā valsts 
gada maksimālā apjoma.

1. Lai finansētu brīvprātīgu saistīto 
atbalstu, dalībvalstis var līdz tā gada 
1. augustam, kas ir pirms šāda atbalsta 
pirmā īstenošanas gada, nolemt izmantot 
līdz 10 % no II pielikumā noteiktā valsts 
gada maksimālā apjoma.

Or. en

Pamatojums

Saistītā atbalsta finansēšanai izmantotajai procentuālajai daļai jābūt vienādai visā ES, un tā 
nedrīkst pārsniegt 10 %.

Grozījums Nr. 2093
Christofer Fjellner

Regulas priekšlikums
39. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai finansētu brīvprātīgu saistīto 
atbalstu, dalībvalstis var līdz tā gada 
1. augustam, kas ir pirms šāda atbalsta 
pirmā īstenošanas gada, nolemt izmantot 
līdz 5 % no II pielikumā noteiktā valsts 
gada maksimālā apjoma.

1. Lai finansētu brīvprātīgu saistīto 
atbalstu, dalībvalstis var līdz tā gada 
1. augustam, kas ir pirms šāda atbalsta 
pirmā īstenošanas gada, nolemt izmantot 
līdz 3,5 % no II pielikumā noteiktā valsts 
gada maksimālā apjoma.

Or. en

Grozījums Nr. 2094
James Nicholson, Kay Swinburne

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

1. Lai finansētu brīvprātīgu saistīto 
atbalstu, dalībvalstis var līdz tā gada 
1. augustam, kas ir pirms šāda atbalsta 
pirmā īstenošanas gada, nolemt izmantot 
līdz 5 % no II pielikumā noteiktā valsts 
gada maksimālā apjoma.

1. Lai finansētu brīvprātīgu saistīto 
atbalstu, dalībvalstis var līdz tā gada 
1. augustam, kas ir pirms šāda atbalsta 
pirmā īstenošanas gada, nolemt izmantot 
līdz 5 % no II pielikumā noteiktā valsts vai 
reģiona gada maksimālā apjoma.

Or. en

Grozījums Nr. 2095
Diane Dodds

Regulas priekšlikums
39. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai finansētu brīvprātīgu saistīto 
atbalstu, dalībvalstis var līdz tā gada 
1. augustam, kas ir pirms šāda atbalsta 
pirmā īstenošanas gada, nolemt izmantot 
līdz 5 % no II pielikumā noteiktā valsts 
gada maksimālā apjoma.

1. Lai finansētu brīvprātīgu saistīto 
atbalstu, dalībvalstis var līdz tā gada 
1. augustam, kas ir pirms šāda atbalsta 
pirmā īstenošanas gada, nolemt izmantot 
līdz 5 % no II pielikumā noteiktā valsts vai 
reģiona gada maksimālā apjoma.

Or. en

Grozījums Nr. 2096
Michel Dantin, Agnès Le Brun

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Valsts maksimālā apjoma procentuālo 
daļu, kas minēta 1. punktā, palielina par 
trim procentpunktiem tām dalībvalstīm, 
kuras nolemj izmantot vismaz 3 % no 
II pielikumā noteiktā valsts maksimālā 
apjoma, lai atbalstītu proteīnaugu 
ražošanu saskaņā ar šo nodaļu. 
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Or. fr

Grozījums Nr. 2097
Alyn Smith

Regulas priekšlikums
39. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Atkāpjoties no 1. punkta, dalībvalstis 
var nolemt izmantot līdz 10 % no 
II pielikumā noteiktā valsts gada 
maksimālā apjoma, ja:

svītrots

a) tās līdz 2013. gada 31. decembrim 
piemēroja vienotā platībmaksājuma 
shēmu, kas izveidota ar Regulas (EK) 
Nr. 73/2009 V sadaļu, vai finansēja
pasākumus saskaņā ar minētās regulas 
111. pantu, vai arī uz tām attiecas 
69. panta 5. punktā paredzētā atkāpe 
vai — Maltas gadījumā — minētās 
regulas 69. panta 1. punktā paredzētā 
atkāpe, un/vai
b) tās vismaz vienu gadu 2010.–
2013. gada periodā vairāk nekā 5 % no 
summas, kas pieejama to tiešo 
maksājumu piešķiršanai, kas paredzēti 
Regulas (EK) Nr. 73/2009 III, IV un 
V sadaļā, izņemot IV sadaļas 1. nodaļas 
6. iedaļu, ir izmantojušas, lai finansētu 
pasākumus, kas noteikti Regulas (EK) 
Nr. 73/2009 III sadaļas 2. nodaļas 
2. iedaļā, atbalstu, kas paredzēts minētās 
regulas 68. panta 1. punkta 
a) apakšpunkta i)–iv) punktā un 1. punkta 
b) un e) apakšpunktā, vai pasākumus, kas 
paredzēti minētās regulas IV sadaļas 
1. nodaļā, izņemot tās 6. iedaļu.

Or. en
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Grozījums Nr. 2098
Martin Häusling
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
39. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Atkāpjoties no 1. punkta, dalībvalstis 
var nolemt izmantot līdz 10 % no 
II pielikumā noteiktā valsts gada 
maksimālā apjoma, ja:

svītrots

a) tās līdz 2013. gada 31. decembrim 
piemēroja vienotā platībmaksājuma 
shēmu, kas izveidota ar Regulas (EK) 
Nr. 73/2009 V sadaļu, vai finansēja 
pasākumus saskaņā ar minētās regulas 
111. pantu, vai arī uz tām attiecas 
69. panta 5. punktā paredzētā atkāpe 
vai — Maltas gadījumā — minētās 
regulas 69. panta 1. punktā paredzētā 
atkāpe, un/vai
b) tās vismaz vienu gadu 2010.–
2013. gada periodā vairāk nekā 5 % no 
summas, kas pieejama to tiešo 
maksājumu piešķiršanai, kas paredzēti 
Regulas (EK) Nr. 73/2009 III, IV un 
V sadaļā, izņemot IV sadaļas 1. nodaļas 
6. iedaļu, ir izmantojušas, lai finansētu 
pasākumus, kas noteikti Regulas (EK) 
Nr. 73/2009 III sadaļas 2. nodaļas 
2. iedaļā, atbalstu, kas paredzēts minētās 
regulas 68. panta 1. punkta 
a) apakšpunkta i)–iv) punktā un 1. punkta 
b) un e) apakšpunktā, vai pasākumus, kas 
paredzēti minētās regulas IV sadaļas 
1. nodaļā, izņemot tās 6. iedaļu.

Or. en

Grozījums Nr. 2099
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling
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Regulas priekšlikums
39. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Atkāpjoties no 1. punkta, dalībvalstis 
var nolemt izmantot līdz 10 % no 
II pielikumā noteiktā valsts gada 
maksimālā apjoma, ja:

svītrots

a) tās līdz 2013. gada 31. decembrim 
piemēroja vienotā platībmaksājuma 
shēmu, kas izveidota ar Regulas (EK) 
Nr. 73/2009 V sadaļu, vai finansēja 
pasākumus saskaņā ar minētās regulas 
111. pantu, vai arī uz tām attiecas 
69. panta 5. punktā paredzētā atkāpe 
vai — Maltas gadījumā — minētās 
regulas 69. panta 1. punktā paredzētā 
atkāpe, un/vai
b) tās vismaz vienu gadu 2010.–
2013. gada periodā vairāk nekā 5 % no 
summas, kas pieejama to tiešo 
maksājumu piešķiršanai, kas paredzēti 
Regulas (EK) Nr. 73/2009 III, IV un 
V sadaļā, izņemot IV sadaļas 1. nodaļas 
6. iedaļu, ir izmantojušas, lai finansētu 
pasākumus, kas noteikti Regulas (EK) 
Nr. 73/2009 III sadaļas 2. nodaļas 
2. iedaļā, atbalstu, kas paredzēts minētās 
regulas 68. panta 1. punkta 
a) apakšpunkta i)–iv) punktā un 1. punkta 
b) un e) apakšpunktā, vai pasākumus, kas 
paredzēti minētās regulas IV sadaļas 
1. nodaļā, izņemot tās 6. iedaļu.

Or. en

Pamatojums

Saistītais atbalsts būtu jāizmanto tikai izņēmuma gadījumos, jo tas nopietni kropļo konkurenci 
starp lauksaimniekiem dažādās dalībvalstīs. Dalībvalstīm, kuras jau agrāk izmantojušas šo 
pasākumu, nav nekāda pamata ļaut to turpināt, radot vēl lielākus kropļojumus vienotajā 
tirgū.
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Grozījums Nr. 2100
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Regulas priekšlikums
39. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Atkāpjoties no 1. punkta, dalībvalstis 
var nolemt izmantot līdz 10 % no 
II pielikumā noteiktā valsts gada 
maksimālā apjoma, ja:

svītrots

a) tās līdz 2013. gada 31. decembrim 
piemēroja vienotā platībmaksājuma 
shēmu, kas izveidota ar Regulas (EK) 
Nr. 73/2009 V sadaļu, vai finansēja 
pasākumus saskaņā ar minētās regulas 
111. pantu, vai arī uz tām attiecas 
69. panta 5. punktā paredzētā atkāpe 
vai — Maltas gadījumā — minētās 
regulas 69. panta 1. punktā paredzētā 
atkāpe, un/vai
b) tās vismaz vienu gadu 2010.–
2013. gada periodā vairāk nekā 5 % no 
summas, kas pieejama to tiešo 
maksājumu piešķiršanai, kas paredzēti 
Regulas (EK) Nr. 73/2009 III, IV un 
V sadaļā, izņemot IV sadaļas 1. nodaļas 
6. iedaļu, ir izmantojušas, lai finansētu 
pasākumus, kas noteikti Regulas (EK) 
Nr. 73/2009 III sadaļas 2. nodaļas 
2. iedaļā, atbalstu, kas paredzēts minētās 
regulas 68. panta 1. punkta 
a) apakšpunkta i)–iv) punktā un 1. punkta 
b) un e) apakšpunktā, vai pasākumus, kas 
paredzēti minētās regulas IV sadaļas 
1. nodaļā, izņemot tās 6. iedaļu.

Or. fr

Grozījums Nr. 2101
Diane Dodds, James Nicholson

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

2. Atkāpjoties no 1. punkta, dalībvalstis 
var nolemt izmantot līdz 10 % no 
II pielikumā noteiktā valsts gada 
maksimālā apjoma, ja:

svītrots

a) tās līdz 2013. gada 31. decembrim 
piemēroja vienotā platībmaksājuma 
shēmu, kas izveidota ar Regulas (EK) 
Nr. 73/2009 V sadaļu, vai finansēja 
pasākumus saskaņā ar minētās regulas 
111. pantu, vai arī uz tām attiecas 
69. panta 5. punktā paredzētā atkāpe 
vai — Maltas gadījumā — minētās 
regulas 69. panta 1. punktā paredzētā 
atkāpe, un/vai
b) tās vismaz vienu gadu 2010.–
2013. gada periodā vairāk nekā 5 % no 
summas, kas pieejama to tiešo 
maksājumu piešķiršanai, kas paredzēti 
Regulas (EK) Nr. 73/2009 III, IV un 
V sadaļā, izņemot IV sadaļas 1. nodaļas 
6. iedaļu, ir izmantojušas, lai finansētu 
pasākumus, kas noteikti Regulas (EK) 
Nr. 73/2009 III sadaļas 2. nodaļas 
2. iedaļā, atbalstu, kas paredzēts minētās 
regulas 68. panta 1. punkta 
a) apakšpunkta i)–iv) punktā un 1. punkta 
b) un e) apakšpunktā, vai pasākumus, kas 
paredzēti minētās regulas IV sadaļas 
1. nodaļā, izņemot tās 6. iedaļu.

Or. en

Grozījums Nr. 2102
Michel Dantin, Agnès Le Brun, Jim Higgins

Regulas priekšlikums
39. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Atkāpjoties no 1. punkta, dalībvalstis 
var nolemt izmantot līdz 10 % no 

svītrots
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II pielikumā noteiktā valsts gada 
maksimālā apjoma, ja:
a) tās līdz 2013. gada 31. decembrim 
piemēroja vienotā platībmaksājuma 
shēmu, kas izveidota ar Regulas (EK) 
Nr. 73/2009 V sadaļu, vai finansēja 
pasākumus saskaņā ar minētās regulas 
111. pantu, vai arī uz tām attiecas 
69. panta 5. punktā paredzētā atkāpe 
vai — Maltas gadījumā — minētās 
regulas 69. panta 1. punktā paredzētā 
atkāpe, un/vai
b) tās vismaz vienu gadu 2010.–
2013. gada periodā vairāk nekā 5 % no 
summas, kas pieejama to tiešo 
maksājumu piešķiršanai, kas paredzēti 
Regulas (EK) Nr. 73/2009 III, IV un 
V sadaļā, izņemot IV sadaļas 1. nodaļas 
6. iedaļu, ir izmantojušas, lai finansētu 
pasākumus, kas noteikti Regulas (EK) 
Nr. 73/2009 III sadaļas 2. nodaļas 
2. iedaļā, atbalstu, kas paredzēts minētās 
regulas 68. panta 1. punkta
a) apakšpunkta i)–iv) punktā un 1. punkta 
b) un e) apakšpunktā, vai pasākumus, kas 
paredzēti minētās regulas IV sadaļas 
1. nodaļā, izņemot tās 6. iedaļu.

Or. fr

Grozījums Nr. 2103
Mariya Gabriel

Regulas priekšlikums
39. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Atkāpjoties no 1. punkta, dalībvalstis var 
nolemt izmantot līdz 10 % no II pielikumā 
noteiktā valsts gada maksimālā apjoma, ja:

2. Atkāpjoties no 1. punkta, dalībvalstis var 
nolemt izmantot līdz 20 % no II pielikumā 
noteiktā valsts gada maksimālā apjoma, ja:

Or. bg
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Grozījums Nr. 2104
Iratxe García Pérez

Regulas priekšlikums
39. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Atkāpjoties no 1. punkta, dalībvalstis var 
nolemt izmantot līdz 10 % no II pielikumā 
noteiktā valsts gada maksimālā apjoma, ja:

2. Atkāpjoties no 1. punkta, dalībvalstis var 
nolemt izmantot līdz 20 % no II pielikumā 
noteiktā valsts gada maksimālā apjoma, ja:

Or. es

Grozījums Nr. 2105
Izaskun Bilbao Barandica

Regulas priekšlikums
39. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Atkāpjoties no 1. punkta, dalībvalstis var 
nolemt izmantot līdz 10 % no II pielikumā 
noteiktā valsts gada maksimālā apjoma, ja:

2. Atkāpjoties no 1. punkta, dalībvalstis var 
nolemt izmantot līdz 20 % no II pielikumā 
noteiktā valsts gada maksimālā apjoma, ja:

Or. es

Grozījums Nr. 2106
Marian Harkin

Regulas priekšlikums
39. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Atkāpjoties no 1. punkta, dalībvalstis var 
nolemt izmantot līdz 10 % no II pielikumā 
noteiktā valsts gada maksimālā apjoma, ja:

2. Atkāpjoties no 1. punkta, dalībvalstis var 
nolemt izmantot līdz 20 % no II pielikumā 
noteiktā valsts gada maksimālā apjoma, ja:

Or. en
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Grozījums Nr. 2107
Hynek Fajmon

Regulas priekšlikums
39. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Atkāpjoties no 1. punkta, dalībvalstis 
var nolemt izmantot līdz 10 % no 
II pielikumā noteiktā valsts gada 
maksimālā apjoma, ja:

2. Dalībvalstīm būtu jāļauj noteikt pašām 
savu atbalsta līmeni, kas nepārsniedz 
1. punktā norādīto maksimālo apjomu —
15 %.

