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Grozījums Nr. 425
Bas Eickhout
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
61. pants – 2. punkts – pirmā daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Gatavojot paraugus pārbaudēm, atbildīgā 
iestāde ņem vērā to, lai risks aptvertu 
risku publiskajiem līdzekļiem ES budžetā 
un ietvertu risku videi, risku sabiedrības 
veselībai un saistītās izmaksas, kā minēts 
60. pantā.

Or. en

Pamatojums

Budžeta efektivitātes princips attiecībā uz publiskajiem līdzekļiem nozīmē, ka riskā 
līdzekļiem/ES budžetam ietvert izmaksas saistībā ar vidi un sabiedrības veselību, proti, cita 
starpā saistītās izmaksas par vides sanāciju, atveseļošanu, bīstamo/kaitīgo materiālu 
apglabāšanu, iespējamo kompensāciju krīzēs vai no piesārņojuma cietušajiem, tostarp 
lauksaimniekiem. ES nevajadzētu finansēt kaitēšanu lauksaimniecībai, jo par kaitējumu videi 
un sabiedrības veselībai tiek maksāts dubultīgi — pirmkārt, ar KLP subsīdijām un otrkārt, ar 
publiskajiem līdzekļiem.

Grozījums Nr. 426
Bas Eickhout

Regulas priekšlikums
61. pants – 2. punkts – otrā daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Gatavojot to saimniecību paraugus, kurās 
veiks uz risku balstītas pārbaudes, 
dalībvalstis var ņemt vērā to, ka 
bioloģiskajai lauksaimniecībai pēc būtības 
ir mazāks vides piesārņojuma risks, līdz ar 
to mazāks risks publiskajiem līdzekļiem 
un ES budžetam.
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Or. en

Pamatojums

Maksājumu aģentūras sagatavo to saimniecību paraugus, kurās pārbaudīs savstarpējo 
atbilsību (un/vai vēlāk ekoloģisko komponentu). Gatavojot paraugus pārbaudēm, 
pamatojoties uz risku videi, vajadzētu ņemt vērā to, ka izmantoto agroekoloģisko metožu dēļ 
bioloģiskajai lauksaimniecībai pēc būtības ir mazāks risks (radīt ar vidi saistītas izmaksas) 
ES budžetam.

Grozījums Nr. 427
Wojciech Michał Olejniczak

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Dalībvalstis var samazināt uz vietas 
veicamo pārbaužu skaitu, ja kļūdu 
īpatsvars ir pieņemamā līmenī un vadības 
un kontroles sistēmas uz vietas darbojas 
pienācīgi. Komisija pieņem deleģētus 
aktus saskaņā ar 111. pantu, ar kuriem 
paredz precīzus nosacījumus un 
noteikumus, kas dalībvalstīm jāpiemēro. 
Turklāt Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētus aktus saskaņā ar 111. pantu, lai 
samazinātu uz vietas veicamo pārbaužu 
skaitu, ko veic katru gadu, līdz 3 % no 
visiem lauksaimniekiem, kas iesnieguši 
atbalsta pieteikumus vai maksājuma 
pieprasījumus.

Or. pl

Pamatojums

Dalībvalstīm vajadzētu būt iespējai samazināt uz vietas veicamo pārbaužu skaitu, ja 
pārkāpumu īpatsvaram ir tendence samazināties. Tas īpaši attiecas uz gadījumiem, kad ir 
mainījušies noteikumi, kas attiecas uz integrēto vadības un kontroles sistēmu.

Grozījums Nr. 428
Julie Girling, Richard Ashworth, James Nicholson, Anthea McIntyre, Kay Swinburne
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Regulas priekšlikums
61. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Dalībvalstis var samazināt uz vietas 
veicamo pārbaužu skaitu, ja kļūdu 
īpatsvars ir pieņemamā līmenī.

Or. en

Grozījums Nr. 429
George Lyon, Sylvie Goulard, Liam Aylward

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Dalībvalstis var samazināt uz vietas 
veicamo pārbaužu skaitu, ja kļūdu 
īpatsvars ir pieņemamā līmenī. Precīzus 
piemērojamos nosacījumus un 
noteikumus paredz deleģētos aktos 
saskaņā ar šīs regulas 64. pantu.

Or. en

Pamatojums

Referenta 63. grozījumā ir paturēti vārdi „vadības un kontroles sistēmas uz vietas darbojas 
pienācīgi”, kas rada neskaidrības par to, kas ar to ir domāts, un tas var radīt daudzas 
papildu prasības, kuras varētu apdraudēt iespēju samazināt pārbaužu skaitu.

Grozījums Nr. 430
Alfreds Rubiks

Regulas priekšlikums
64. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai nodrošinātu pārbaužu pareizu un 
efektīvu piemērošanu un to, ka 

svītrots
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pārliecināšanās par atbilstības 
nosacījumu ievērošanu notiek efektīvi, 
saskaņoti un nediskriminējoši, aizsargājot 
Savienības finanšu intereses, Komisija ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus 
saskaņā ar 111. pantu par situācijām, kad 
atbalsta saņēmēji vai to pārstāvji kavē 
pārbaužu veikšanu.

Or. lv

Grozījums Nr. 431
Hans-Peter Mayer

Regulas priekšlikums
64. pants – 2. punkts – pirmā daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija, izmantojot īstenošanas aktus, 
pieņem vajadzīgos noteikumus, lai 
panāktu šīs nodaļas vienādu piemērošanu 
Savienībā. Minētie noteikumi jo īpaši var 
skart:

Minētie noteikumi jo īpaši var skart:

Or. de

Pamatojums

Attiecīgie lēmumi nav tikai tehniski lēmumi.

Grozījums Nr. 432
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre

Regulas priekšlikums
64. pants – 2. punkts – pirmā daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) noteikumus par pārbaužu uz vietas 
minimumu, kas nepieciešams efektīvai 
risku pārvaldībai, kā arī nosacījumus, kuros 
dalībvalstīm ir jāpalielina šo pārbaužu 
skaits vai arī tas jāsamazina, ja vadības un 

b) noteikumus par pārbaužu uz vietas 
minimumu, ko nosaka 1 % apmērā 
shēmām, uz kurām attiecas pastāvošā 
IAKS, vai pārējos gadījumos — minimālā 
apmērā, kas nepieciešams efektīvai risku 
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kontroles sistēmas darbojas pienācīgi un
kļūdu līmenis ir pieņemams;

pārvaldībai, kā arī nosacījumus, kuros 
dalībvalstīm ir jāpalielina šo pārbaužu 
skaits vai arī tas jāsamazina, ja vadības un 
kontroles sistēmas darbojas pienācīgi un 
kļūdu līmenis ir pieņemams, tostarp 
termiņos, kuros Komisijai būtu jāreagē uz 
norādi, ka dalībvalsts ir paredzējusi 
samazināt uz vietas veicamo pārbaužu 
skaitu;

Or. en

Pamatojums

Pieņemamam kļūdu īpatsvaram vajadzētu būt pietiekamam iemeslam, lai novērtētu, vai 
dalībvalsts var samazināt pārbaužu skaitu. Vajadzētu būt termiņa „mehānismam” saistībā ar 
Komisijas veto, kad dalībvalsts paziņo par nodomu samazināt pārbaužu skaitu.

Grozījums Nr. 433
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers, Liam Aylward

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai nodrošinātu pārbaužu pareizu un 
efektīvu piemērošanu un to, ka 
pārliecināšanās par atbilstības 
nosacījumu ievērošanu notiek efektīvi, 
saskaņoti un nediskriminējoši, aizsargājot 
Savienības finanšu intereses, Komisija ir 
pilnvarota pieņemt deleģētus aktus 
saskaņā ar 111. pantu attiecībā uz 
noteikumiem par uz vietas veicamo 
pārbaužu minimumu, kas nepieciešams 
efektīvai, samērīgai un uz risku balstītai 
risku pārvaldībai, kā arī attiecībā uz 
nosacījumiem, ar kādiem dalībvalstīm ir 
jāpalielina šādu pārbaužu skaits vai arī 
var to skaitu samazināt, ja kļūdu īpatsvars 
ir pieņemams, tostarp attiecībā uz 
termiņiem, kuros Komisija reaģē uz 
norādi, ka dalībvalsts ir paredzējusi 
samazināt uz vietas veicamo pārbaužu 
skaitu.
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Or. en

Pamatojums

Referenta 63. grozījumā ir paturēti vārdi „vadības un kontroles sistēmas uz vietas darbojas 
pienācīgi”, kas var radīt daudzas papildu prasības, kuras varētu apdraudēt iespēju samazināt 
pārbaužu skaitu. Turklāt vajadzētu būt norādītam termiņam, kurā Komisija atbild uz 
dalībvalsts nodomu samazināt pārbaužu skaitu. Tomēr šis grozījums būtu jāsaskaņo ar 
īstenošanas metodi, ko referents ir izvēlējies un ko atbalsta arī Eiropas Parlaments (proti, to 
vajadzētu pārvietot pie noteikumiem par deleģētajiem aktiem).

Grozījums Nr. 434
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers, Liam Aylward

Regulas priekšlikums
64. pants – 2. punkts – pirmā daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) noteikumus par pārbaužu uz vietas 
minimumu, kas nepieciešams efektīvai 
risku pārvaldībai, kā arī nosacījumus, 
kuros dalībvalstīm ir jāpalielina šo 
pārbaužu skaits vai arī tas jāsamazina, ja 
vadības un kontroles sistēmas darbojas 
pienācīgi un kļūdu līmenis ir pieņemams;

svītrots

Or. en

Pamatojums

Referenta 63. grozījumā ir paturēti vārdi „vadības un kontroles sistēmas uz vietas darbojas 
pienācīgi”, kas var radīt daudzas papildu prasības, kuras varētu apdraudēt iespēju samazināt 
pārbaužu skaitu. Turklāt vajadzētu būt norādītam termiņam, kurā Komisija atbild uz 
dalībvalsts nodomu samazināt pārbaužu skaitu. Tomēr šis grozījums būtu jāsaskaņo ar 
īstenošanas metodi, ko referents ir izvēlējies un ko atbalsta arī Eiropas Parlaments (proti, to 
vajadzētu pārvietot pie noteikumiem par deleģētajiem aktiem). 

Grozījums Nr. 435
Monika Hohlmeier

Regulas priekšlikums
64. pants – 2. punkts – pirmā daļa – b apakšpunkts – i punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) ja izlases kārtā uz vietas veiktajās 
pārbaudēs konstatēto kļūdu finansiālā 
ietekme (kļūdu īpatsvars) ir bijusi mazāk 
nekā 2 % katrā no abiem iepriekšējiem 
gadiem, dalībvalstis var samazināt uz 
vietas veicamo pārbaužu skaitu par ne 
vairāk kā 50%.

Or. de

Pamatojums

Komisijas paziņojumi par pārbaužu skaita samazināšanu/palielināšanu ir ļoti nekonkrēti.
Pamataktā vajadzētu arī norādīt, kad pārbaužu skaitu samazina vai palielina.

Grozījums Nr. 436
Monika Hohlmeier

Regulas priekšlikums
64. pants – 2. punkts – pirmā daļa – b apakšpunkts – ii punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) ja izlases kārtā uz vietas veiktajās 
pārbaudēs konstatēto kļūdu finansiālā 
ietekme (kļūdu īpatsvars) ir bijusi vairāk 
nekā 5 % katrā no abiem iepriekšējiem 
gadiem, dalībvalstis samazina uz vietas 
veicamo pārbaužu skaitu par ne vairāk kā 
50%.

Or. de

Pamatojums

Komisijas paziņojumi par pārbaužu skaita samazināšanu/palielināšanu ir ļoti nekonkrēti.
Pamataktā vajadzētu arī norādīt, kad pārbaužu skaitu samazina vai palielina.



PE494.482v02-00 10/182 AM\910034LV.doc

LV

Grozījums Nr. 437
Monika Hohlmeier

Regulas priekšlikums
64. pants – 2. punkts – pirmā daļa – b apakšpunkts – iii punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii) ja izlases kārtā uz vietas veiktajās 
pārbaudēs konstatēto kļūdu finansiālā 
ietekme (kļūdu īpatsvars) ir bijusi mazāk 
nekā 1 % katrā no abiem iepriekšējiem 
gadiem, attiecīgās dalībvalstis var 
samazināt uz vietas veicamo pārbaužu 
skaitu līdz 25% no parastā skaita.

Or. de

Pamatojums

Komisijas paziņojumi par pārbaužu skaita samazināšanu/palielināšanu ir ļoti nekonkrēti.
Pamataktā vajadzētu arī norādīt, kad pārbaužu skaitu samazina vai palielina.

Grozījums Nr. 438
Alfreds Rubiks

Regulas priekšlikums
65. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja konstatē, ka atbalsta saņēmējs 
neatbilst atbalsta piešķiršanas kritērijiem 
vai saistībām, kas attiecas uz atbalsta 
piešķiršanas nosacījumiem saskaņā ar 
lauksaimniecības nozares tiesību aktiem, 
atbalstu atsauc pilnībā vai daļēji.

1. Ja konstatē, ka atbalsta saņēmējs 
neatbilst atbalsta piešķiršanas kritērijiem 
vai saistībām, kas attiecas uz atbalsta 
piešķiršanas nosacījumiem saskaņā ar 
lauksaimniecības nozares tiesību aktiem, 
atbalstu atsauc pilnībā un maksājumi par 
neatbilstošo daļu tiek samazināti uz 
nākošiem 2 gadiem.