Or. en

Grozījums Nr. 2108
Sergio Berlato

Regulas priekšlikums
39. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Atkāpjoties no 1. punkta, dalībvalstis var 
nolemt izmantot līdz 10 % no II pielikumā 
noteiktā valsts gada maksimālā apjoma, ja:

2. Atkāpjoties no 1. punkta, dalībvalstis var 
nolemt izmantot līdz 15 % no II pielikumā 
noteiktā valsts gada maksimālā apjoma, ja:

Or. it

Pamatojums

Ir nepieciešams lielāks elastīgums, lai nodrošinātu pietiekama finansējuma pieejamību to 
dalībvalstu vajadzību apmierināšanai, kurās ar grūtībām saskaras konkrēti lauksaimniecības 
veidi vai konkrētas lauksaimniecības nozares, kas ir īpaši svarīgas ekonomisku un/vai 
sociālu, un/vai ar vidi saistītu iemeslu dēļ.

Grozījums Nr. 2109
Robert Dušek

Regulas priekšlikums
39. pants – 2. punkts – ievaddaļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Atkāpjoties no 1. punkta, dalībvalstis var 
nolemt izmantot līdz 10 % no II pielikumā 
noteiktā valsts gada maksimālā apjoma, ja:

2. Atkāpjoties no 1. punkta, dalībvalstis var 
nolemt izmantot līdz 15 % no II pielikumā 
noteiktā valsts gada maksimālā apjoma, ja:

Or. en

Grozījums Nr. 2110
Hynek Fajmon

Regulas priekšlikums
39. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Atkāpjoties no 1. punkta, dalībvalstis var 
nolemt izmantot līdz 10 % no II pielikumā 
noteiktā valsts gada maksimālā apjoma, ja:

2. Atkāpjoties no 1. punkta, dalībvalstis var 
nolemt izmantot līdz 15 % no II pielikumā 
noteiktā valsts gada maksimālā apjoma, ja:

Or. en

Grozījums Nr. 2111
Dominique Vlasto, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Regulas priekšlikums
39. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Atkāpjoties no 1. punkta, dalībvalstis var 
nolemt izmantot līdz 10 % no II pielikumā 
noteiktā valsts gada maksimālā apjoma, ja:

2. Atkāpjoties no 1. punkta, dalībvalstis var 
nolemt izmantot līdz 15 % no II pielikumā 
noteiktā valsts gada maksimālā apjoma, ja:

Or. fr

Pamatojums

Kultūraugi, par kuriem var saņemt saistīto atbalstu, ir ļoti svarīgi ekonomisku, sociālu un ar 
vidi un kultūras mantojuma aizsardzību saistītu iemeslu dēļ. Šis jautājums ir tik svarīgs, ka 
dalībvalstīm, kurām tas šķiet nepieciešams, būtu jādod lielāka rīcības brīvība.
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Grozījums Nr. 2112
Sandra Kalniete, Roberts Zīle, Krišjānis Kariņš, Ivars Godmanis, Radvilė Morkūnaitė-
Mikulėnienė, Inese Vaidere

Regulas priekšlikums
39. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Atkāpjoties no 1. punkta, dalībvalstis var 
nolemt izmantot līdz 10 % no II pielikumā 
noteiktā valsts gada maksimālā apjoma, ja:

2. Atkāpjoties no 1. punkta, dalībvalstis var 
nolemt izmantot no II pielikumā noteiktā 
valsts gada maksimālā apjoma:

Or. en

Grozījums Nr. 2113
Juozas Imbrasas

Regulas priekšlikums
39. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Atkāpjoties no 1. punkta, dalībvalstis var 
nolemt izmantot līdz 10 % no II pielikumā 
noteiktā valsts gada maksimālā apjoma, ja:

2. Atkāpjoties no 1. punkta, dalībvalstis var 
nolemt izmantot no II pielikumā noteiktā 
valsts gada maksimālā apjoma:

Or. en

Grozījums Nr. 2114
Alfreds Rubiks

Regulas priekšlikums
39. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Atkāpjoties no 1. punkta, dalībvalstis var 
nolemt izmantot līdz 10 % no II pielikumā 
noteiktā valsts gada maksimālā apjoma, ja:

2. Atkāpjoties no 1. punkta, dalībvalstis var 
nolemt izmantot no II pielikumā noteiktā 
valsts gada maksimālā apjoma:

Or. lv
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Grozījums Nr. 2115
Alyn Smith

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) tās līdz 2013. gada 31. decembrim 
piemēroja vienotā platībmaksājuma 
shēmu, kas izveidota ar Regulas (EK) 
Nr. 73/2009 V sadaļu, vai finansēja 
pasākumus saskaņā ar minētās regulas 
111. pantu, vai arī uz tām attiecas 
69. panta 5. punktā paredzētā atkāpe 
vai — Maltas gadījumā — minētās 
regulas 69. panta 1. punktā paredzētā 
atkāpe, un/vai

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 2116
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) tās līdz 2013. gada 31. decembrim 
piemēroja vienotā platībmaksājuma 
shēmu, kas izveidota ar Regulas (EK) 
Nr. 73/2009 V sadaļu, vai finansēja 
pasākumus saskaņā ar minētās regulas 
111. pantu, vai arī uz tām attiecas 
69. panta 5. punktā paredzētā atkāpe 
vai — Maltas gadījumā — minētās 
regulas 69. panta 1. punktā paredzētā 
atkāpe, un/vai

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 2117
Hynek Fajmon
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Regulas priekšlikums
39. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) tās līdz 2013. gada 31. decembrim 
piemēroja vienotā platībmaksājuma 
shēmu, kas izveidota ar Regulas (EK) 
Nr. 73/2009 V sadaļu, vai finansēja 
pasākumus saskaņā ar minētās regulas 
111. pantu, vai arī uz tām attiecas 
69. panta 5. punktā paredzētā atkāpe 
vai — Maltas gadījumā — minētās 
regulas 69. panta 1. punktā paredzētā 
atkāpe, un/vai

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 2118
Sandra Kalniete, Roberts Zīle, Krišjānis Kariņš, Ivars Godmanis, Radvilė Morkūnaitė-
Mikulėnienė, Inese Vaidere

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) tās līdz 2013. gada 31. decembrim 
piemēroja vienotā platībmaksājuma shēmu, 
kas izveidota ar Regulas (EK) Nr. 73/2009 
V sadaļu, vai finansēja pasākumus saskaņā 
ar minētās regulas 111. pantu, vai arī uz 
tām attiecas 69. panta 5. punktā paredzētā 
atkāpe vai — Maltas gadījumā — minētās 
regulas 69. panta 1. punktā paredzētā 
atkāpe, un/vai

a) līdz 20 %, ja tās līdz 2013. gada 
31. decembrim piemēroja vienotā 
platībmaksājuma shēmu, kas izveidota ar 
Regulas (EK) Nr. 73/2009 V sadaļu, vai 
finansēja pasākumus saskaņā ar minētās 
regulas 111. pantu, vai arī uz tām attiecas 
69. panta 5. punktā paredzētā atkāpe vai —
Maltas gadījumā — minētās regulas 
69. panta 1. punktā paredzētā atkāpe, 
un/vai

Or. en

Grozījums Nr. 2119
Alfreds Rubiks
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Regulas priekšlikums
39. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) tās līdz 2013. gada 31. decembrim 
piemēroja vienotā platībmaksājuma shēmu, 
kas izveidota ar Regulas (EK) Nr. 73/2009 
V sadaļu, vai finansēja pasākumus saskaņā 
ar minētās regulas 111. pantu, vai arī uz 
tām attiecas 69. panta 5. punktā paredzētā 
atkāpe vai — Maltas gadījumā — minētās 
regulas 69. panta 1. punktā paredzētā 
atkāpe, un/vai

a) līdz 20 %, ja tās līdz 2013. gada 
31. decembrim piemēroja vienotā 
platībmaksājuma shēmu, kas izveidota ar 
Regulas (EK) Nr. 73/2009 V sadaļu, vai 
finansēja pasākumus saskaņā ar minētās 
regulas 111. pantu, vai arī uz tām attiecas 
69. panta 5. punktā paredzētā atkāpe vai —
Maltas gadījumā — minētās regulas 
69. panta 1. punktā paredzētā atkāpe, 
un/vai

Or. lv

Grozījums Nr. 2120
Alyn Smith

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) tās vismaz vienu gadu 2010.–
2013. gada periodā vairāk nekā 5 % no 
summas, kas pieejama to tiešo 
maksājumu piešķiršanai, kas paredzēti 
Regulas (EK) Nr. 73/2009 III, IV un 
V sadaļā, izņemot IV sadaļas 1. nodaļas 
6. iedaļu, ir izmantojušas, lai finansētu 
pasākumus, kas noteikti Regulas (EK) 
Nr. 73/2009 III sadaļas 2. nodaļas 
2. iedaļā, atbalstu, kas paredzēts minētās 
regulas 68. panta 1. punkta 
a) apakšpunkta i)–iv) punktā un 1. punkta 
b) un e) apakšpunktā, vai pasākumus, kas 
paredzēti minētās regulas IV sadaļas 
1. nodaļā, izņemot tās 6. iedaļu.

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 2121
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) tās vismaz vienu gadu 2010.–
2013. gada periodā vairāk nekā 5 % no 
summas, kas pieejama to tiešo 
maksājumu piešķiršanai, kas paredzēti 
Regulas (EK) Nr. 73/2009 III, IV un 
V sadaļā, izņemot IV sadaļas 1. nodaļas 
6. iedaļu, ir izmantojušas, lai finansētu 
pasākumus, kas noteikti Regulas (EK) 
Nr. 73/2009 III sadaļas 2. nodaļas 
2. iedaļā, atbalstu, kas paredzēts minētās 
regulas 68. panta 1. punkta 
a) apakšpunkta i)–iv) punktā un 1. punkta 
b) un e) apakšpunktā, vai pasākumus, kas 
paredzēti minētās regulas IV sadaļas 
1. nodaļā, izņemot tās 6. iedaļu.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 2122
Hynek Fajmon

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) tās vismaz vienu gadu 2010.–
2013. gada periodā vairāk nekā 5 % no 
summas, kas pieejama to tiešo 
maksājumu piešķiršanai, kas paredzēti 
Regulas (EK) Nr. 73/2009 III, IV un 
V sadaļā, izņemot IV sadaļas 1. nodaļas 
6. iedaļu, ir izmantojušas, lai finansētu 
pasākumus, kas noteikti Regulas (EK) 
Nr. 73/2009 III sadaļas 2. nodaļas 
2. iedaļā, atbalstu, kas paredzēts minētās 
regulas 68. panta 1. punkta 
a) apakšpunkta i)–iv) punktā un 1. punkta 

svītrots
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b) un e) apakšpunktā, vai pasākumus, kas 
paredzēti minētās regulas IV sadaļas 
1. nodaļā, izņemot tās 6. iedaļu.

Or. en

Grozījums Nr. 2123
Sandra Kalniete, Roberts Zīle, Krišjānis Kariņš, Ivars Godmanis, Radvilė Morkūnaitė-
Mikulėnienė, Inese Vaidere

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) tās vismaz vienu gadu 2010.–2013. gada 
periodā vairāk nekā 5 % no summas, kas 
pieejama to tiešo maksājumu piešķiršanai, 
kas paredzēti Regulas (EK) Nr. 73/2009 
III, IV un V sadaļā, izņemot IV sadaļas 
1. nodaļas 6. iedaļu, ir izmantojušas, lai 
finansētu pasākumus, kas noteikti 
Regulas (EK) Nr. 73/2009 III sadaļas 
2. nodaļas 2. iedaļā, atbalstu, kas paredzēts 
minētās regulas 68. panta 1. punkta 
a) apakšpunkta i)–iv) punktā un 1. punkta 
b) un e) apakšpunktā, vai pasākumus, kas 
paredzēti minētās regulas IV sadaļas 
1. nodaļā, izņemot tās 6. iedaļu.

b) līdz 10 %, ja tās vismaz vienu gadu 
2010.–2013. gada periodā vairāk nekā 5 % 
no summas, kas pieejama to tiešo 
maksājumu piešķiršanai, kas paredzēti 
Regulas (EK) Nr. 73/2009 III, IV un 
V sadaļā, izņemot IV sadaļas 1. nodaļas 
6. iedaļu, ir izmantojušas, lai finansētu 
pasākumus, kas noteikti Regulas (EK) 
Nr. 73/2009 III sadaļas 2. nodaļas 2. iedaļā, 
atbalstu, kas paredzēts minētās regulas 
68. panta 1. punkta a) apakšpunkta i)–
iv) punktā un 1. punkta b) un 
e) apakšpunktā, vai pasākumus, kas 
paredzēti minētās regulas IV sadaļas 
1. nodaļā, izņemot tās 6. iedaļu.

Or. en

Grozījums Nr. 2124
Alfreds Rubiks

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) tās vismaz vienu gadu 2010.–2013. gada 
periodā vairāk nekā 5 % no summas, kas 
pieejama to tiešo maksājumu piešķiršanai, 

b) līdz 10 %, ja tās vismaz vienu gadu 
2010.–2013. gada periodā vairāk nekā 5 % 
no summas, kas pieejama to tiešo 
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kas paredzēti Regulas (EK) Nr. 73/2009 
III, IV un V sadaļā, izņemot IV sadaļas 
1. nodaļas 6. iedaļu, ir izmantojušas, lai 
finansētu pasākumus, kas noteikti 
Regulas (EK) Nr. 73/2009 III sadaļas 
2. nodaļas 2. iedaļā, atbalstu, kas paredzēts 
minētās regulas 68. panta 1. punkta 
a) apakšpunkta i)–iv) punktā un 1. punkta 
b) un e) apakšpunktā, vai pasākumus, kas 
paredzēti minētās regulas IV sadaļas 
1. nodaļā, izņemot tās 6. iedaļu.

maksājumu piešķiršanai, kas paredzēti 
Regulas (EK) Nr. 73/2009 III, IV un 
V sadaļā, izņemot IV sadaļas 1. nodaļas 
6. iedaļu, ir izmantojušas, lai finansētu 
pasākumus, kas noteikti Regulas (EK) 
Nr. 73/2009 III sadaļas 2. nodaļas 2. iedaļā, 
atbalstu, kas paredzēts minētās regulas 
68. panta 1. punkta a) apakšpunkta i)–
iv) punktā un 1. punkta b) un 
e) apakšpunktā, vai pasākumus, kas 
paredzēti minētās regulas IV sadaļas 
1. nodaļā, izņemot tās 6. iedaļu.