Or. lv

Grozījums Nr. 439
Rareş-Lucian Niculescu
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Regulas priekšlikums
65. pants – 2. punkts – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja Savienības tiesību akti to paredz, 
dalībvalstis piemēro arī sodus piešķirtā vai 
piešķiramā maksājuma vai maksājuma 
daļas samazinājuma vai nepiešķiršanas 
veidā, attiecībā uz kuru ir izpildīti 
atbilstības kritēriji vai saistības.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 440
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Regulas priekšlikums
65. pants – 2. punkts – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja Savienības tiesību akti to paredz, 
dalībvalstis piemēro arī sodus piešķirtā vai 
piešķiramā maksājuma vai maksājuma 
daļas samazinājuma vai nepiešķiršanas 
veidā, attiecībā uz kuru ir izpildīti 
atbilstības kritēriji vai saistības.

Ja Savienības tiesību akti to paredz, 
attiecīgā gadījumā ņemot vērā turpmākus 
precizējumus, kas paredzēti īstenošanas 
aktos, dalībvalstis piemēro arī sodus 
piešķirtā vai piešķiramā maksājuma vai 
maksājuma daļas samazinājuma vai 
nepiešķiršanas veidā, attiecībā uz kuru ir 
izpildīti atbilstības kritēriji vai saistības.

Or. en

Grozījums Nr. 441
Albert Deß

Regulas priekšlikums
65. pants – 2. punkts – otrā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atbalsta samazinājuma apjomu nosaka 
pakāpēs atbilstoši konstatētās neatbilstības 
nopietnībai, apmēram, ilgumam un 

Atbilstoši konstatētās neatbilstības 
nopietnībai, apmēram, ilgumam un 
atkārtotai konstatācijai, kā maksimālo 
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atkārtotai konstatācijai, kā maksimālo 
līdzekli piemērojot pilnīgu pieteikuma 
izslēgšanu no vienas vai vairākām atbalsta 
shēmām vai atbalsta pasākumiem uz vienu 
vai vairākiem kalendārajiem gadiem.

noteikto administratīvo sodu var piemērot
pilnīgu pieteikuma izslēgšanu no vienas vai 
vairākām atbalsta shēmām vai atbalsta 
pasākumiem uz vienu vai vairākiem 
kalendārajiem gadiem.

Or. de

Grozījums Nr. 442
Bas Eickhout
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
65. pants – 2. punkts – otrā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atbalsta samazinājuma apjomu nosaka 
pakāpēs atbilstoši konstatētās neatbilstības 
nopietnībai, apmēram, ilgumam un 
atkārtotai konstatācijai, kā maksimālo 
līdzekli piemērojot pilnīgu pieteikuma 
izslēgšanu no vienas vai vairākām atbalsta 
shēmām vai atbalsta pasākumiem uz vienu 
vai vairākiem kalendārajiem gadiem.

Atbalsta samazinājuma apjomu nosaka 
pakāpēs atbilstoši konstatētās neatbilstības 
nopietnībai, apmēram, ilgumam un 
atkārtotai konstatācijai, kā maksimālo 
līdzekli piemērojot pilnīgu pieteikuma 
izslēgšanu no vienas vai vairākām atbalsta 
shēmām vai atbalsta pasākumiem uz vienu 
vai vairākiem kalendārajiem gadiem.
Proporcionāli vērtējot risku publiskajiem 
līdzekļiem un aprēķinot atbalsta 
samazinājumu saistībā ar to, ka 
pieteikuma iesniedzējs ir pārkāpis 
vienošanās noteikumus par atbalsta 
piešķiršanu, atbildīgās iestādes nodrošina, 
ka samazinājuma apmērs atspoguļo 
pārkāpuma rezultātā sabiedrībai faktiski 
radušās izmaksas, ņemot vērā 60. pantu.

Or. en

Pamatojums

Vērtējot atbalsta samazinājuma apmēru saistībā ar savstarpējās atbilstības pārkāpumiem 
(pretēji piemērojamiem sodiem par atbilstības nosacījumiem), jau tiek ņemts vērā pārkāpuma 
smagums (smags vai ne), (seku) apmērs, ilgums (cik ilgu laiku vajadzēs, lai sistēma atgūtos / 
lai pārkāpums vairs neradītu risku videi/ sabiedrības veselībai), lai spriestu par 
samazinājuma likmēm, bet reizēm šīs likmes nav reālistiskas. Aicinājums pēc 
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proporcionalitātes nozīmē, ka gadījumā, ja izmaksas sabiedrībai ir lielas, arī 
samazinājumiem vajadzētu būt lieliem.

Grozījums Nr. 443
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers, Liam Aylward

Regulas priekšlikums
65. pants – 2. punkts – otrā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atbalsta samazinājuma apjomu nosaka 
pakāpēs atbilstoši konstatētās neatbilstības 
nopietnībai, apmēram, ilgumam un 
atkārtotai konstatācijai, kā maksimālo 
līdzekli piemērojot pilnīgu pieteikuma 
izslēgšanu no vienas vai vairākām atbalsta 
shēmām vai atbalsta pasākumiem uz vienu 
vai vairākiem kalendārajiem gadiem.

Atbalsta samazinājuma apjomu nosaka
pakāpēs proporcionāli konstatētā 
pārkāpuma smagumam un raksturam, 
atbilstoši konstatētās neatbilstības 
nopietnībai, apmēram, ilgumam un 
atkārtotai konstatācijai, kā maksimālo 
līdzekli piemērojot pilnīgu pieteikuma 
izslēgšanu no vienas vai vairākām atbalsta 
shēmām vai atbalsta pasākumiem uz vienu 
vai vairākiem kalendārajiem gadiem.

Or. en

Pamatojums

Vārds „smagums” šeit šķiet piemērotāks nekā vārds „apmērs”, lai panāktu konsekvenci 
attiecībā uz visā regulā lietoto formulējumu.

Grozījums Nr. 444
Bas Eickhout
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vērtējot neatbilstības nopietnību, iestādes, 
kas atbildīgas par samazinājumu 
piemērošanu, ņem vērā to, ka 
piesārņojuma vai sabiedrības veselības 
krīžu rakstura dēļ dažiem neatbilstības 
veidiem sākotnējā joma, kur neatbilstība 
konstatēta, var būt šaura, bet sekas var 
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aptvert daudz plašāku jomu vai ilgt 
vairākus gadus.

Or. en

Grozījums Nr. 445
Monika Hohlmeier

Regulas priekšlikums
65. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Summas, kur kurām attiecas 1. punktā 
minētā atsaukšana un 2. punktā minētie 
sodi, tiek atgūtas pilnā apmērā.

3. Summas, kur kurām attiecas 1. punktā 
minētā atsaukšana un 2. punktā minētie 
sodi, tiek atgūtas pilnā apmērā, neskarot 
56. panta 3. punktu.

Or. de

Pamatojums

Ļoti mazu summu atguve rada ievērojamu administratīvo slogu. Tādēļ summas, kas ir 
mazākas par noteiktu minimumu, nevajadzētu iekasēt, lai neizjauktu izmaksu un ieguvumu 
attiecību.

Grozījums Nr. 446
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers, Liam Aylward

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Summas, uz kurām attiecas 1.a punktā 
minētā atsaukšana un 2. punktā minētie 
administratīvie sodi, nosaka pakāpēs 
proporcionāli konstatētā pārkāpuma 
smagumam un raksturam, atbilstoši 
konstatētās neatbilstības nopietnībai, 
apmēram, ilgumam un atkārtotai 
konstatācijai.

Or. en
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Pamatojums

Vārds „smagums” šeit šķiet piemērotāks nekā vārds „apmērs”, lai panāktu konsekvenci 
attiecībā uz visā regulā lietoto formulējumu.

Grozījums Nr. 447
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Summas, kas atsauktas un 
samazinātas saistībā ar Regulas (ES) 
Nr. TM/2012 2. nodaļas III sadaļā minēto 
saistību neizpildi, nepārsniedz minētajā 
nodaļā minēto maksājumu apjomu.
Summas, uz kurām attiecas šajā punktā 
minētā atsaukšana, dara pieejamas kā 
Savienības atbalstu lauku attīstības 
programmās paredzētiem pasākumiem, ko 
saskaņā ar Regulu (ES) Nr. […] [RDR] 
finansē no ELFLA, un tās piešķir 
lauksaimniekiem vai lauksaimnieku 
grupām, kas veic pasākumus ilgtspējīgas 
attīstības veicināšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 448
Bas Eickhout
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
65.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

65.a pants
Atsaukšana un samazināšana attiecībā uz 

maksājumiem par klimatam un videi 
labvēlīgu lauksaimniecības praksi
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Neatkarīgi no 65. panta gadījumā, ja 
saskaņā ar minēto pantu atbalstu atsauc 
un samazina Regulas … (Tiešie 
maksājumi) 2. nodaļas III sadaļā minēto 
saistību neizpildes dēļ, atsaukto un 
samazināto maksājumu summa var 
pārsniegt minētajā nodaļā noteikto 
maksājumu apjomu.

Or. en

Grozījums Nr. 449
Jens Rohde

Regulas priekšlikums
65.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

65.a pants
Atsaukšana un samazināšana attiecībā uz 
lauksaimniecības maksājumiem par 
klimatam un videi labvēlīgu 
lauksaimniecības praksi
Neatkarīgi no 65. panta gadījumā, ja 
saskaņā ar minēto pantu atbalstu atsauc 
un samazina Regulas XXX (TM) 
2. nodaļas III sadaļā minēto saistību 
neizpildes dēļ, atsaukto un samazināto 
maksājumu summa nedrīkst pārsniegt 
minētajā nodaļā noteikto maksājumu 
apjomu.

Or. en

Pamatojums

Sodus par neatbilstību ekoloģiskajiem pasākumiem vajadzētu piemērot tikai attiecīgajiem 
lauksaimniekam izmaksātajām summām.

Grozījums Nr. 450
Hans-Peter Mayer
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Regulas priekšlikums
66. pants – 1. punkts – pirmā daļa – ia apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ia) procedūras un tehniskus kritērijus, kas 
saistīti ar 1. punktā minētajiem 
pasākumiem un sankcijām, ja ir 
konstatēta no attiecīgo tiesību aktu 
piemērošanas izrietošu saistību neizpilde;

Or. de

Grozījums Nr. 451
Hans-Peter Mayer

Regulas priekšlikums
66. pants – 2. punkts – pirmā daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) procedūras un tehniskus kritērijus, kas 
saistīti ar 1. punktā minētajiem 
pasākumiem un sankcijām, ja ir 
konstatēta no attiecīgo tiesību aktu 
piemērošanas izrietošo saistību neizpilde;

svītrots

Or. de

Pamatojums

Tas nav tīri tehnisks lēmums.

Grozījums Nr. 452
Mairead McGuinness

Regulas priekšlikums
V sadaļa – 1.a nodaļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a nodaļa
Kontroles sistēma un administratīvi sodi 
saistībā ar ekoloģisko komponentu
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Or. en

Grozījums Nr. 453
Mairead McGuinness

Regulas priekšlikums
67.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

67.a pants
Pārbaudes saistībā ar ekoloģisko 
komponentu
1. Dalībvalstis vajadzības gadījumā 
izmanto V sadaļas II nodaļā paredzēto 
integrēto sistēmu un jo īpaši 69. panta 
1. punkta a), b), d), e) un f) apakšpunktā 
minētos elementus.
2. Dalībvalstis veic pārbaudes uz vietas, 
lai pārliecinātos, ka atbalsta saņēmējs 
pilda Regulas XXX (TM) II nodaļas 
III sadaļā paredzētos pienākumus. 
Atkarībā no pasākumiem saistībā ar 
ekoloģisko komponentu dalībvalstis var 
nolemt veikt administratīvas pārbaudes, ja 
var pierādīt, ka tās ir tikpat efektīvas.
3. Lai veiktu pārbaudes uz vietas, 
dalībvalstis sagatavo saimniecību un/vai 
atbalsta saņēmēju atlases veidošanas 
plānu, kas var būt tāds pats kā 75. pantā 
prasītais paraugs pārbaudēm uz vietas.
4. Pārbaudes uz vietas veic tā, lai 
pārliecinātos par visu attiecīgo ekoloģisko 
pasākumu atbilstību saimniecībā.
5. Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētus aktus saskaņā ar 111. pantu par 
pārbaužu veikšanu, lai pārliecinātos par 
Regulas XXX (TM) II nodaļas III sadaļā 
minēto pienākumu izpildi.

Or. en
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Grozījums Nr. 454
Mairead McGuinness

Regulas priekšlikums
67.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

67.b pants
Administratīvu sodu piemērošana saistībā 
ar ekoloģisko komponentu
1. Ja ir konstatēts, ka saņēmējs nav 
izpildījis Regulas XXX (TM) II nodaļas 
III sadaļā minētos pienākumus, attiecīgo 
atbalstu atsauc pilnībā vai daļēji.
2. Atbalsta samazinājuma apmēru nosaka 
pakāpēs atbilstoši konstatētās 
neatbilstības nopietnībai, apmēram, 
ilgumam un atkārtotai konstatācijai.

Or. en

Grozījums Nr. 455
Mairead McGuinness

Regulas priekšlikums
67.c pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

67.c pants
Deleģētās pilnvaras
1. Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētus aktus saskaņā ar 111. pantu, lai 
paredzētu sīki izstrādātus noteikumus par 
vienota pamata noteikšanu 67.b pantā 
minēto administratīvo sodu 
aprēķināšanai, ņemot vērā 
samazinājumus finanšu disciplīnas 
piemērošanas rezultātā un 67.b pantā 
minēto sodu aprēķināšanu un 
piemērošanu.

Or. en
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Grozījums Nr. 456
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Dalībvalstis, izveidojot savu integrēto 
sistēmu, var atbilstīgi izmantot 
tehnoloģijas.