Or. lv

Grozījums Nr. 2125
Juozas Imbrasas

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) tās vismaz vienu gadu 2010.–2013. gada 
periodā vairāk nekā 5 % no summas, kas 
pieejama to tiešo maksājumu piešķiršanai, 
kas paredzēti Regulas (EK) Nr. 73/2009 
III, IV un V sadaļā, izņemot IV sadaļas 
1. nodaļas 6. iedaļu, ir izmantojušas, lai 
finansētu pasākumus, kas noteikti 
Regulas (EK) Nr. 73/2009 III sadaļas 
2. nodaļas 2. iedaļā, atbalstu, kas paredzēts 
minētās regulas 68. panta 1. punkta 
a) apakšpunkta i)–iv) punktā un 1. punkta 
b) un e) apakšpunktā, vai pasākumus, kas 
paredzēti minētās regulas IV sadaļas 
1. nodaļā, izņemot tās 6. iedaļu.

b) līdz 10 %, ja tās vismaz vienu gadu 
2010.–2013. gada periodā vairāk nekā 5 % 
no summas, kas pieejama to tiešo 
maksājumu piešķiršanai, kas paredzēti 
Regulas (EK) Nr. 73/2009 III, IV un 
V sadaļā, izņemot IV sadaļas 1. nodaļas 
6. iedaļu, ir izmantojušas, lai finansētu 
pasākumus, kas noteikti Regulas (EK) 
Nr. 73/2009 III sadaļas 2. nodaļas 2. iedaļā, 
atbalstu, kas paredzēts minētās regulas 
68. panta 1. punkta a) apakšpunkta i)–
iv) punktā un 1. punkta b) un 
e) apakšpunktā, vai pasākumus, kas 
paredzēti minētās regulas IV sadaļas 
1. nodaļā, izņemot tās 6. iedaļu.

Or. en

Grozījums Nr. 2126
Alyn Smith
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Regulas priekšlikums
39. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Atkāpjoties no 2. punkta, dalībvalstis, 
kuras vismaz vienu gadu 2010.–
2013. gada periodā vairāk nekā 10 % no 
summas, kas pieejama to tiešo 
maksājumu piešķiršanai, kuri paredzēti 
Regulas (EK) Nr. 73/2009 III, IV un 
V sadaļā, izņemot IV sadaļas 1. nodaļas 
6. iedaļu, ir izmantojušas, lai finansētu 
pasākumus, kas noteikti Regulas (EK) 
Nr. 73/2009 III sadaļas 2. nodaļas 
2. iedaļā, atbalstu, kas paredzēts minētās 
regulas 68. panta 1. punkta 
a) apakšpunkta i)–iv) punktā un 1. punkta 
b) un e) apakšpunktā, vai pasākumus, kas 
paredzēti minētās regulas IV sadaļas 
1. nodaļā, izņemot tās 6. iedaļu, var 
nolemt izmantot vairāk nekā 10 % no 
II pielikumā noteiktā valsts gada 
maksimālā apjoma pēc Komisijas 
apstiprinājuma saskaņā ar 41. pantu.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 2127
Martin Häusling
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
39. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Atkāpjoties no 2. punkta, dalībvalstis, 
kuras vismaz vienu gadu 2010.–
2013. gada periodā vairāk nekā 10 % no 
summas, kas pieejama to tiešo 
maksājumu piešķiršanai, kuri paredzēti 
Regulas (EK) Nr. 73/2009 III, IV un 
V sadaļā, izņemot IV sadaļas 1. nodaļas 
6. iedaļu, ir izmantojušas, lai finansētu 
pasākumus, kas noteikti Regulas (EK) 

svītrots
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Nr. 73/2009 III sadaļas 2. nodaļas 
2. iedaļā, atbalstu, kas paredzēts minētās 
regulas 68. panta 1. punkta 
a) apakšpunkta i)–iv) punktā un 1. punkta 
b) un e) apakšpunktā, vai pasākumus, kas 
paredzēti minētās regulas IV sadaļas 
1. nodaļā, izņemot tās 6. iedaļu, var 
nolemt izmantot vairāk nekā 10 % no 
II pielikumā noteiktā valsts gada 
maksimālā apjoma pēc Komisijas 
apstiprinājuma saskaņā ar 41. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 2128
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling

Regulas priekšlikums
39. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Atkāpjoties no 2. punkta, dalībvalstis, 
kuras vismaz vienu gadu 2010.–
2013. gada periodā vairāk nekā 10 % no 
summas, kas pieejama to tiešo 
maksājumu piešķiršanai, kuri paredzēti 
Regulas (EK) Nr. 73/2009 III, IV un 
V sadaļā, izņemot IV sadaļas 1. nodaļas 
6. iedaļu, ir izmantojušas, lai finansētu 
pasākumus, kas noteikti Regulas (EK) 
Nr. 73/2009 III sadaļas 2. nodaļas 
2. iedaļā, atbalstu, kas paredzēts minētās 
regulas 68. panta 1. punkta 
a) apakšpunkta i)–iv) punktā un 1. punkta 
b) un e) apakšpunktā, vai pasākumus, kas 
paredzēti minētās regulas IV sadaļas 
1. nodaļā, izņemot tās 6. iedaļu, var 
nolemt izmantot vairāk nekā 10 % no 
II pielikumā noteiktā valsts gada 
maksimālā apjoma pēc Komisijas 
apstiprinājuma saskaņā ar 41. pantu.

svītrots

Or. en



AM\909525LV.doc 123/172 PE494.491v01-00

LV

Grozījums Nr. 2129
James Nicholson, Diane Dodds

Regulas priekšlikums
39. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Atkāpjoties no 2. punkta, dalībvalstis, 
kuras vismaz vienu gadu 2010.–
2013. gada periodā vairāk nekā 10 % no 
summas, kas pieejama to tiešo 
maksājumu piešķiršanai, kuri paredzēti 
Regulas (EK) Nr. 73/2009 III, IV un 
V sadaļā, izņemot IV sadaļas 1. nodaļas 
6. iedaļu, ir izmantojušas, lai finansētu 
pasākumus, kas noteikti Regulas (EK) 
Nr. 73/2009 III sadaļas 2. nodaļas 
2. iedaļā, atbalstu, kas paredzēts minētās 
regulas 68. panta 1. punkta 
a) apakšpunkta i)–iv) punktā un 1. punkta 
b) un e) apakšpunktā, vai pasākumus, kas 
paredzēti minētās regulas IV sadaļas 
1. nodaļā, izņemot tās 6. iedaļu, var 
nolemt izmantot vairāk nekā 10 % no 
II pielikumā noteiktā valsts gada 
maksimālā apjoma pēc Komisijas 
apstiprinājuma saskaņā ar 41. pantu.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Saistītā atbalsta finansēšanai izmantotajai procentuālajai daļai jābūt vienādai visā ES. 
Dalībvalstīm nedrīkst dot iespēju to palielināt.

Grozījums Nr. 2130
Hynek Fajmon

Regulas priekšlikums
39. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Atkāpjoties no 2. punkta, dalībvalstis, 
kuras vismaz vienu gadu 2010.–

svītrots
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2013. gada periodā vairāk nekā 10 % no 
summas, kas pieejama to tiešo 
maksājumu piešķiršanai, kuri paredzēti 
Regulas (EK) Nr. 73/2009 III, IV un 
V sadaļā, izņemot IV sadaļas 1. nodaļas 
6. iedaļu, ir izmantojušas, lai finansētu 
pasākumus, kas noteikti Regulas (EK) 
Nr. 73/2009 III sadaļas 2. nodaļas 
2. iedaļā, atbalstu, kas paredzēts minētās 
regulas 68. panta 1. punkta 
a) apakšpunkta i)–iv) punktā un 1. punkta 
b) un e) apakšpunktā, vai pasākumus, kas 
paredzēti minētās regulas IV sadaļas 
1. nodaļā, izņemot tās 6. iedaļu, var 
nolemt izmantot vairāk nekā 10 % no 
II pielikumā noteiktā valsts gada 
maksimālā apjoma pēc Komisijas 
apstiprinājuma saskaņā ar 41. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 2131
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira

Regulas priekšlikums
39. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Atkāpjoties no 2. punkta, dalībvalstis, 
kuras vismaz vienu gadu 2010.–
2013. gada periodā vairāk nekā 10 % no 
summas, kas pieejama to tiešo 
maksājumu piešķiršanai, kuri paredzēti 
Regulas (EK) Nr. 73/2009 III, IV un 
V sadaļā, izņemot IV sadaļas 1. nodaļas 
6. iedaļu, ir izmantojušas, lai finansētu 
pasākumus, kas noteikti Regulas (EK) 
Nr. 73/2009 III sadaļas 2. nodaļas 
2. iedaļā, atbalstu, kas paredzēts minētās 
regulas 68. panta 1. punkta 
a) apakšpunkta i)–iv) punktā un 1. punkta 
b) un e) apakšpunktā, vai pasākumus, kas 
paredzēti minētās regulas IV sadaļas 
1. nodaļā, izņemot tās 6. iedaļu, var 
nolemt izmantot vairāk nekā 10 % no 

svītrots
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II pielikumā noteiktā valsts gada 
maksimālā apjoma pēc Komisijas 
apstiprinājuma saskaņā ar 41. pantu.

Or. fr

Grozījums Nr. 2132
Diane Dodds, James Nicholson

Regulas priekšlikums
39. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Atkāpjoties no 2. punkta, dalībvalstis, 
kuras vismaz vienu gadu 2010.–
2013. gada periodā vairāk nekā 10 % no 
summas, kas pieejama to tiešo 
maksājumu piešķiršanai, kuri paredzēti 
Regulas (EK) Nr. 73/2009 III, IV un 
V sadaļā, izņemot IV sadaļas 1. nodaļas 
6. iedaļu, ir izmantojušas, lai finansētu 
pasākumus, kas noteikti Regulas (EK) 
Nr. 73/2009 III sadaļas 2. nodaļas 
2. iedaļā, atbalstu, kas paredzēts minētās 
regulas 68. panta 1. punkta 
a) apakšpunkta i)–iv) punktā un 1. punkta 
b) un e) apakšpunktā, vai pasākumus, kas 
paredzēti minētās regulas IV sadaļas 
1. nodaļā, izņemot tās 6. iedaļu, var 
nolemt izmantot vairāk nekā 10 % no 
II pielikumā noteiktā valsts gada 
maksimālā apjoma pēc Komisijas 
apstiprinājuma saskaņā ar 41. pantu.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 2133
Michel Dantin, Agnès Le Brun, Jim Higgins

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

3. Atkāpjoties no 2. punkta, dalībvalstis, 
kuras vismaz vienu gadu 2010.–
2013. gada periodā vairāk nekā 10 % no 
summas, kas pieejama to tiešo 
maksājumu piešķiršanai, kuri paredzēti 
Regulas (EK) Nr. 73/2009 III, IV un 
V sadaļā, izņemot IV sadaļas 1. nodaļas 
6. iedaļu, ir izmantojušas, lai finansētu 
pasākumus, kas noteikti Regulas (EK) 
Nr. 73/2009 III sadaļas 2. nodaļas 
2. iedaļā, atbalstu, kas paredzēts minētās 
regulas 68. panta 1. punkta 
a) apakšpunkta i)–iv) punktā un 1. punkta 
b) un e) apakšpunktā, vai pasākumus, kas 
paredzēti minētās regulas IV sadaļas 
1. nodaļā, izņemot tās 6. iedaļu, var 
nolemt izmantot vairāk nekā 10 % no 
II pielikumā noteiktā valsts gada 
maksimālā apjoma pēc Komisijas 
apstiprinājuma saskaņā ar 41. pantu.

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 2134
Esther de Lange

Regulas priekšlikums
39. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Atkāpjoties no 2. punkta, dalībvalstis, 
kuras vismaz vienu gadu 2010.–
2013. gada periodā vairāk nekā 10 % no 
summas, kas pieejama to tiešo 
maksājumu piešķiršanai, kuri paredzēti 
Regulas (EK) Nr. 73/2009 III, IV un 
V sadaļā, izņemot IV sadaļas 1. nodaļas 
6. iedaļu, ir izmantojušas, lai finansētu 
pasākumus, kas noteikti Regulas (EK) 
Nr. 73/2009 III sadaļas 2. nodaļas 
2. iedaļā, atbalstu, kas paredzēts minētās 
regulas 68. panta 1. punkta 

svītrots
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a) apakšpunkta i)–iv) punktā un 1. punkta 
b) un e) apakšpunktā, vai pasākumus, kas 
paredzēti minētās regulas IV sadaļas 
1. nodaļā, izņemot tās 6. iedaļu, var 
nolemt izmantot vairāk nekā 10 % no 
II pielikumā noteiktā valsts gada 
maksimālā apjoma pēc Komisijas 
apstiprinājuma saskaņā ar 41. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 2135
Mariya Gabriel

Regulas priekšlikums
39. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Atkāpjoties no 2. punkta, dalībvalstis, 
kuras vismaz vienu gadu 2010.–2013. gada 
periodā vairāk nekā 10 % no summas, kas 
pieejama to tiešo maksājumu piešķiršanai, 
kuri paredzēti Regulas (EK) Nr. 73/2009 
III, IV un V sadaļā, izņemot IV sadaļas 
1. nodaļas 6. iedaļu, ir izmantojušas, lai 
finansētu pasākumus, kas noteikti 
Regulas (EK) Nr. 73/2009 III sadaļas 
2. nodaļas 2. iedaļā, atbalstu, kas paredzēts 
minētās regulas 68. panta 1. punkta 
a) apakšpunkta i)–iv) punktā un 1. punkta 
b) un e) apakšpunktā, vai pasākumus, kas 
paredzēti minētās regulas IV sadaļas 
1. nodaļā, izņemot tās 6. iedaļu, var nolemt 
izmantot vairāk nekā 10 % no II pielikumā 
noteiktā valsts gada maksimālā apjoma pēc 
Komisijas apstiprinājuma saskaņā ar 
41. pantu.