Or. en

Grozījums Nr. 457
George Lyon, Sylvie Goulard, Liam Aylward

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Dalībvalstis, izveidojot savu integrēto 
sistēmu, atbilstīgi izmanto tehnoloģijas.

Or. en

Pamatojums

Referenta 78. grozījums ir pārāk preskriptīvs, un tas varētu radīt nevajadzīgu slogu, tāpēc 
šajā kontekstā priekšroka būtu dodama vārdam „atbilstīgi”, nevis „maksimāli”.

Grozījums Nr. 458
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) vienota sistēma katra 68. panta 2. punktā 
minētā atbalsta saņēmēja identitātes 
reģistrēšanai, kurš iesniedz atbalsta 

f) sistēma katra 68. panta 2. punktā minētā 
atbalsta saņēmēja identitātes reģistrēšanai, 
kurš iesniedz atbalsta pieteikumu vai 
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pieteikumu vai maksājuma pieprasījumu. maksājuma pieprasījumu.

Or. en

Pamatojums

Sistēmām vajadzētu fokusēties uz iznākumu, nevis konkrētām administratīvajām procedūrām, 
ļaujot dalībvalstīm sistēmas pielāgot savām vajadzībām.

Grozījums Nr. 459
George Lyon

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) vienota sistēma katra 68. panta 2. punktā 
minētā atbalsta saņēmēja identitātes 
reģistrēšanai, kurš iesniedz atbalsta 
pieteikumu vai maksājuma pieprasījumu.

f) sistēma katra 68. panta 2. punktā minētā 
atbalsta saņēmēja identitātes reģistrēšanai, 
kurš iesniedz atbalsta pieteikumu vai 
maksājuma pieprasījumu.

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstīm, ja tās to vēlas, vajadzētu ļaut sistēmu administrēt, ja tas darbojas.

Grozījums Nr. 460
Jim Higgins, Seán Kelly

Regulas priekšlikums
69. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pēc vajadzības integrētajā sistēmā 
ietver dzīvnieku identifikācijas un 
reģistrācijas sistēmu, kas izveidota 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulu (EK) Nr. 1760/2000 un 
Padomes Regulu (EK) Nr. 21/2004.

svītrots

Or. en



PE494.482v02-00 22/182 AM\910034LV.doc

LV

Pamatojums

Ņemot vērā sarežģījumus ar Regulas (EK) Nr. 21/2004 īstenošanu, tai nevajadzētu būt daļai 
no integrētās administrācijas un kontroles sistēmas.

Grozījums Nr. 461
Julie Girling, James Nicholson

Regulas priekšlikums
70. pants – 1. punkts – otrā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šī datubāze jo īpaši ļauj ar dalībvalsts 
kompetentās iestādes starpniecību 
iepazīties ar datiem, kas attiecas uz 
kalendārajiem un/vai tirdzniecības gadiem, 
sākot no 2000. gada. Tā ļauj arī tieši un 
nekavējoties iepazīties ar datiem, kas 
saistīti ar vismaz pieciem iepriekšējiem 
kalendārajiem gadiem pēc kārtas.

Šī datubāze jo īpaši ļauj ar dalībvalsts 
kompetentās iestādes starpniecību 
iepazīties ar datiem, kas attiecas uz 
kalendārajiem un/vai tirdzniecības gadiem, 
sākot no 2010. gada. To nepiemēro 
dalībvalstīm, kurās maksājumtiesību 
vienības vērtība ir aprēķināta saskaņā ar 
Regulas (ES) Nr. xxx/xxx [TM] 22. panta 
1. punktu. Visām dalībvalstīm datubāze
ļauj arī tieši un nekavējoties iepazīties ar 
datiem, kas saistīti ar vismaz četriem
iepriekšējiem kalendārajiem gadiem pēc 
kārtas.

Or. en

Pamatojums

Gads, no kura dati jāglabā apskatīšanai, būtu jāatjaunina no 2000. gada uz 2010. gadu. 
Līdzīgi, palielinot gadu skaitu, cik ilgi dati jāglabā, lai tos tieši un nekavējoties varētu 
apskatīt, palielinātos izmaksas maksājumu aģentūrām, un tas nav pamatoti. Tādēļ skaitam 
jāpaliek 4 gadi.

Grozījums Nr. 462
Juozas Imbrasas

Regulas priekšlikums
70. pants – 1. punkts – otrā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šī datubāze jo īpaši ļauj ar dalībvalsts Šī datubāze jo īpaši ļauj ar dalībvalsts 
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kompetentās iestādes starpniecību 
iepazīties ar datiem, kas attiecas uz 
kalendārajiem un/vai tirdzniecības gadiem, 
sākot no 2000. gada. Tā ļauj arī tieši un 
nekavējoties iepazīties ar datiem, kas 
saistīti ar vismaz pieciem iepriekšējiem 
kalendārajiem gadiem pēc kārtas.

kompetentās iestādes starpniecību 
iepazīties ar datiem, kas attiecas uz 
kalendārajiem un/vai tirdzniecības gadiem, 
sākot no 2000. gada. Tomēr dalībvalstis, 
kuras ES pievienojās 2004. gadā, var 
nodrošināt datu pieejamību tikai no 
2004. gada. Tā ļauj arī tieši un 
nekavējoties iepazīties ar datiem, kas 
saistīti ar vismaz pieciem iepriekšējiem 
kalendārajiem gadiem pēc kārtas.

Or. lt

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

Regulas priekšlikums
70. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis var izveidot decentralizētas 
datubāzes, ar nosacījumu, ka minētās 
datubāzes, kā arī administratīvās 
procedūras datu reģistrēšanai un 
piekļūšanai datiem ir izstrādātas 
vienveidīgi visā dalībvalsts teritorijā un ir 
savstarpēji saderīgas, lai varētu veikt 
kontrolpārbaudes.

2. Dalībvalstis var izveidot decentralizētas 
datubāzes, ar nosacījumu, ka minētās 
datubāzes, kā arī administratīvās 
procedūras datu reģistrēšanai un 
piekļūšanai datiem ir izstrādātas visā 
dalībvalsts teritorijā tā, lai varētu veikt 
kontrolpārbaudes.

Or. en

Pamatojums

Tā ir vienkāršošana, fokusējoties uz iznākumu, nevis konkrētām administratīvajām 
procedūrām, un tas ļauj dalībvalstīm sistēmas pielāgot savām vajadzībām.

Grozījums Nr. 464
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers

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

2. Dalībvalstis var izveidot decentralizētas 
datubāzes, ar nosacījumu, ka minētās 
datubāzes, kā arī administratīvās 
procedūras datu reģistrēšanai un 
piekļūšanai datiem ir izstrādātas 
vienveidīgi visā dalībvalsts teritorijā un ir 
savstarpēji saderīgas, lai varētu veikt 
kontrolpārbaudes.