3. Atkāpjoties no 2. punkta, dalībvalstis, 
kuras vismaz vienu gadu 2010.–2013. gada 
periodā vairāk nekā 10 % no summas, kas 
pieejama to tiešo maksājumu piešķiršanai, 
kuri paredzēti Regulas (EK) Nr. 73/2009 
III, IV un V sadaļā, izņemot IV sadaļas 
1. nodaļas 6. iedaļu, ir izmantojušas, lai 
finansētu pasākumus, kas noteikti 
Regulas (EK) Nr. 73/2009 III sadaļas 
2. nodaļas 2. iedaļā, atbalstu, kas paredzēts 
minētās regulas 68. panta 1. punkta 
a) apakšpunkta i)–iv) punktā un 1. punkta 
b) un e) apakšpunktā, pasākumus, kas 
paredzēti minētās regulas IV sadaļas 
1. nodaļā, izņemot tās 6. iedaļu, vai 
atbalstu, kas paredzēts minētās regulas 
V sadaļas 2. nodaļā, var nolemt izmantot 
20 % no II pielikumā noteiktā valsts gada 
maksimālā apjoma pēc Komisijas 
apstiprinājuma saskaņā ar 41. pantu.

Or. bg

Grozījums Nr. 2136
Sergio Berlato
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Regulas priekšlikums
39. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Atkāpjoties no 2. punkta, dalībvalstis, 
kuras vismaz vienu gadu 2010.–2013. gada 
periodā vairāk nekā 10 % no summas, kas 
pieejama to tiešo maksājumu piešķiršanai, 
kuri paredzēti Regulas (EK) Nr. 73/2009 
III, IV un V sadaļā, izņemot IV sadaļas 
1. nodaļas 6. iedaļu, ir izmantojušas, lai 
finansētu pasākumus, kas noteikti 
Regulas (EK) Nr. 73/2009 III sadaļas 
2. nodaļas 2. iedaļā, atbalstu, kas paredzēts 
minētās regulas 68. panta 1. punkta 
a) apakšpunkta i)–iv) punktā un 1. punkta 
b) un e) apakšpunktā, vai pasākumus, kas 
paredzēti minētās regulas IV sadaļas 
1. nodaļā, izņemot tās 6. iedaļu, var nolemt 
izmantot vairāk nekā 10 % no II pielikumā 
noteiktā valsts gada maksimālā apjoma pēc 
Komisijas apstiprinājuma saskaņā ar 
41. pantu.

3. Atkāpjoties no 2. punkta, dalībvalstis, 
kuras vismaz vienu gadu 2010.–2013. gada 
periodā vairāk nekā 10 % no summas, kas 
pieejama to tiešo maksājumu piešķiršanai, 
kuri paredzēti Regulas (EK) Nr. 73/2009 
III, IV un V sadaļā, izņemot IV sadaļas 
1. nodaļas 6. iedaļu, ir izmantojušas, lai 
finansētu pasākumus, kas noteikti 
Regulas (EK) Nr. 73/2009 III sadaļas 
2. nodaļas 2. iedaļā, atbalstu, kas paredzēts 
minētās regulas 68. panta 1. punkta 
a) apakšpunkta i)–iv) punktā un 1. punkta 
b) un e) apakšpunktā, vai pasākumus, kas 
paredzēti minētās regulas IV sadaļas 
1. nodaļā, izņemot tās 6. iedaļu, var nolemt 
izmantot vairāk nekā 15 % no II pielikumā 
noteiktā valsts gada maksimālā apjoma pēc 
Komisijas apstiprinājuma saskaņā ar 
41. pantu.

Or. it

Pamatojums

Ir nepieciešams lielāks elastīgums, lai nodrošinātu pietiekama finansējuma pieejamību to 
dalībvalstu vajadzību apmierināšanai, kurās ar grūtībām saskaras konkrēti lauksaimniecības 
veidi vai konkrētas lauksaimniecības nozares, kas ir īpaši svarīgas ekonomisku un/vai 
sociālu, un/vai ar vidi saistītu iemeslu dēļ.

Grozījums Nr. 2137
Riikka Manner, Petri Sarvamaa, Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Nils Torvalds, 
Liisa Jaakonsaari, Hannu Takkula

Regulas priekšlikums
39. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Atkāpjoties no 2. punkta, dalībvalstis, 
kuras vismaz vienu gadu 2010.–2013. gada 

3. Atkāpjoties no 2. punkta, dalībvalstis, 
kuras vismaz vienu gadu 2010.–2013. gada 
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periodā vairāk nekā 10 % no summas, kas 
pieejama to tiešo maksājumu piešķiršanai, 
kuri paredzēti Regulas (EK) Nr. 73/2009 
III, IV un V sadaļā, izņemot IV sadaļas 
1. nodaļas 6. iedaļu, ir izmantojušas, lai 
finansētu pasākumus, kas noteikti 
Regulas (EK) Nr. 73/2009 III sadaļas 
2. nodaļas 2. iedaļā, atbalstu, kas paredzēts 
minētās regulas 68. panta 1. punkta 
a) apakšpunkta i)–iv) punktā un 1. punkta 
b) un e) apakšpunktā, vai pasākumus, kas 
paredzēti minētās regulas IV sadaļas 
1. nodaļā, izņemot tās 6. iedaļu, var nolemt 
izmantot vairāk nekā 10 % no II pielikumā 
noteiktā valsts gada maksimālā apjoma pēc 
Komisijas apstiprinājuma saskaņā ar 
41. pantu.

periodā vairāk nekā 10 % no summas, kas 
pieejama to tiešo maksājumu piešķiršanai, 
kuri paredzēti 182. panta 7. punktā 
Padomes 2007. gada 22. oktobra 
Regulā (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido 
lauksaimniecības tirgu kopīgu 
organizāciju un paredz īpašus noteikumus 
dažiem lauksaimniecības produktiem 
(Vienotā TKO regula Nr. 1), un
Regulas (EK) Nr. 73/2009 III, IV un 
V sadaļā, izņemot IV sadaļas 1. nodaļas 
6. iedaļu, ir izmantojušas, lai finansētu 
pasākumus, kas noteikti Regulas (EK) 
Nr. 73/2009 III sadaļas 2. nodaļas 2. iedaļā, 
atbalstu, kas paredzēts minētās regulas 
68. panta 1. punkta a) apakšpunkta i)–
iv) punktā un 1. punkta b) un 
e) apakšpunktā, vai pasākumus, kas 
paredzēti minētās regulas IV sadaļas 
1. nodaļā, izņemot tās 6. iedaļu, var nolemt 
izmantot vairāk nekā 10 % no II pielikumā 
noteiktā valsts gada maksimālā apjoma pēc 
Komisijas apstiprinājuma saskaņā ar 
41. pantu.

Or. en

(OV L 299, 16.11.07., 1. lpp.)

Pamatojums

Jāpievieno atsauce uz Regulas (EK) Nr. 1234/2007 182. panta 7. punktu, lai ņemtu to vērā, 
aprēķinot visu saistīto atbalstu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 73/2009 68. pantu.

Grozījums Nr. 2138
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Regulas priekšlikums
39. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Atkāpjoties no 2. punkta, dalībvalstis, 
kuras vismaz vienu gadu 2010.–2013. gada 
periodā vairāk nekā 10 % no summas, kas 

3. Atkāpjoties no 2. punkta, dalībvalstis, 
kuras vismaz vienu gadu 2010.–2013. gada 
periodā vairāk nekā 10 % no summas, kas 
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pieejama to tiešo maksājumu piešķiršanai, 
kuri paredzēti Regulas (EK) Nr. 73/2009 
III, IV un V sadaļā, izņemot IV sadaļas 
1. nodaļas 6. iedaļu, ir izmantojušas, lai 
finansētu pasākumus, kas noteikti 
Regulas (EK) Nr. 73/2009 III sadaļas 
2. nodaļas 2. iedaļā, atbalstu, kas paredzēts 
minētās regulas 68. panta 1. punkta 
a) apakšpunkta i)–iv) punktā un 1. punkta 
b) un e) apakšpunktā, vai pasākumus, kas 
paredzēti minētās regulas IV sadaļas 
1. nodaļā, izņemot tās 6. iedaļu, var nolemt 
izmantot vairāk nekā 10 % no II pielikumā 
noteiktā valsts gada maksimālā apjoma pēc 
Komisijas apstiprinājuma saskaņā ar 
41. pantu.

pieejama to tiešo maksājumu piešķiršanai, 
kuri paredzēti Regulas (EK) Nr. 73/2009 
III, IV un V sadaļā, izņemot IV sadaļas 
1. nodaļas 6. iedaļu, ir izmantojušas, lai 
finansētu pasākumus, kas noteikti 
Regulas (EK) Nr. 73/2009 III sadaļas 
2. nodaļas 2. iedaļā, atbalstu, kas paredzēts 
minētās regulas 68. panta 1. punkta 
a) apakšpunkta i)–iv) punktā un 1. punkta 
b) un e) apakšpunktā, pasākumus, kas 
paredzēti minētās regulas IV sadaļas 
1. nodaļā, izņemot tās 6. iedaļu, kā arī 
dalībvalstis, kuras veikušas papildinošus 
valsts tiešos maksājumus, kas noteikti 
Regulas (EK) Nr. 73/2009 V sadaļas 
4. nodaļā, un atsevišķus maksājumus, var 
nolemt izmantot 10 % no II pielikumā 
noteiktā valsts gada maksimālā apjoma pēc 
Komisijas apstiprinājuma saskaņā ar 
41. pantu.

Or. en

Pamatojums

Lai nepieļautu konkurences kropļojumus, visām dalībvalstīm būtu jādod vienādas iespējas 
noteikt saistītā atbalsta procentuālās daļas limitu.

Grozījums Nr. 2139
Christofer Fjellner

Regulas priekšlikums
39. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Atkāpjoties no 2. punkta, dalībvalstis, 
kuras vismaz vienu gadu 2010.–2013. gada 
periodā vairāk nekā 10 % no summas, kas 
pieejama to tiešo maksājumu piešķiršanai, 
kuri paredzēti Regulas (EK) Nr. 73/2009 
III, IV un V sadaļā, izņemot IV sadaļas 
1. nodaļas 6. iedaļu, ir izmantojušas, lai 
finansētu pasākumus, kas noteikti 
Regulas (EK) Nr. 73/2009 III sadaļas 
2. nodaļas 2. iedaļā, atbalstu, kas paredzēts 

3. Atkāpjoties no 2. punkta, dalībvalstis, 
kuras vismaz vienu gadu 2010.–2013. gada 
periodā vairāk nekā 10 % no summas, kas 
pieejama to tiešo maksājumu piešķiršanai, 
kuri paredzēti Regulas (EK) Nr. 73/2009 
III, IV un V sadaļā, izņemot IV sadaļas 
1. nodaļas 6. iedaļu, ir izmantojušas, lai 
finansētu pasākumus, kas noteikti 
Regulas (EK) Nr. 73/2009 III sadaļas 
2. nodaļas 2. iedaļā, atbalstu, kas paredzēts 
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minētās regulas 68. panta 1. punkta 
a) apakšpunkta i)–iv) punktā un 1. punkta 
b) un e) apakšpunktā, vai pasākumus, kas 
paredzēti minētās regulas IV sadaļas 
1. nodaļā, izņemot tās 6. iedaļu, var nolemt 
izmantot vairāk nekā 10 % no II pielikumā 
noteiktā valsts gada maksimālā apjoma pēc 
Komisijas apstiprinājuma saskaņā ar 
41. pantu.

minētās regulas 68. panta 1. punkta 
a) apakšpunkta i)–iv) punktā un 1. punkta 
b) un e) apakšpunktā, vai pasākumus, kas 
paredzēti minētās regulas IV sadaļas 
1. nodaļā, izņemot tās 6. iedaļu, var nolemt 
izmantot vairāk nekā 10 % no II pielikumā 
noteiktā valsts gada maksimālā apjoma pēc 
Komisijas apstiprinājuma saskaņā ar 
41. pantu. Šis punkts ir pakāpeniski 
jāatceļ līdz, vēlākais, 2016. gadam.

Or. en

Grozījums Nr. 2140
Marian-Jean Marinescu

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Valsts maksimālā apjoma procentuālo 
daļu, kas minēta 1.–3. punktā, palielina 
par trim procentpunktiem tām 
dalībvalstīm, kuras nolemj izmantot 
vismaz 3 % no II pielikumā noteiktā valsts 
maksimālā apjoma, lai atbalstītu 
proteīnaugu ražošanu saskaņā ar šo 
nodaļu.

Or. en

Pamatojums

Eiropas Savienībā būtu jāatbalsta patlaban nepietiekamā daudzumā esošo proteīnaugu 
ražošana, izmantojot brīvprātīgu saistīto atbalstu un tādējādi izpildot ES starptautiskās 
saistības PTO.

Grozījums Nr. 2141
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira

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

4. Dalībvalstis līdz 2016. gada 
1. augustam var pārskatīt savu lēmumu, 
kas pieņemts atbilstīgi 1., 2. un 
3. punktam, un nolemt no 2017. gada:

svītrots

a) palielināt atbilstīgi 1. un 2. punktam 
noteikto procentuālo daļu, nepārsniedzot 
attiecīgā gadījumā minētajos punktos 
noteiktos limitus, un attiecīgā gadījumā 
grozīt atbalsta piešķiršanas nosacījumus;
b) samazināt saistītā atbalsta finansēšanai 
izmantoto procentuālo daļu un attiecīgā 
gadījumā grozīt minētā atbalsta 
piešķiršanas nosacījumus;
c) izbeigt šajā nodaļā paredzētā atbalsta 
piešķiršanu.