2. Dalībvalstis var izveidot decentralizētas 
datubāzes, ar nosacījumu, ka minētās 
datubāzes, kā arī administratīvās 
procedūras datu reģistrēšanai un 
piekļūšanai datiem ir izstrādātas visā 
dalībvalsts teritorijā tā, lai varētu veikt 
kontrolpārbaudes.

Or. en

Pamatojums

Tiek panākta vienkāršošana, fokusējoties uz iznākumu, nevis konkrētām administratīvajām 
procedūrām, un tas ļauj dalībvalstīm sistēmas pielāgot savām vajadzībām.

Grozījums Nr. 465
Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Regulas priekšlikums
71. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lauksaimniecībā izmantojamo zemes 
gabalu identifikācijas sistēmu izveido, 
pamatojoties uz kartēm vai zemesgrāmatas 
aktiem, vai citiem kartogrāfiskiem 
materiāliem. Izmanto elektroniskas 
ģeogrāfiskās informācijas sistēmas 
metodes, tostarp ortofotografēšanu no gaisa 
vai kosmosa ar vienotu standartu, kas 
garantē precizitāti, kura ir vismaz 
līdzvērtīga kartogrāfijai mērogā 1:5000.

Lauksaimniecībā izmantojamo zemes 
gabalu identifikācijas sistēmu izveido, 
pamatojoties uz kartēm vai zemesgrāmatas 
aktiem, vai citiem kartogrāfiskiem 
materiāliem. Izmanto elektroniskas 
ģeogrāfiskās informācijas sistēmas
metodes, tostarp ortofotografēšanu no gaisa 
vai kosmosa ar vienotu standartu, kas 
garantē precizitāti, kura ir vismaz 
līdzvērtīga kartogrāfijai mērogā 1:10000.

Or. en

Pamatojums

Karšu pašreizējā precizitāte jau ir ļoti liela, un ierosinātā izmaiņa par mērogu 1:5000 
nozīmētu ievērojamu karšu pārzīmēšanas darbu un lauksaimniekiem radītu traucējumu.
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Grozījums Nr. 466
George Lyon, Marit Paulsen

Regulas priekšlikums
71. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lauksaimniecībā izmantojamo zemes 
gabalu identifikācijas sistēmu izveido, 
pamatojoties uz kartēm vai zemesgrāmatas 
aktiem, vai citiem kartogrāfiskiem 
materiāliem. Izmanto elektroniskas 
ģeogrāfiskās informācijas sistēmas 
metodes, tostarp ortofotografēšanu no gaisa 
vai kosmosa ar vienotu standartu, kas 
garantē precizitāti, kura ir vismaz 
līdzvērtīga kartogrāfijai mērogā 1:5000.

Lauksaimniecībā izmantojamo zemes 
gabalu identifikācijas sistēmu izveido, 
pamatojoties uz kartēm vai zemesgrāmatas 
aktiem, vai citiem kartogrāfiskiem 
materiāliem. Izmanto elektroniskas 
ģeogrāfiskās informācijas sistēmas 
metodes, tostarp ortofotografēšanu no gaisa 
vai kosmosa ar vienotu standartu, kas 
garantē precizitāti, kura ir vismaz 
līdzvērtīga kartogrāfijai mērogā 1:10000.

Or. en

Pamatojums

Precizitātes līmenis, kas panākts, izmantojot pašreizējo mērogu 1:10000, ir pietiekams, un 
lielāka precizitāte nav nepieciešama. Līdz ar mēroga mainīšana uz 1:5000 radītu 
nevajadzīgas administratīvas izmaksas.

Grozījums Nr. 467
Juozas Imbrasas

Regulas priekšlikums
71. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lauksaimniecībā izmantojamo zemes 
gabalu identifikācijas sistēmu izveido, 
pamatojoties uz kartēm vai zemesgrāmatas 
aktiem, vai citiem kartogrāfiskiem 
materiāliem. Izmanto elektroniskas 
ģeogrāfiskās informācijas sistēmas 
metodes, tostarp ortofotografēšanu no gaisa 
vai kosmosa ar vienotu standartu, kas 
garantē precizitāti, kura ir vismaz 
līdzvērtīga kartogrāfijai mērogā 1:5000.

Lauksaimniecībā izmantojamo zemes 
gabalu identifikācijas sistēmu izveido, 
pamatojoties uz kartēm vai zemesgrāmatas 
aktiem, vai citiem kartogrāfiskiem 
materiāliem. Izmanto elektroniskas 
ģeogrāfiskās informācijas sistēmas 
metodes, tostarp ortofotografēšanu no gaisa 
vai kosmosa ar vienotu standartu, kas 
garantē precizitāti, kura ir vismaz 
līdzvērtīga kartogrāfijai mērogā 1:1000.
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Or. lt

Grozījums Nr. 468
Esther de Lange

Regulas priekšlikums
71. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lauksaimniecībā izmantojamo zemes 
gabalu identifikācijas sistēmu izveido, 
pamatojoties uz kartēm vai zemesgrāmatas 
aktiem, vai citiem kartogrāfiskiem 
materiāliem. Izmanto elektroniskas 
ģeogrāfiskās informācijas sistēmas 
metodes, tostarp ortofotografēšanu no gaisa 
vai kosmosa ar vienotu standartu, kas 
garantē precizitāti, kura ir vismaz 
līdzvērtīga kartogrāfijai mērogā 1:5000.

Lauksaimniecībā izmantojamo zemes 
gabalu identifikācijas sistēmu izveido, 
pamatojoties uz kartēm vai zemesgrāmatas 
aktiem, vai citiem kartogrāfiskiem 
materiāliem. Izmanto elektroniskas 
ģeogrāfiskās informācijas sistēmas 
metodes, tostarp ortofotografēšanu no gaisa 
vai kosmosa ar vienotu standartu, kas 
garantē precizitāti, kura ir vismaz 
līdzvērtīga kartogrāfijai mērogā 1:5000, 
vienlaikus ņemot vērā robežu iezīmēšanas 
malu, kas nepārsniedz 1,5 metrus.

Or. en

Grozījums Nr. 469
Jens Rohde

Regulas priekšlikums
71. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis var nolemt šos 
lauksaimniecībā izmantojamos zemes 
gabalus ar ainavas elementiem vai 
buferjoslām neiekļaut lauksaimniecībā 
izmantojamo zemes gabalu identifikācijas 
sistēmā.

Or. en
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Pamatojums

Tas ievērojami samazinās administratīvās izmaksas.

Grozījums Nr. 470
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) ziņas, kas ļauj identificēt visus 
lauksaimniecībā izmantojamo zemes 
gabalus saimniecībā, to platību, kas 
izteikta hektāros ar precizitāti līdz vienai 
desmitdaļai, to atrašanās vietu un 
attiecīgā gadījumā to izmantošanas veidu 
un to, vai attiecīgais lauksaimniecībā 
izmantojamais zemes gabals tiek laistīts;

Or. en

Pamatojums

Pašreizējā precizitāte rada administratīvu slogu saistībā ar zemes gabalu mērīšanu un 
kartografēšanu. Precizitāte līdz 0,01 ha nozīmē , ka no zemes gabala ir jāizņem gabali, kas ir 
lielāki par 100m2, par kuriem nevar saņem maksājumus. Mazu gabalu izņemšana nozīmē 
lauksaimniecībā izmantojamo zemes gabalu sadrumstalotību. Šādos zemes gabalos parasti ir 
koki, krūmi vai šķēršļi, un tiem bieži ir vides vērtības. Turklāt pētnieki uzskata, ka tik sīku 
sadalījumu nav iespējams izveidot.