Or. fr

Grozījums Nr. 2142
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Regulas priekšlikums
39. pants – 4. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis līdz 2016. gada 1. augustam 
var pārskatīt savu lēmumu, kas pieņemts 
atbilstīgi 1., 2. un 3. punktam, un nolemt 
no 2017. gada:

4. Dalībvalstis līdz katra gada 1. augustam 
var pārskatīt savu lēmumu, kas pieņemts 
atbilstīgi 1., 2. un 3. punktam, un nolemt 
no nākamā gada:

Or. es

Grozījums Nr. 2143
Mariya Gabriel

Regulas priekšlikums
39. pants – 4. punkts – ievaddaļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis līdz 2016. gada 1. augustam 
var pārskatīt savu lēmumu, kas pieņemts 
atbilstīgi 1., 2. un 3. punktam, un nolemt 
no 2017. gada:

4. Dalībvalstis līdz katra gada 1. augustam 
var pārskatīt savu lēmumu, kas pieņemts 
atbilstīgi 1., 2. un 3. punktam, un nolemt 
no nākamā gada:

Or. bg

Grozījums Nr. 2144
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Regulas priekšlikums
39. pants – 4. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis līdz 2016. gada 1. augustam 
var pārskatīt savu lēmumu, kas pieņemts 
atbilstīgi 1., 2. un 3. punktam, un nolemt 
no 2017. gada:

4. Dalībvalstis līdz 2015. gada 1. augustam 
un/vai 2017. gada 1. augustam var 
pārskatīt savu lēmumu, kas pieņemts 
atbilstīgi 1., 2. un 3. punktam, un nolemt 
no nākamā gada:

Or. en

Grozījums Nr. 2145
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling

Regulas priekšlikums
39. pants – 4. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis līdz 2016. gada 1. augustam 
var pārskatīt savu lēmumu, kas pieņemts 
atbilstīgi 1., 2. un 3. punktam, un nolemt 
no 2017. gada:

4. Dalībvalstis līdz 2016. gada 1. augustam 
var pārskatīt savu lēmumu, kas pieņemts
atbilstīgi 1. punktam, un nolemt no 
2017. gada:

Or. en
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Grozījums Nr. 2146
Diane Dodds, James Nicholson

Regulas priekšlikums
39. pants – 4. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis līdz 2016. gada 1. augustam 
var pārskatīt savu lēmumu, kas pieņemts 
atbilstīgi 1., 2. un 3. punktam, un nolemt 
no 2017. gada:

4. Dalībvalstis līdz 2016. gada 1. augustam 
var pārskatīt savu lēmumu, kas pieņemts 
atbilstīgi 1. punktam, un nolemt no 
2017. gada:

Or. en

Grozījums Nr. 2147
Alyn Smith

Regulas priekšlikums
39. pants – 4. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis līdz 2016. gada 1. augustam 
var pārskatīt savu lēmumu, kas pieņemts 
atbilstīgi 1., 2. un 3. punktam, un nolemt 
no 2017. gada:

4. Dalībvalstis līdz 2016. gada 1. augustam 
var pārskatīt savu lēmumu, kas pieņemts 
atbilstīgi 1. punktam, un nolemt no 
2017. gada:

Or. en

Grozījums Nr. 2148
Diane Dodds, James Nicholson

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) palielināt atbilstīgi 1. un 2. punktam 
noteikto procentuālo daļu, nepārsniedzot 
attiecīgā gadījumā minētajos punktos 
noteiktos limitus, un attiecīgā gadījumā 
grozīt atbalsta piešķiršanas nosacījumus;

a) palielināt atbilstīgi 1. punktam noteikto 
procentuālo daļu, nepārsniedzot attiecīgā 
gadījumā minētajos punktos noteiktos 
limitus, un attiecīgā gadījumā grozīt 
atbalsta piešķiršanas nosacījumus;
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Or. en

Grozījums Nr. 2149
Alyn Smith

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) palielināt atbilstīgi 1. un 2. punktam 
noteikto procentuālo daļu, nepārsniedzot 
attiecīgā gadījumā minētajos punktos 
noteiktos limitus, un attiecīgā gadījumā 
grozīt atbalsta piešķiršanas nosacījumus;

a) palielināt atbilstīgi 1. punktam noteikto 
procentuālo daļu, nepārsniedzot attiecīgā 
gadījumā minētajos punktos noteiktos 
limitus, un attiecīgā gadījumā grozīt 
atbalsta piešķiršanas nosacījumus;

Or. en

Grozījums Nr. 2150
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) palielināt atbilstīgi 1. un 2. punktam 
noteikto procentuālo daļu, nepārsniedzot 
attiecīgā gadījumā minētajos punktos 
noteiktos limitus, un attiecīgā gadījumā 
grozīt atbalsta piešķiršanas nosacījumus;

a) palielināt atbilstīgi 1., 2. un 3. punktam 
noteikto procentuālo daļu, nepārsniedzot 
attiecīgā gadījumā minētajos punktos 
noteiktos limitus, un attiecīgā gadījumā 
grozīt atbalsta piešķiršanas nosacījumus;

Or. es

Grozījums Nr. 2151
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Regulas priekšlikums
39. pants – 4. punkts – a apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) palielināt atbilstīgi 1. un 2. punktam 
noteikto procentuālo daļu, nepārsniedzot 
attiecīgā gadījumā minētajos punktos 
noteiktos limitus, un attiecīgā gadījumā 
grozīt atbalsta piešķiršanas nosacījumus;

a) palielināt atbilstīgi 1., 2. un 3. punktam 
noteikto procentuālo daļu, nepārsniedzot 
attiecīgā gadījumā minētajos punktos 
noteiktos limitus, un attiecīgā gadījumā 
grozīt atbalsta piešķiršanas nosacījumus;

Or. es

Pamatojums

Saskaņā ar šo grozījumu ir nepieciešams lielāks elastīgums, lai pasākumu sākotnējā izstrādes 
posmā īstenotu piesardzīgāku pieeju. Vēlāk šiem pasākumiem var piešķirt lielāku 
finansējumu, pamatojoties uz iepriekšējos gados gūtajiem rezultātiem, ja tiek konstatēts, ka 
pieprasījums ir lielāks par sākotnēji prognozēto, un šos pasākumus var paplašināt, ietverot 
jomas, kas sākotnēji nebija paredzētas.

Grozījums Nr. 2152
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Regulas priekšlikums
39. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Pamatojoties uz lēmumu, ko katra 
dalībvalsts atbilstīgi 1.–4. punktam 
pieņēmusi par izmantojamo valsts 
maksimālā apjoma procentuālo daļu, 
Komisija ar īstenošanas aktiem katru 
gadu nosaka atbilstošo atbalsta 
maksimālo apjomu. Šos īstenošanas aktus 
pieņem saskaņā ar 56. panta 2. punktā 
minēto pārbaudes procedūru.

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 2153
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling

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

5. Pamatojoties uz lēmumu, ko katra 
dalībvalsts atbilstīgi 1.–4. punktam
pieņēmusi par izmantojamo valsts 
maksimālā apjoma procentuālo daļu, 
Komisija ar īstenošanas aktiem katru gadu 
nosaka atbilstošo atbalsta maksimālo 
apjomu. Šos īstenošanas aktus pieņem 
saskaņā ar 56. panta 2. punktā minēto 
pārbaudes procedūru.

5. Pamatojoties uz lēmumu, ko katra 
dalībvalsts atbilstīgi 1. punktam pieņēmusi 
par izmantojamo valsts maksimālā apjoma 
procentuālo daļu, Komisija ar īstenošanas 
aktiem katru gadu nosaka atbilstošo 
atbalsta maksimālo apjomu. Šos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
56. panta 2. punktā minēto pārbaudes 
procedūru.

Or. en

Grozījums Nr. 2154
Diane Dodds, James Nicholson

Regulas priekšlikums
39. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Pamatojoties uz lēmumu, ko katra 
dalībvalsts atbilstīgi 1.–4. punktam
pieņēmusi par izmantojamo valsts 
maksimālā apjoma procentuālo daļu, 
Komisija ar īstenošanas aktiem katru gadu 
nosaka atbilstošo atbalsta maksimālo 
apjomu. Šos īstenošanas aktus pieņem 
saskaņā ar 56. panta 2. punktā minēto 
pārbaudes procedūru.

5. Pamatojoties uz lēmumu, ko katra 
dalībvalsts atbilstīgi 1. un 2. punktam
pieņēmusi par izmantojamo valsts 
maksimālā apjoma procentuālo daļu, 
Komisija ar īstenošanas aktiem katru gadu 
nosaka atbilstošo atbalsta maksimālo 
apjomu. Šos īstenošanas aktus pieņem 
saskaņā ar 56. panta 2. punktā minēto 
pārbaudes procedūru.

Or. en

Grozījums Nr. 2155
Hans-Peter Mayer

Regulas priekšlikums
39. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Pamatojoties uz lēmumu, ko katra 5. Pamatojoties uz lēmumu, ko katra 
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dalībvalsts atbilstīgi 1.–4. punktam 
pieņēmusi par izmantojamo valsts 
maksimālā apjoma procentuālo daļu, 
Komisija ar īstenošanas aktiem katru 
gadu nosaka atbilstošo atbalsta maksimālo 
apjomu. Šos īstenošanas aktus pieņem 
saskaņā ar 56. panta 2. punktā minēto 
pārbaudes procedūru.

dalībvalsts atbilstīgi 1.–4. punktam 
pieņēmusi par izmantojamo valsts 
maksimālā apjoma procentuālo daļu, 
Komisija ir pilnvarota saskaņā ar
55. pantu pieņemt deleģētos aktus, lai 
reizi gadā noteiktu atbilstošo atbalsta 
maksimālo apjomu.

Or. de

Pamatojums

Maksimālā apjoma noteikšana brīvprātīgam saistītajam atbalstam nav tikai tehnisks lēmums. 

Grozījums Nr. 2156
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Regulas priekšlikums
39.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

39.a pants
Brīvprātīgs valsts papildu atbalsts

1. Dalībvalstis, kas saskaņā ar 38. pantu 
nolemj ieviest brīvprātīgu saistīto atbalstu 
zīdītājgovju audzēšanas nozarei, var 
piešķirt valsts piemaksu lauksaimniekiem 
papildus saistītajam atbalstam, ko tie 
saņem par to pašu kalendāro gadu.
2. Dalībvalstis paziņo lauksaimniekiem 
par šā valsts papildu atbalsta piešķiršanas 
nosacījumiem tādā pašā veidā kā par 
saistīto atbalstu un vienlaicīgi ar to.

Or. fr

Grozījums Nr. 2157
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund

Regulas priekšlikums
40. pants
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

40. pants svītrots
Paziņošana
1. Šīs regulas 39. pantā minētos lēmumus 
paziņo Komisijai līdz minētajā pantā 
norādītajam datumam, un, izņemot 
39. panta 4. punkta c) apakšpunktā 
minētā lēmuma gadījumā, paziņojumā 
ietver informāciju par mērķa reģioniem, 
izvēlētajiem lauksaimnieciskās darbības 
veidiem vai nozarēm un piešķiramā 
atbalsta līmeni.
2. Šīs regulas 39. panta 2. un 3. punktā 
vai attiecīgā gadījumā 39. panta 4. punkta 
a) apakšpunktā minētajos lēmumos ietver 
arī sīku aprakstu par konkrēto situāciju 
mērķa reģionā un par lauksaimnieciskās 
darbības veidu specifiku vai īpašām 
lauksaimniecības nozarēm, pamatojot, 
kāpēc 39. panta 1. punktā minētā 
procentuālā daļa nav pietiekama, lai 
pārvarētu 38. panta 2. punktā minētās 
grūtības, un ir vajadzīga atbalsta līmeņa 
palielināšana.

Or. en

Grozījums Nr. 2158
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Regulas priekšlikums
40. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šīs regulas 39. pantā minētos lēmumus 
paziņo Komisijai līdz minētajā pantā 
norādītajam datumam, un, izņemot 
39. panta 4. punkta c) apakšpunktā minētā 
lēmuma gadījumā, paziņojumā ietver 
informāciju par mērķa reģioniem, 
izvēlētajiem lauksaimnieciskās darbības 
veidiem vai nozarēm un piešķiramā 

1. Šīs regulas 39. pantā minētos lēmumus 
paziņo Komisijai līdz minētajā pantā 
norādītajam datumam, un, izņemot 
39. panta 4. punkta c) apakšpunktā minētā 
lēmuma gadījumā, paziņojumā ietver 
informāciju par mērķa reģioniem, 
izvēlētajiem lauksaimnieciskās darbības 
veidiem vai nozarēm un piešķiramā 
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atbalsta līmeni. atbalsta līmeni, kā arī pašreizējo 
ražošanas apjomu attiecīgajā(-s) nozarē(-
s) vai reģionā(-os).

Or. en

Pamatojums

Jāievieš piesardzības pasākumi, lai nodrošinātu, ka saistītais atbalsts tiek piešķirts tikai tādā 
apmērā, kas nepieciešams, lai radītu stimulu attiecīgajos reģionos saglabāt pašreizējo 
ražošanas apjomu.

Grozījums Nr. 2159
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Regulas priekšlikums
40. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šīs regulas 39. panta 2. un 3. punktā vai 
attiecīgā gadījumā 39. panta 4. punkta
a) apakšpunktā minētajos lēmumos ietver 
arī sīku aprakstu par konkrēto situāciju 
mērķa reģionā un par lauksaimnieciskās 
darbības veidu specifiku vai īpašām 
lauksaimniecības nozarēm, pamatojot, 
kāpēc 39. panta 1. punktā minētā 
procentuālā daļa nav pietiekama, lai 
pārvarētu 38. panta 2. punktā minētās 
grūtības, un ir vajadzīga atbalsta līmeņa 
palielināšana.

2. Šīs regulas 39. panta 2. punkta
a) apakšpunktā attiecīgā gadījumā 
minētajos lēmumos ietver arī sīku aprakstu 
par konkrēto situāciju mērķa reģionā un 
par lauksaimnieciskās darbības veidu 
specifiku vai īpašām lauksaimniecības 
nozarēm, pamatojot, kāpēc 39. panta 
1. punktā minētā procentuālā daļa nav 
pietiekama, lai pārvarētu 38. panta 
2. punktā minētās grūtības, un ir vajadzīga 
atbalsta līmeņa palielināšana.

Or. en

Grozījums Nr. 2160
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling

Regulas priekšlikums
40. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šīs regulas 39. pantā minētos lēmumus 1. Šīs regulas 39. pantā minētos lēmumus 
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paziņo Komisijai līdz minētajā pantā 
norādītajam datumam, un, izņemot 
39. panta 4. punkta c) apakšpunktā minētā 
lēmuma gadījumā, paziņojumā ietver 
informāciju par mērķa reģioniem, 
izvēlētajiem lauksaimnieciskās darbības 
veidiem vai nozarēm un piešķiramā 
atbalsta līmeni.

paziņo Komisijai līdz minētajā pantā 
norādītajam datumam, un, izņemot 
39. panta c) apakšpunktā minētā lēmuma 
gadījumā, paziņojumā ietver informāciju 
par mērķa reģioniem, izvēlētajiem 
lauksaimnieciskās darbības veidiem vai 
nozarēm un piešķiramā atbalsta līmeni.

Or. en

Grozījums Nr. 2161
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Regulas priekšlikums
40. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šīs regulas 39. panta 2. un 3. punktā 
vai attiecīgā gadījumā 39. panta 4. punkta 
a) apakšpunktā minētajos lēmumos ietver 
arī sīku aprakstu par konkrēto situāciju
mērķa reģionā un par lauksaimnieciskās 
darbības veidu specifiku vai īpašām 
lauksaimniecības nozarēm, pamatojot, 
kāpēc 39. panta 1. punktā minētā 
procentuālā daļa nav pietiekama, lai 
pārvarētu 38. panta 2. punktā minētās 
grūtības, un ir vajadzīga atbalsta līmeņa 
palielināšana.

2. Līdz tā gada 1. augustam, kas seko šāda 
atbalsta pirmajam īstenošanas gadam, 
Komisijai paziņo par jebkādām ražošanas 
apjoma izmaiņām nozarē(-s) vai reģionā(-
os), kurā(-os) ieviests saistītais atbalsts.

Or. en

Pamatojums

Saistītais atbalsts būtu jāpiešķir tikai tādā apmērā, kas nepieciešams, lai radītu stimulu 
attiecīgajos reģionos saglabāt pašreizējo ražošanas apjomu.

Grozījums Nr. 2162
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund

Regulas priekšlikums
41. pants
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

41. pants svītrots
Komisijas apstiprinājums
1. Komisija ar īstenošanas aktu apstiprina 
39. panta 3. punktā vai attiecīgā gadījumā 
39. panta 4. punkta a) apakšpunktā 
minēto lēmumu, ja tiek pierādīta viena no 
šādām attiecīgā reģiona vai nozares 
vajadzībām:
a) nepieciešamība konkrētu ražošanu 
saglabāt noteiktā apjomā alternatīvu 
trūkuma dēļ un samazināt ražošanas 
pārtraukšanas risku un tās izraisītās 
sociālās un/vai vides problēmas;
b) nepieciešamība nodrošināt stabilu 
piegādi vietējai pārstrādes rūpniecībai, 
tādējādi izvairoties no negatīvajām 
sociālajām un ekonomiskajām sekām, ko 
izraisītu sekojošā pārstrukturēšana;
c) nepieciešamība kompensēt neizdevīgo 
stāvokli, kādā atrodas konkrētās nozares 
lauksaimnieki un kuru izraisījuši ilgstoši 
traucējumi attiecīgajā tirgū;
d) nepieciešamība iejaukties, ja cits 
saskaņā ar šo regulu, Regulu (ES) 
Nr. […] [RDR] vai jebkuru apstiprinātu 
valsts atbalsta shēmu pieejams atbalsts 
tiek uzskatīts par nepietiekamu, lai 
apmierinātu a), b) un c) apakšpunktā 
minētās vajadzības.
2. Komisija ar īstenošanas aktiem pieņem 
noteikumus par 1. punktā minēto lēmumu 
novērtēšanas un apstiprināšanas 
procedūru. Šos īstenošanas aktus pieņem 
saskaņā ar 56. panta 2. punktā minēto 
pārbaudes procedūru.

Or. en

Grozījums Nr. 2163
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth
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Regulas priekšlikums
41. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija ar īstenošanas aktu apstiprina 
39. panta 3. punktā vai attiecīgā gadījumā 
39. panta 4. punkta a) apakšpunktā 
minēto lēmumu, ja tiek pierādīta viena no 
šādām attiecīgā reģiona vai nozares 
vajadzībām:

1. Gadījumos, kad, pamatojoties uz 
informāciju, ko dalībvalsts sniegusi 
saskaņā ar 40. panta 2. punktu, Komisija 
uzskata, ka 38. panta 4. punkta prasības 
nav izpildītas, tā ar īstenošanas aktiem 
prasa dalībvalstij koriģēt tās saistītā 
atbalsta līmeni, lai tas atbilstu šīm 
prasībām. Īstenošanas aktus pieņem 
saskaņā ar 56. panta 2. punktā minēto
pārbaudes procedūru.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums dod papildu drošību, ka saistītais atbalsts tiks piešķirts tikai ar mērķi saglabāt 
ražošanas apjomu attiecīgajos reģionos.

Grozījums Nr. 2164
Hans-Peter Mayer

Regulas priekšlikums
41. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija ar īstenošanas aktu apstiprina
39. panta 3. punktā vai attiecīgā gadījumā 
39. panta 4. punkta a) apakšpunktā minēto 
lēmumu, ja tiek pierādīta viena no šādām 
attiecīgā reģiona vai nozares vajadzībām:

1. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
55. pantu pieņemt deleģēto aktu, lai 
apstiprinātu 39. panta 3. punktā vai 
attiecīgā gadījumā 39. panta 4. punkta 
a) apakšpunktā minēto lēmumu, ja tiek 
pierādīta viena no šādām attiecīgā reģiona 
vai nozares vajadzībām:

Or. de

Pamatojums

Šis nav tikai tehnisks lēmums.
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Grozījums Nr. 2165
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling

Regulas priekšlikums
41. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija ar īstenošanas aktu apstiprina 
39. panta 3. punktā vai attiecīgā gadījumā 
39. panta 4. punkta a) apakšpunktā minēto 
lēmumu, ja tiek pierādīta viena no šādām 
attiecīgā reģiona vai nozares vajadzībām:

1. Komisija ar īstenošanas aktu apstiprina 
39. panta 2. punkta a) apakšpunktā 
attiecīgā gadījumā minēto lēmumu, ja tiek 
pierādīta viena no šādām attiecīgā reģiona 
vai nozares vajadzībām:

Or. en

Grozījums Nr. 2166
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) nepieciešamība konkrētu ražošanu 
saglabāt noteiktā apjomā alternatīvu 
trūkuma dēļ un samazināt ražošanas 
pārtraukšanas risku un tās izraisītās 
sociālās un/vai vides problēmas;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 2167
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) nepieciešamība nodrošināt stabilu 
piegādi vietējai pārstrādes rūpniecībai, 

svītrots
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tādējādi izvairoties no negatīvajām 
sociālajām un ekonomiskajām sekām, ko 
izraisītu sekojošā pārstrukturēšana;

Or. en

Grozījums Nr. 2168
Martin Häusling
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) nepieciešamība nodrošināt stabilu 
piegādi vietējai pārstrādes rūpniecībai, 
tādējādi izvairoties no negatīvajām 
sociālajām un ekonomiskajām sekām, ko 
izraisītu sekojošā pārstrukturēšana;

b) nepieciešamība nodrošināt stabilu 
piegādi vietējai pārstrādes rūpniecībai un 
vietējā līmeņa pārtikas ķēdēm, tādējādi 
izvairoties no negatīvajām sociālajām un 
ekonomiskajām sekām, ko izraisītu 
sekojošā pārstrukturēšana;

Or. en

Grozījums Nr. 2169
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) nepieciešamība kompensēt neizdevīgo 
stāvokli, kādā atrodas konkrētās nozares 
lauksaimnieki un kuru izraisījuši ilgstoši 
traucējumi attiecīgajā tirgū;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 2170
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth
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Regulas priekšlikums
41. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) nepieciešamība iejaukties, ja cits 
saskaņā ar šo regulu, Regulu (ES) 
Nr. […] [RDR] vai jebkuru apstiprinātu 
valsts atbalsta shēmu pieejams atbalsts 
tiek uzskatīts par nepietiekamu, lai 
apmierinātu a), b) un c) apakšpunktā 
minētās vajadzības.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 2171
Esther de Lange

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Šīs regulas 39. panta 3. punktā un 
attiecīgā gadījumā 39. panta 4. punkta 
a) apakšpunktā minētais lēmums nedrīkst 
radīt tirgus kropļojumus un godīgas 
konkurences nosacījumu nelīdzsvarotību 
Eiropā. Šādos gadījumos Komisija 
nedrīkst dot apstiprinājumu.

Or. en

Grozījums Nr. 2172
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Nepieciešamība sniegt godīgu un 
samērīgu atbalstu ražotājiem, kuri līdz 
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2013. gadam saņems maksājumus, 
balstoties uz ražošanas apjomu bāzes 
periodos (dzīvnieku skaitu), ražību vai 
ražošanas kvotām.

Or. es

Pamatojums

Solicitamos el incremento del 10 % del límite máximo estatal de ayudas asociadas 
voluntarias, dado que se cumplen las condiciones del articulo 39.3 de la propuesta de 
Reglamento. Para facilitar la viabilidad de la propuesta del articulo 39.3 (aprobación por 
parte de la Comisión de la autorización de destinar más del 10% del limite nacional a ayudas 
asociadas) se propone que se tenga en consideración la necesidad de dar un soporte 
proporcional y equitativo a los productores que hasta el 2013 han recibido ayudas basadas 
en los niveles de producción de los periodos de base (cabezas de ganado) o en los 
rendimientos obtenidos o en las cuotas de producción, como una más de las necesidades de la 
región o sector en cuestión.

Grozījums Nr. 2173
Ramon Tremosa i Balcells

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Nepieciešamība sniegt godīgu un 
samērīgu atbalstu ražotājiem, kuri 
saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1782/2003 
vai Regulu (EK) Nr. 73/2009 saņems 
maksājumus, balstoties uz ražošanas 
apjomu bāzes periodos (dzīvnieku skaitu), 
ražību vai ražošanas kvotām.

Or. es

Grozījums Nr. 2174
Hans-Peter Mayer

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

2. Komisija ar īstenošanas aktiem pieņem
noteikumus par 1. punktā minēto lēmumu 
novērtēšanas un apstiprināšanas procedūru.
Šos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
56. panta 2. punktā minēto pārbaudes 
procedūru.

2. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
55. pantu pieņemt aktus, lai pieņemtu
noteikumus par 1. punktā minēto lēmumu 
novērtēšanas un apstiprināšanas procedūru. 

Or. de

Pamatojums

Šis nav tikai tehnisks lēmums.

Grozījums Nr. 2175
Ramon Tremosa i Balcells

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a nodaļa
Atbalsts lauksaimniekiem, kuru galvenā 

darbības joma ir lauksaimniecība
41.a pants
Vispārēji noteikumi
1. Dalībvalstis piešķir gada maksājumu 
par vienu lauksaimniecības darba vienību 
lauksaimniekiem, kuru galvenā darbības 
joma ir lauksaimniecība.
2. Atbalsta saņēmēji ir:
a) fiziskas personas, kuras sasniegušas 
vismaz 18 gadu vecumu un nesaņem ne 
vecuma, ne arī invaliditātes pensiju 
attiecībā uz visu lauksaimniecisko 
darbību un kuras vismaz 50 % no 
kopējiem ienākumiem gūst no 
lauksaimnieciskās darbības savā 
saimniecībā un mazāk par 50 % no kopējā 
darba laika velta ar lauksaimniecību 
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nesaistītai darbībai, un
b) juridiskas personas, kuru dalībnieku 
vidū vismaz puse ir fiziskas personas, 
kuru galvenā darbības joma ir 
lauksaimniecība, vai šādām personām 
pieder vismaz puse juridiskās personas 
akciju vai akciju kapitāla. Attiecībā uz 
juridiskām personām, kuras veido tikai 
vai galvenokārt citas juridiskas personas, 
tiks ņemtas vērā apvienības vai saistība ar 
citiem uzņēmumiem, lai noteiktu, vai šīs 
apvienības vai saistība nozīmē to, ka 
vismaz puse juridiskās personas akciju vai 
akciju kapitāla pieder fiziskām personām, 
kuru galvenā darbības joma ir 
lauksaimniecība.
41.b pants
Maksājuma summa
Katram attiecīgajam gadam maksājumu 
par vienu lauksaimniecības darba vienību 
gadā aprēķina, 41.c panta 1. punktā 
noteikto valsts vai reģiona maksimālo 
apjomu dalot ar katram saņēmējam 
noteikto lauksaimniecības darba vienību 
skaitu gadā.
41.c pants
Finanšu noteikumi
1. Lai finansētu šajā nodaļā minēto 
maksājumu, dalībvalstis izmanto 15 % no 
II pielikumā noteiktā valsts gada 
maksimālā apjoma.
2. Komisija ar īstenošanas aktiem katru 
gadu nosaka šajā nodaļā minētā 
maksājuma maksimālo apjomu. Šos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
56. panta 2. punktā minēto pārbaudes 
procedūru.

Or. es

Grozījums Nr. 2176
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl
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Regulas priekšlikums
IV sadaļa – 2. nodaļa – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kultūratkarīgais maksājums par kokvilnu Kultūratkarīgais termiņmaksājums par 
kokvilnu

Or. de

Grozījums Nr. 2177
Robert Sturdy, Julie Girling, Anthea McIntyre

Regulas priekšlikums
42. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

42. pants svītrots
Darbības joma
Saskaņā ar šajā nodaļā izklāstītajiem 
nosacījumiem piešķir atbalstu 
lauksaimniekiem, kas audzē kokvilnu ar 
KN kodu 5201 00 (turpmāk 
“kultūratkarīgais maksājums par 
kokvilnu”).

Or. en

Grozījums Nr. 2178
Robert Sturdy, Julie Girling, Anthea McIntyre

Regulas priekšlikums
43. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

43. pants svītrots
Tiesības uz atbalstu
1. Kultūratkarīgo maksājumu par 
kokvilnu piešķir par atbalsttiesīgas 
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kokvilnas platības hektāru. Lai varētu 
pretendēt uz atbalstu, platībai jāatrodas 
lauksaimniecības zemē, ko dalībvalsts 
atļāvusi izmantot kokvilnas audzēšanai, 
tai jābūt apsētai ar atļautajām šķirnēm un 
faktiski novāktai normālos audzēšanas 
apstākļos.
Kultūratkarīgo maksājumu par kokvilnu 
piešķir par labas, tirdzniecības prasībām 
atbilstošas kvalitātes kokvilnu.
2. Dalībvalstis atļauj izmantot 1. punktā 
minēto zemi un šķirnes saskaņā ar 
noteikumiem un nosacījumiem, kas 
jāpieņem atbilstīgi 3. punktam.
3. Lai nodrošinātu kultūratkarīgo 
maksājumu par kokvilnu efektīvu 
pārvaldību, Komisija ir pilnvarota 
saskaņā ar 55. pantu pieņemt deleģētos 
aktus par noteikumiem un nosacījumiem, 
ar kādiem piešķir atļauju attiecībā uz zemi 
un šķirnēm kultūratkarīgā maksājuma 
par kokvilnu saņemšanai.
4. Komisija ar īstenošanas aktiem pieņem 
noteikumus par atļaujas piešķiršanas 
procedūru un ar šo atļauju saistītajiem 
paziņojumiem ražotājiem. Šos īstenošanas 
aktus pieņem saskaņā ar 56. panta 
2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

Or. en

Grozījums Nr. 2179
Martin Häusling
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kultūratkarīgo maksājumu par kokvilnu 
piešķir par labas, tirdzniecības prasībām 
atbilstošas kvalitātes kokvilnu.

Kultūratkarīgo maksājumu par kokvilnu 
piešķir par labas, tirdzniecības prasībām 
atbilstošas kvalitātes kokvilnu. Kokvilnas 
monokultūra nevar pretendēt uz atbalstu.
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Or. en

Grozījums Nr. 2180
James Nicholson, Julie Girling

Regulas priekšlikums
44. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

[...] svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 2181
Robert Sturdy, Julie Girling, Anthea McIntyre, Richard Ashworth

Regulas priekšlikums
44. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

[...] svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 2182
Robert Sturdy, Julie Girling, Anthea McIntyre, Richard Ashworth

Regulas priekšlikums
45. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

45. pants svītrots
Apstiprinātas starpnozaru organizācijas
1. Šajā nodaļā “apstiprināta starpnozaru 
organizācija” ir juridiska persona, ko 
veido kokvilnas ražotāji un vismaz viens 
kokvilnas attīrīšanas uzņēmums un kas 
veic šādas darbības:
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a) palīdz labāk koordinēt kokvilnas 
laišanu tirgū, jo īpaši veicot pētījumus un 
tirgus izpēti;
b) izstrādā standartlīgumus, kas atbilst 
Savienības noteikumiem;
c) orientē ražošanu uz tādiem produktiem, 
kas ir labāk piemēroti tirgus vajadzībām 
un patērētāju pieprasījumam, jo īpaši 
attiecībā uz kvalitāti un patērētāju 
aizsardzību;
d) modernizē metodes un līdzekļus, lai 
uzlabotu produkta kvalitāti;
e) izstrādā tirdzniecības stratēģijas, lai 
veicinātu kokvilnas noietu, izmantojot 
kvalitātes sertifikācijas shēmas.
2. Dalībvalsts, kurā attīrīšanas uzņēmumi 
veic uzņēmējdarbību, apstiprina 
starpnozaru organizācijas, kas atbilst 
saskaņā ar 3. punktu noteiktajiem 
kritērijiem.
3. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
55. pantu pieņemt deleģētos aktus 
attiecībā uz:
a) starpnozaru organizāciju 
apstiprināšanas kritērijiem;
b) ražotāju pienākumiem;
c) noteikumiem, ko piemēro situācijās, 
kad apstiprinātā starpnozaru organizācija 
neievēro šos kritērijus.