Grozījums Nr. 471
George Lyon

Regulas priekšlikums
73. pants – 1. punkts – pirmā daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) visus saimniecības lauksaimniecībā 
izmantojamos zemes gabalus, kā arī 
lauksaimniecībā neizmantoto zemi, par 
kuru tiek prasīts atbalsts saskaņā ar 

a) visus saimniecības lauksaimniecībā 
izmantojamos zemes gabalus, kā arī 
lauksaimniecībā neizmantoto zemi, par 
kuru tiek prasīts atbalsts saskaņā ar 
68. panta 2. punktu, tomēr 
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68. panta 2. punktu; lauksaimniecībā izmantojamie zemes 
gabali ar ainavas elementiem vai 
buferjoslām nav jādeklarē. Tomēr 
saņēmējs savā pieteikumā norāda, ka šie 
lauksaimniecībā izmantojamie zemes 
gabali ir viņa rīcībā, un pēc kompetento 
iestāžu pieprasījuma norāda to atrašanās 
vietu;

Or. en

Pamatojums

Tādējādi samazinātos slogs lauksaimniekiem un maksājumu aģentūrām, it īpaši ņemot vērā 
jaunās maksājumu sistēmas sarežģīto pārvaldību.

Grozījums Nr. 472
Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Regulas priekšlikums
73. pants – 1. punkts – pirmā daļa – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) lauksaimniekam nav jādeklarē 
lauksaimniecībā izmantojamie zemes 
gabali ar ainavas elementiem vai 
buferjoslām. Tomēr lauksaimnieks savā 
pieteikumā norāda, ka šie 
lauksaimniecībā izmantojamie zemes 
gabali ir viņa rīcībā, un pēc kompetento 
iestāžu pieprasījuma norāda to atrašanās 
vietu.

Or. en

Pamatojums

Mērķis ir samazināt slogu lauksaimniekiem un maksājumu aģentūrām, it īpaši ņemot vērā to, 
cik sarežģīta ir ar ekoloģisko komponentu saistīto maksājumu sistēma.

Grozījums Nr. 473
Brian Simpson
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Regulas priekšlikums
73. pants – 1. punkts – 3.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja pirmajā daļā minētais saņēmējs ir 
juridiski reģistrēta bezpeļņas organizācija, 
kuras galvenais juridiskās izveidošanas 
iemesls ir aktīvi aizsargāt un 
apsaimniekot zemi un/vai vēsturisko vidi, 
lai to saglabātu un lai sabiedrība no tā 
gūtu labumu, dalībvalsts var izvēlēties šā 
panta piemērošanas nolūkā atzīt to 
saimniecības vai saimniecību grupu kā 
individuālus un atsevišķus uzņēmumus.

Or. en

Pamatojums

Atsevišķa veida bezpeļņas organizācijas apsaimnieko lauku saimniecības ar mērķi panākt 
ilgtspējīgāku un videi draudzīgāku pieeju lauksaimniecībai. Tādēļ ir saprātīgi atļaut 
dalībvalstīm saistībā ar atbalsta pieteikumu un maksājumu pieprasījumu iesniegšanu daudzas 
šādi organizētas saimniecības uzskatīt par individuāliem un atsevišķiem uzņēmumiem, lai 
vienkāršotu administratīvās prasības un samazinātu ar to saistītās nesamērīgās izmaksas, kas 
jāsedz saņēmējam un valstu maksājumu aģentūrām.

Grozījums Nr. 474
Wojciech Michał Olejniczak

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Dalībvalstis var nolemt, ka atbalsta 
pieteikums vai maksājuma pieprasījums, 
kas atbilst 1. punktā noteiktajām 
prasībām, paliek spēkā noteiktu skaitu 
gadu, īpaši ja lauksaimniecības platībās to 
atsevišķo vienību proporcija, kas ir daļa 
no saņēmēja saimniecības vai citām 
platībām, par kurām ir piešķirts atbalsts 
saskaņā ar Regulu (ES) Nr. xxx/xxx [TM] 
vai Regulu (ES) Nr. xxx/xxx [LA], 
pieteikuma derīguma termiņa laikā 
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nemainās. Attiecīgajiem saņēmējiem ir 
pienākums ziņot par jebkādām izmaiņām 
informācijā, ko viņi ir iepriekš iesnieguši, 
un katru gadu to apstiprināt, sniedzot 
paziņojumu par piedalīšanos.

Or. pl

Pamatojums

Ir svarīgi vienkāršot sistēmu, ko izmanto, lai lauksaimnieki pieteiktos maksājumiem. Lai tas 
notiktu, dalībvalstīm ir vajadzīga iespēja pieņemt lēmumus par piemērošanu uz vairākiem 
gadiem. To it īpaši vajadzētu attiecināt uz lauksaimniekiem, kas izmanto tradicionālas vai 
iepriekš plānotas lauksaimnieciskās ražošanas metodes.

Grozījums Nr. 475
Herbert Dorfmann, Petri Sarvamaa

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Dalībvalstis var nolemt, ka atbalsta 
pieteikumam vai maksājuma 
pieprasījumam, kuri atbilst 1. punktā 
noteiktajām prasībām, jābūt spēkā visu 
laika periodu, par kuru ir uzņemtas 
saistības, ar nosacījumu, ka attiecīgajiem 
saņēmējiem ir pienākums katru gadu 
ziņot par jebkādām izmaiņām 
informācijā, kuru tie sākotnēji iesnieguši.

Or. it

Grozījums Nr. 476
Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Dalībvalstis var nolemt, ka atbalsta 
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pieteikumam vai maksājuma 
pieprasījumam, kuri atbilst 1. punktā 
noteiktajām prasībām, jābūt spēkā 
vairākus gadus ar nosacījumu, ka 
attiecīgajiem saņēmējiem ir pienākums 
ziņot par jebkādām izmaiņām 
informācijā, kuru tie sākotnēji iesnieguši.

Or. en

Pamatojums

Šobrīd sistēma ir tāda, ka, ja līdz 15. maijam ir iesniegts un apstiprināts pieteikums par 
agrovides shēmu, nav nepieciešams iesniegt faktisku maksājuma pieprasījumu par 
turpmākajiem gadiem, tāpēc šis noteikums būtu jāsaglabā.