Or. en

Grozījums Nr. 2183
James Nicholson, Julie Girling

Regulas priekšlikums
46. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

46. pants svītrots
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Maksājuma piešķiršana
1. Kultūratkarīgo maksājumu par 
kokvilnu lauksaimniekiem piešķir par 
atbalsttiesīgu hektāru saskaņā ar 
44. pantu.
2. Lauksaimniekiem, kas ir apstiprinātas 
starpnozaru organizācijas dalībnieki, 
44. panta 1. punktā noteiktās 
pamatplatības robežās piešķir 
kultūratkarīgo maksājumu par kokvilnu 
par atbalsttiesīgu hektāru, palielinātu par 
EUR 2.

Or. en

Grozījums Nr. 2184
Robert Sturdy, Julie Girling, Anthea McIntyre, Richard Ashworth

Regulas priekšlikums
46. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

46. pants svītrots
Maksājuma piešķiršana
1. Kultūratkarīgo maksājumu par 
kokvilnu lauksaimniekiem piešķir par 
atbalsttiesīgu hektāru saskaņā ar 
44. pantu.
2. Lauksaimniekiem, kas ir apstiprinātas 
starpnozaru organizācijas dalībnieki, 
44. panta 1. punktā noteiktās 
pamatplatības robežās piešķir 
kultūratkarīgo maksājumu par kokvilnu 
par atbalsttiesīgu hektāru, palielinātu par 
EUR 2.

Or. en

Grozījums Nr. 2185
Diane Dodds
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Regulas priekšlikums
46. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kultūratkarīgo maksājumu par 
kokvilnu lauksaimniekiem piešķir par 
atbalsttiesīgu hektāru saskaņā ar 
44. pantu.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 2186
Diane Dodds

Regulas priekšlikums
46. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Lauksaimniekiem, kas ir apstiprinātas 
starpnozaru organizācijas dalībnieki, 
44. panta 1. punktā noteiktās 
pamatplatības robežās piešķir 
kultūratkarīgo maksājumu par kokvilnu 
par atbalsttiesīgu hektāru, palielinātu par 
EUR 2.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 2187
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Regulas priekšlikums
46.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

46.a pants
Novērtēšana

Komisijai jāsniedz ziņojums par to 
pasākumu efektivitāti un nepieciešamību, 
kuri minēti 42.–46. pantā, kas paredz 
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kultūratkarīgo maksājumu par kokvilnu 
Bulgārijā, Grieķijā, Portugālē un Spānijā. 
Ziņojumu iesniedz Padomei līdz 
2014. gada 31. martam, un tajā ietver 
priekšlikumus alternatīvu atbalsta shēmu 
izveidei kokvilnas nozarē atbilstoši KLP 
attīstības virzienam.

Or. de

Grozījums Nr. 2188
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund

Regulas priekšlikums
46.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

46.a pants
Ziņojums par kokvilnas subsīdiju ietekmi
Komisija sagatavo ziņojumu par 42.–
46. pantā minēto pasākumu efektivitāti, 
atbalstot ES kokvilnas nozari, kā 
paredzēts Bulgārijas, Grieķijas, 
Portugāles un Spānijas pievienošanās 
aktos. Ziņojumu iesniedz Padomei un 
Parlamentam līdz 2014. gada 31. martam, 
un tajā iesaka alternatīvas atbalsta 
sniegšanas metodes atbilstoši KLP 
attīstības virzienam un pienākumam 
īstenot saskaņotu politiku attiecībā uz 
sadarbību attīstības jomā, kā noteikts 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
208. pantā.

Or. en

Pamatojums

Kultūratkarīgā maksājuma par kokvilnu turpināšana ekoloģiskajā ziņā nav ilgtspējīga un 
kavē starptautisko tirdzniecības sarunu procesu. Komisijai būtu jānoskaidro, vai nav labāka 
veida, kā pildīt Bulgārijas, Grieķijas, Portugāles un Spānijas pievienošanās aktos noteiktās 
saistības.
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Grozījums Nr. 2189
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Regulas priekšlikums
47. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lauksaimnieki, kuru rīcībā ir 
maksājumtiesības, kas piešķirtas 
2014. gadā atbilstīgi 21. pantam, un kuri 
ievēro prasību minimumu, kas noteikts 
10. panta 1. punktā, var pieteikties dalībai 
vienkāršotā shēmā, ievērojot šajā sadaļā 
izklāstītos nosacījumus (turpmāk “mazo 
lauksaimnieku atbalsta shēma”).

1. Dalībvalstis var izveidot vienkāršotu 
shēmu mazajiem lauksaimniekiem jeb 
“mazo lauksaimnieku atbalsta shēmu”.

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstīm jābūt iespējai brīvi lemt, vai piedāvāt mazo lauksaimnieku atbalsta shēmu vai 
ne.

Grozījums Nr. 2190
Diane Dodds

Regulas priekšlikums
47. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lauksaimnieki, kuru rīcībā ir 
maksājumtiesības, kas piešķirtas 
2014. gadā atbilstīgi 21. pantam, un kuri 
ievēro prasību minimumu, kas noteikts 
10. panta 1. punktā, var pieteikties dalībai 
vienkāršotā shēmā, ievērojot šajā sadaļā 
izklāstītos nosacījumus (turpmāk “mazo 
lauksaimnieku atbalsta shēma”).

1. Dalībvalstis var izveidot vienkāršotu 
shēmu mazajiem lauksaimniekiem jeb 
“mazo lauksaimnieku atbalsta shēmu”.

Or. en
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Grozījums Nr. 2191
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Regulas priekšlikums
47. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lauksaimnieki, kuru rīcībā ir 
maksājumtiesības, kas piešķirtas 
2014. gadā atbilstīgi 21. pantam, un kuri 
ievēro prasību minimumu, kas noteikts 
10. panta 1. punktā, var pieteikties dalībai 
vienkāršotā shēmā, ievērojot šajā sadaļā 
izklāstītos nosacījumus (turpmāk “mazo 
lauksaimnieku atbalsta shēma”).

1. Dalībvalstis, kas ES iestājās līdz 
2004. gada 1. maijam, var ieviest 
vienkāršotu shēmu, ievērojot šajā sadaļā 
izklāstītos nosacījumus (turpmāk “mazo 
lauksaimnieku atbalsta shēma”).

Or. es

Pamatojums

Saskaņā ar šo grozījumu dalība mazo lauksaimnieku atbalsta shēmā ir brīvprātīga tām 
dalībvalstīm, kas ES iestājās līdz 2004. gada 1. maijam, jo šīs shēma praktiski nozīmē to, ka ir 
jāievieš jauna paralēla pārvaldības sistēma, tādējādi lielā mērā sarežģījot tiešo maksājumu 
sistēmas vadību.

Grozījums Nr. 2192
Mairead McGuinness, Michel Dantin, Mariya Gabriel, Petri Sarvamaa, Giovanni La 
Via, Astrid Lulling, Maria do Céu Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Regulas priekšlikums
47. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lauksaimnieki, kuru rīcībā ir 
maksājumtiesības, kas piešķirtas 
2014. gadā atbilstīgi 21. pantam, un kuri 
ievēro prasību minimumu, kas noteikts 
10. panta 1. punktā, var pieteikties dalībai 
vienkāršotā shēmā, ievērojot šajā sadaļā 
izklāstītos nosacījumus (turpmāk “mazo 
lauksaimnieku atbalsta shēma”).

1. Dalībvalstis var izveidot vienkāršotu 
mazo lauksaimnieku atbalsta shēmu 
saskaņā ar šajā sadaļā paredzētajiem 
nosacījumiem. Ja dalībvalsts piemēro 
šādu shēmu, tad lauksaimnieki, kuru rīcībā 
ir maksājumtiesības, kas piešķirtas 
2014. gadā atbilstīgi 21. pantam, un kuri 
ievēro prasību minimumu, kas noteikts 
10. panta 1. punktā, var pieteikties dalībai 
vienkāršotā shēmā, ievērojot šajā sadaļā 
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izklāstītos nosacījumus (turpmāk “mazo 
lauksaimnieku atbalsta shēma”).

Or. en

Grozījums Nr. 2193
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Regulas priekšlikums
47. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lauksaimnieki, kuru rīcībā ir 
maksājumtiesības, kas piešķirtas 
2014. gadā atbilstīgi 21. pantam, un kuri 
ievēro prasību minimumu, kas noteikts 
10. panta 1. punktā, var pieteikties dalībai 
vienkāršotā shēmā, ievērojot šajā sadaļā 
izklāstītos nosacījumus (turpmāk “mazo 
lauksaimnieku atbalsta shēma”).

1. Dalībvalstis var izmantot vienkāršotu 
shēmu saskaņā ar šajā sadaļā 
paredzētajiem nosacījumiem (turpmāk 
“mazo lauksaimnieku atbalsta shēma”).
Lauksaimnieki, kuru rīcībā ir 
maksājumtiesības, kas piešķirtas 
2014. gadā atbilstīgi 21. pantam, un kuri 
ievēro prasību minimumu, kas noteikts 
10. panta 1. punktā, var pieteikties dalībai 
“mazo lauksaimnieku atbalsta shēmā”.

Or. en

Pamatojums

Ne tikai lauksaimniekiem jādod iespēja izvēlēties, vai pieteikt dalību mazo lauksaimnieku 
atbalsta shēmā, bet arī dalībvalstīm jābūt iespējai brīvi lemt par šīs shēmas izmantošanu.

Grozījums Nr. 2194
George Lyon, Phil Bennion, Marit Paulsen, Liam Aylward, Kent Johansson, Anne E. 
Jensen

Regulas priekšlikums
47. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lauksaimnieki, kuru rīcībā ir 
maksājumtiesības, kas piešķirtas 
2014. gadā atbilstīgi 21. pantam, un kuri 
ievēro prasību minimumu, kas noteikts 

1. Dalībvalstis var izmantot vienkāršotu 
shēmu saskaņā ar šajā sadaļā 
paredzētajiem nosacījumiem (turpmāk 
“mazo lauksaimnieku atbalsta shēma”).
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10. panta 1. punktā, var pieteikties dalībai 
vienkāršotā shēmā, ievērojot šajā sadaļā 
izklāstītos nosacījumus (turpmāk “mazo 
lauksaimnieku atbalsta shēma”).

Lauksaimnieki, kuru rīcībā ir 
maksājumtiesības, kas piešķirtas 
2014. gadā atbilstīgi 21. pantam, un kuri 
ievēro prasību minimumu, kas noteikts 
10. panta 1. punktā, var pieteikties dalībai 
vienkāršotā shēmā, ievērojot šajā sadaļā 
izklāstītos nosacījumus (turpmāk “mazo 
lauksaimnieku atbalsta shēma”).

Or. en

Pamatojums

Vēl viens grozījums, kurā norādīts, ka šo maksājumu dalībvalstis var veikt brīvprātīgi.

Grozījums Nr. 2195
Christel Schaldemose

Regulas priekšlikums
47. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lauksaimnieki, kuru rīcībā ir 
maksājumtiesības, kas piešķirtas 
2014. gadā atbilstīgi 21. pantam, un kuri 
ievēro prasību minimumu, kas noteikts 
10. panta 1. punktā, var pieteikties dalībai 
vienkāršotā shēmā, ievērojot šajā sadaļā 
izklāstītos nosacījumus (turpmāk “mazo 
lauksaimnieku atbalsta shēma”).

1. Dalībvalstis var izveidot shēmu saskaņā 
ar šajā sadaļā paredzētajiem 
nosacījumiem (turpmāk “mazo 
lauksaimnieku atbalsta shēma”). 
Lauksaimnieki, kuru rīcībā ir 
maksājumtiesības, kas piešķirtas 
2014. gadā atbilstīgi 21. pantam, un kuri 
ievēro prasību minimumu, kas noteikts 
10. panta 1. punktā, var pieteikties dalībai 
vienkāršotā shēmā, ievērojot šajā sadaļā 
izklāstītos nosacījumus.

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstīm jābūt iespējai brīvi lemt par mazo lauksaimnieku atbalsta shēmas izmantošanu 
un spriest par to, vai paralēlas sistēmas izveides un vadīšanas izmaksas ir dalībvalsts mērķis. 
Pastāv arī citas iespējas, kā vienkāršot pieteikumu iesniegšanas procedūras, piemēram, 
lauksaimniekiem, kuri pieteikumus katru gadu iesniedz par vienu un to pašu zemes gabalu.
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Grozījums Nr. 2196
Patrick Le Hyaric

Regulas priekšlikums
47. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lauksaimnieki, kuru rīcībā ir 
maksājumtiesības, kas piešķirtas 
2014. gadā atbilstīgi 21. pantam, un kuri 
ievēro prasību minimumu, kas noteikts 
10. panta 1. punktā, var pieteikties dalībai 
vienkāršotā shēmā, ievērojot šajā sadaļā 
izklāstītos nosacījumus (turpmāk “mazo 
lauksaimnieku atbalsta shēma”).

1. Dalībvalstis var ieviest īpašu, 
vienkāršotu shēmu mazajiem 
lauksaimniekiem (turpmāk “mazo 
lauksaimnieku atbalsta shēma”). 
Lauksaimnieki, kuru rīcībā ir 
maksājumtiesības, kas piešķirtas 
2014. gadā atbilstīgi 21. pantam, un kuri 
ievēro prasību minimumu, kas noteikts 
10. panta 1. punktā, var pieteikties dalībai 
šajā shēmā, ja attiecīgā dalībvalsts tādu ir 
ieviesusi, ievērojot šajā sadaļā izklāstītos 
nosacījumus.

Or. fr

Grozījums Nr. 2197
James Nicholson

Regulas priekšlikums
47. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lauksaimnieki, kuru rīcībā ir 
maksājumtiesības, kas piešķirtas 
2014. gadā atbilstīgi 21. pantam, un kuri 
ievēro prasību minimumu, kas noteikts 
10. panta 1. punktā, var pieteikties dalībai
vienkāršotā shēmā, ievērojot šajā sadaļā 
izklāstītos nosacījumus (turpmāk “mazo 
lauksaimnieku atbalsta shēma”).

1. Dalībvalstis var nolemt, ka 
lauksaimnieki, kuru rīcībā ir 
maksājumtiesības, kas piešķirtas 
2014. gadā atbilstīgi 21. pantam, un kuri 
ievēro prasību minimumu, kas noteikts 
10. panta 1. punktā, var piedalīties
vienkāršotā shēmā, ievērojot šajā sadaļā 
izklāstītos nosacījumus (turpmāk “mazo 
lauksaimnieku atbalsta shēma”).

Or. en
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Grozījums Nr. 2198
Diane Dodds

Regulas priekšlikums
47. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lauksaimnieki, kuru rīcībā ir 
maksājumtiesības, kas piešķirtas 
2014. gadā atbilstīgi 21. pantam, un kuri 
ievēro prasību minimumu, kas noteikts 
10. panta 1. punktā, var pieteikties dalībai
vienkāršotā shēmā, ievērojot šajā sadaļā 
izklāstītos nosacījumus (turpmāk “mazo 
lauksaimnieku atbalsta shēma”).

1. Dalībvalstis var nolemt, ka 
lauksaimnieki, kuru rīcībā ir 
maksājumtiesības, kas piešķirtas 
2014. gadā atbilstīgi 21. pantam, un kuri 
ievēro prasību minimumu, kas noteikts 
10. panta 1. punktā, var piedalīties
vienkāršotā shēmā, ievērojot šajā sadaļā 
izklāstītos nosacījumus (turpmāk “mazo 
lauksaimnieku atbalsta shēma”).

Or. en

Grozījums Nr. 2199
Christofer Fjellner

Regulas priekšlikums
47. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lauksaimnieki, kuru rīcībā ir 
maksājumtiesības, kas piešķirtas 
2014. gadā atbilstīgi 21. pantam, un kuri 
ievēro prasību minimumu, kas noteikts 
10. panta 1. punktā, var pieteikties dalībai 
vienkāršotā shēmā, ievērojot šajā sadaļā 
izklāstītos nosacījumus (turpmāk “mazo 
lauksaimnieku atbalsta shēma”).

1. Dalībvalstis var nolemt, ka 
lauksaimnieki, kuru rīcībā ir 
maksājumtiesības, kas piešķirtas 
2014. gadā atbilstīgi 21. pantam, un kuri 
ievēro prasību minimumu, kas noteikts 
10. panta 1. punktā, var pieteikties dalībai 
vienkāršotā shēmā, ievērojot šajā sadaļā 
izklāstītos nosacījumus (turpmāk “mazo 
lauksaimnieku atbalsta shēma”).

Or. en

Grozījums Nr. 2200
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides
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Regulas priekšlikums
47. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lauksaimnieki, kuru rīcībā ir 
maksājumtiesības, kas piešķirtas 
2014. gadā atbilstīgi 21. pantam, un kuri 
ievēro prasību minimumu, kas noteikts 
10. panta 1. punktā, var pieteikties dalībai 
vienkāršotā shēmā, ievērojot šajā sadaļā 
izklāstītos nosacījumus (turpmāk “mazo 
lauksaimnieku atbalsta shēma”).

1. Lauksaimnieki, kuri atbilst 9. pantā 
ietvertajai aktīvā lauksaimnieka 
definīcijai, var pieteikties dalībai 
vienkāršotā shēmā, ievērojot šajā sadaļā 
izklāstītos nosacījumus (turpmāk “mazo 
lauksaimnieku atbalsta shēma”).

Or. fr

Grozījums Nr. 2201
Maria do Céu Patrão Neves

Regulas priekšlikums
47. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lauksaimnieki, kuru rīcībā ir 
maksājumtiesības, kas piešķirtas 
2014. gadā atbilstīgi 21. pantam, un kuri 
ievēro prasību minimumu, kas noteikts 
10. panta 1. punktā, var pieteikties dalībai 
vienkāršotā shēmā, ievērojot šajā sadaļā 
izklāstītos nosacījumus (turpmāk “mazo 
lauksaimnieku atbalsta shēma”).

1. Dalībvalstis var brīvprātīgi nolemt, ka 
lauksaimnieki, kuru rīcībā ir 
maksājumtiesības, kas piešķirtas 
2014. gadā atbilstīgi 21. pantam, un kuri 
ievēro prasību minimumu, kas noteikts 
10. panta 1. punktā, var pieteikties dalībai 
vienkāršotā shēmā, ievērojot šajā sadaļā 
izklāstītos nosacījumus (turpmāk “mazo 
lauksaimnieku atbalsta shēma”).

Or. pt

Grozījums Nr. 2202
Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Nils Torvalds, Hannu Takkula

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

1.a Dalībvalstis izveido mazo 
lauksaimnieku atbalsta shēmu saskaņā ar 
šo sadaļu. Tomēr, ja kādā dalībvalstī 
iespējamo atbalsta saņēmēju ir mazāk 
nekā 5 % no šīs valsts lauksaimniekiem, 
dalībvalstij nav nepieciešams piemērot 
mazo lauksaimnieku atbalsta shēmu.

Or. en

Pamatojums

Lai izvairītos no pārmērīgas birokrātijas, dalībvalstu ziņā jābūt lēmumam par mazo 
lauksaimnieku atbalsta shēmas izveidi.

Grozījums Nr. 2203
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Lauksaimnieki — izņemot tos, kuri 
dzīvo dalībvalstīs, kas saskaņā ar 
iepriekšējo punktu ir nolēmušas mazo 
lauksaimnieku atbalsta shēmu neieviest 
—, kuru rīcībā ir maksājumtiesības, kas 
piešķirtas 2014. gadā atbilstīgi 
21. punktam, un kuri ievēro prasību 
minimumu, kas noteikts 10. panta 
1. punktā, var pieteikties dalībai 
vienkāršotā shēmā, ievērojot šajā sadaļā 
izklāstītos nosacījumus.

Or. es

Grozījums Nr. 2204
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth
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Regulas priekšlikums
47. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Maksājumi saskaņā ar mazo 
lauksaimnieku atbalsta shēmu aizstāj visus 
maksājumus, kas piešķirami saskaņā ar 
III un IV sadaļu.

2. Šajā nodaļā uz dalībvalstīm, kuras 
piemēro mazo lauksaimnieku atbalsta 
shēmu, attiecas šādi noteikumi.

Or. en

Grozījums Nr. 2205
Robert Dušek

Regulas priekšlikums
47. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Maksājumi saskaņā ar mazo 
lauksaimnieku atbalsta shēmu aizstāj visus 
maksājumus, kas piešķirami saskaņā ar III 
un IV sadaļu.

2. Dalībvalstis var nolemt, ka maksājumi 
saskaņā ar mazo lauksaimnieku atbalsta 
shēmu aizstāj visus maksājumus, kas 
piešķirami saskaņā ar III un IV sadaļu.

Or. en

Grozījums Nr. 2206
Hynek Fajmon

Regulas priekšlikums
47. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Maksājumi saskaņā ar mazo 
lauksaimnieku atbalsta shēmu aizstāj visus 
maksājumus, kas piešķirami saskaņā ar III 
un IV sadaļu.

2. Dalībvalstis var nolemt, ka maksājumi 
saskaņā ar mazo lauksaimnieku atbalsta 
shēmu aizstāj visus maksājumus, kas 
piešķirami saskaņā ar III un IV sadaļu.

Or. en
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Grozījums Nr. 2207
Diane Dodds

Regulas priekšlikums
47. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Maksājumi saskaņā ar mazo 
lauksaimnieku atbalsta shēmu aizstāj visus 
maksājumus, kas piešķirami saskaņā ar III 
un IV sadaļu.

2. Maksājumi saskaņā ar mazo 
lauksaimnieku atbalsta shēmu pēc 
dalībvalsts izvēles vai reģionālā līmenī var 
aizstāt visus maksājumus, kas piešķirami 
saskaņā ar III un IV sadaļu.

Or. en

Grozījums Nr. 2208
Martin Häusling
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
47. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Lauksaimnieki, kas ir mazo 
lauksaimnieku atbalsta shēmas 
dalībnieki, ir atbrīvoti no prasības ievērot 
III sadaļas 2. nodaļā norādīto 
lauksaimniecības praksi.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Principā visu veidu lauksaimniecības sistēmām būtu jāievēro III sadaļas 2. nodaļā paredzētie 
noteikumi.

Grozījums Nr. 2209
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

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

3. Lauksaimnieki, kas ir mazo 
lauksaimnieku atbalsta shēmas 
dalībnieki, ir atbrīvoti no prasības ievērot 
III sadaļas 2. nodaļā norādīto 
lauksaimniecības praksi.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Mazos lauksaimniekus nevajadzētu atbrīvot no prasības īstenot videi nekaitīgus pasākumus.

Grozījums Nr. 2210
Diane Dodds

Regulas priekšlikums
47. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Lauksaimnieki, kas ir mazo 
lauksaimnieku atbalsta shēmas 
dalībnieki, ir atbrīvoti no prasības ievērot 
III sadaļas 2. nodaļā norādīto 
lauksaimniecības praksi.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 2211
Diane Dodds

Regulas priekšlikums
47. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Lauksaimnieki, kas ir mazo 
lauksaimnieku atbalsta shēmas dalībnieki, 
ir atbrīvoti no prasības ievērot III sadaļas 
2. nodaļā norādīto lauksaimniecības 
praksi.

3. Lauksaimnieki, kas ir mazo 
lauksaimnieku atbalsta shēmas dalībnieki, 
ievēro visus savstarpējās atbilstības 
noteikumus, tāpat kā tie, kuri saņem 
pamata maksājumu.
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Or. en

Grozījums Nr. 2212
Brian Simpson

Regulas priekšlikums
47. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Lauksaimnieki, kas ir mazo 
lauksaimnieku atbalsta shēmas dalībnieki, 
ir atbrīvoti no prasības ievērot III sadaļas 
2. nodaļā norādīto lauksaimniecības 
praksi.

3. Lauksaimnieki, kas ir mazo 
lauksaimnieku atbalsta shēmas dalībnieki, 
ir atbrīvoti no prasības ievērot šīs regulas 
III sadaļas 2. nodaļā noteikto
lauksaimniecības praksi. Tomēr tiem ir 
jāievēro savstarpējās atbilstības prasības, 
kas noteiktas Regulā (ES) Nr. [...] [HZR].

Or. en

Pamatojums

Mazajiem lauksaimniekiem būtu jāievēro savstarpējās atbilstības prasības, jo ir svarīgi, lai 
visi lauksaimnieki, kas saņem ES līdzekļus, neatkarīgi no saimniecības lieluma ievēro 
obligātos vides standartus.

Grozījums Nr. 2213
Hynek Fajmon

Regulas priekšlikums
47. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis nodrošina to, lai 
maksājumi netiktu veikti 
lauksaimniekiem, attiecībā uz kuriem ir 
konstatēts, ka no datuma, kurā publicēts 
Komisijas priekšlikums par šo regulu, tie 
ir sadalījuši savu saimniecību tikai tādēļ, 
lai varētu gūt labumu no dalības mazo 
lauksaimnieku atbalsta shēmā. Tas 
attiecas arī uz lauksaimniekiem, kuru 
saimniecības rodas minētās sadalīšanas 

svītrots
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rezultātā.

Or. en

Grozījums Nr. 2214
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Albert Deß

Regulas priekšlikums
47. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis nodrošina to, lai 
maksājumi netiktu veikti 
lauksaimniekiem, attiecībā uz kuriem ir 
konstatēts, ka no datuma, kurā publicēts 
Komisijas priekšlikums par šo regulu, tie 
ir sadalījuši savu saimniecību tikai tādēļ, 
lai varētu gūt labumu no dalības mazo 
lauksaimnieku atbalsta shēmā. Tas 
attiecas arī uz lauksaimniekiem, kuru 
saimniecības rodas minētās sadalīšanas 
rezultātā.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā paredzamās grūtības saistībā ar neapiešanas klauzulas noteikuma ievērošanu (un 
paturot prātā, ka tīšas lauksaimnieku rīcības uzraudzība daudzos gadījumos būs vienkārši 
neiespējama), aicinām šo noteikumu svītrot.

Grozījums Nr. 2215
Luís Paulo Alves

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Piemērojot 20. pantu, dalībvalstis var 
paredzēt dažādus finansēšanas veidus 
reģioniem, kas noteikti saskaņā ar šo 
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pantu.

Or. pt

Grozījums Nr. 2216
Martin Häusling
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Lauksaimniekiem, kuri piedalās mazo 
lauksaimnieku atbalsta shēmā un 
saimniecības dzīvotspējas uzlabošanas 
nolūkā sadarbojas 627. regulas 28. un 
36. pantā minētajā ražotāju grupā, ir 
iespēja katru atsevišķo maksājumu 
palielināt par 25 %.

Or. en

Grozījums Nr. 2217
Marc Tarabella

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Piemērojot 20. pantu, dalībvalstis var 
piešķirt dažādu finansējumu reģionālajām 
zonām, kas noteiktas saskaņā ar šo pantu.

Or. fr

Pamatojums

Šis grozījums paredz reģionālu piemērošanu saskaņā ar 20. pantu.

Grozījums Nr. 2218
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides
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Regulas priekšlikums
47.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

47.a pants
Vispārēji noteikumi attiecībā uz atbalstu 

mazajām saimniecībām
1. Dalībvalstis piešķir gada maksājumu 
mazajām saimniecībām un mazajiem 
lauksaimniekiem, kuriem ir tiesības 
saņemt maksājumu saskaņā ar 1. nodaļā 
minēto pamata maksājuma shēmu.
2. Šajā nodaļā mazās saimniecības vai 
mazie lauksaimnieki ir tāda lieluma 
saimniecības, ko noteikušas dalībvalstis. 
Attiecīgie kritēriji ir paredzēti deleģētajos 
aktos, ko pieņēmusi Komisija.
3. Neskarot finanšu disciplīnas 
piemērošanu, pakāpenisku samazināšanu 
un nepārsniedzamās summas noteikšanu, 
lineārus samazinājumus saskaņā ar 
7. pantu un samazinājumus un 
nepiešķiršanu, kas noteikta atbilstīgi 
Regulas (ES) Nr. […] [HZR] 65. pantam, 
šā panta 1. punktā minēto maksājumu 
piešķir katru gadu pēc tam, kad 
lauksaimnieks ir aktivizējis 
maksājumtiesības.
4. Dalībvalstis nosaka 1. punktā minēto 
summu, ievērojot šīs regulas 51. panta 
2. punktā paredzēto finansējuma 
ierobežojumu.
5. Lauksaimnieki, kas saņem maksājumus 
saskaņā ar mazo saimniecību un mazo 
lauksaimnieku atbalsta shēmu, var 
piedalīties tematiskajā apakšprogrammā, 
kas minēta lauku attīstības regulas 
81. panta 1. punkta b) apakšpunkta 
trešajā daļā.

Or. fr
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