Grozījums Nr. 477
George Lyon, Sylvie Goulard, Anne E. Jensen, Marit Paulsen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Dalībvalstis var nolemt, ka atbalsta 
pieteikumam vai maksājuma 
pieprasījumam, kas atbilst 1. punktā 
noteiktajām prasībām, jābūt spēkā 
vairākus gadus ar nosacījumu, ka 
attiecīgajiem saņēmējiem ir pienākums 
ziņot par jebkādām izmaiņām 
informācijā, kuru tie sākotnēji iesnieguši. 
Tomēr daudzgadu pieteikums ir derīgs ar 
nosacījumu, ka saņēmējs katru gadu to 
apstiprina ar paziņojumu par 
piedalīšanos.

Or. en

Pamatojums

Referenta 79. grozījuma pašas beigas ir īstenojoša rakstura.
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Grozījums Nr. 478
Herbert Dorfmann, Petri Sarvamaa

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b Atbalsta pieteikums vai maksājuma 
pieprasījums agrovides piemaksām, kas 
atbilst 1. punktā noteiktajām prasībām, 
paliek spēkā visu laika periodu, par kuru 
ir uzņemtas saistības, ar nosacījumu, ka 
attiecīgajiem saņēmējiem ir pienākums 
katru gadu ziņot par jebkādām izmaiņām 
informācijā, kuru tie sākotnēji iesnieguši.

Or. it

Grozījums Nr. 479
Wojciech Michał Olejniczak

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Dalībvalsts var nolemt informāciju, 
kas saņemta no pieteikumiem, izmantot 
lauksaimnieciskās ražošanas 
prognozēšanai.

Or. pl

Pamatojums

Ja dalībvalstis varētu pieteikumos iekļauto informāciju izmantot lauksaimnieciskās ražošanas 
prognozēšanai, tās, iespējams, varētu labāk rīkoties, kad lauksaimniecības tirgos iestājas 
krīze.

Grozījums Nr. 480
Monika Hohlmeier
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Regulas priekšlikums
73. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Neatkarīgi no 1. punkta tiešo 
maksājumu, kā arī daudzgadu ar platību 
un ar dzīvniekiem saistīto lauku attīstības 
pasākumu gadījumā dalībvalsts var 
nolemt nepieprasīt katru gadu iesniegt 
maksājumu pieteikumus, ja tā ievieš 
efektīvas alternatīvas procedūras 
ierosināto administratīvo pārbaužu 
īstenošanai un nav notikušas nekādas 
izmaiņas salīdzinājumā ar sākotnējo 
maksājumu pieteikumu.

Or. de

Pamatojums

Neprasot katru gadu iesniegt maksājumu pieteikumus, var ievērojami samazināt slogu 
pieteikumu iesniedzējiem. Šī sistēma pamatojas uz spēkā esošajiem noteikumiem, kas izklāstīti 
3. pantā Komisijas Regulā (ES) Nr. 65/2011, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus, lai 
īstenotu Padomes Regulu (EK) Nr. 1698/2005 attiecībā uz pārbaudes kārtību, kā arī 
savstarpējo atbilstību saistībā ar lauku attīstības atbalsta pasākumiem.

Grozījums Nr. 481
Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Regulas priekšlikums
74. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vienota sistēma katra 68. panta 2. punktā 
minētā atbalsta saņēmēja identitātes 
reģistrēšanai garantē to, ka ir iespējams 
noteikt visus atbalsta pieteikumus un 
maksājuma pieprasījumus, kurus iesniedzis 
viens un tas pats atbalsta saņēmējs.

Sistēma katra 68. panta 2. punktā minētā 
atbalsta saņēmēja identitātes reģistrēšanai 
garantē to, ka ir iespējams noteikt visus 
atbalsta pieteikumus un maksājuma 
pieprasījumus, kurus iesniedzis viens un 
tas pats atbalsta saņēmējs.

Or. en
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Pamatojums

Sistēmām vajadzētu fokusēties uz iznākumu, nevis konkrētām administratīvajām procedūrām, 
ļaujot dalībvalstīm sistēmas pielāgot savām vajadzībām.

Grozījums Nr. 482
George Lyon

Regulas priekšlikums
74. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vienota sistēma katra 68. panta 2. punktā 
minētā atbalsta saņēmēja identitātes 
reģistrēšanai garantē to, ka ir iespējams 
noteikt visus atbalsta pieteikumus un 
maksājuma pieprasījumus, kurus iesniedzis 
viens un tas pats atbalsta saņēmējs.

Sistēma katra 68. panta 2. punktā minētā 
atbalsta saņēmēja identitātes reģistrēšanai 
garantē to, ka ir iespējams noteikt visus 
atbalsta pieteikumus un maksājuma 
pieprasījumus, kurus iesniedzis viens un 
tas pats atbalsta saņēmējs.

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstīm, ja tās to vēlas, vajadzētu ļaut sistēmu administrēt, ja tas darbojas.

Grozījums Nr. 483
Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Regulas priekšlikums
75. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Saskaņā ar 61. pantu dalībvalstis, 
izmantojot maksājumu aģentūras vai to 
deleģētas iestādes, veic atbalsta pieteikuma 
administratīvās pārbaudes, lai pārliecinātos 
par atbilstības nosacījumu ievērošanu 
atbalsta saņemšanai. Šīs pārbaudes 
papildina pārbaudes uz vietas.

1. Saskaņā ar 61. pantu dalībvalstis,
izmantojot maksājumu aģentūras vai to 
deleģētas iestādes, veic atbalsta pieteikuma 
administratīvās pārbaudes, lai pārliecinātos 
par atbilstības nosacījumu ievērošanu 
atbalsta saņemšanai. Šīs pārbaudes 
papildina pārbaudes uz vietas, kuru mērķis 
ir uzraudzīt atbalsta shēmu noteikumu 
ievērošanu un jomai raksturīgā riska 
līmeni un kuru skaitu pielāgo atkarībā no 
jomai raksturīgā riska un pārbaudes 
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riska.

Or. en

Pamatojums

Tas precizē izlases veida uz vietas veicamo pārbaužu nepieciešamību un mērķi.

Grozījums Nr. 484
George Lyon, Sylvie Goulard

Regulas priekšlikums
75. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Saskaņā ar 61. pantu dalībvalstis, 
izmantojot maksājumu aģentūras vai to 
deleģētas iestādes, veic atbalsta pieteikuma 
administratīvās pārbaudes, lai pārliecinātos 
par atbilstības nosacījumu ievērošanu 
atbalsta saņemšanai. Šīs pārbaudes 
papildina pārbaudes uz vietas.

1. Saskaņā ar 61. pantu dalībvalstis, 
izmantojot maksājumu aģentūras vai to 
deleģētas iestādes, veic atbalsta pieteikuma 
administratīvās pārbaudes, lai pārliecinātos 
par atbilstības nosacījumu ievērošanu
atbalsta saņemšanai. Šīs pārbaudes 
papildina pārbaudes uz vietas, kuru mērķis 
ir uzraudzīt atbalsta shēmu noteikumu 
ievērošanu un jomai raksturīgā riska 
līmeni un kuru skaitu pielāgo atkarībā no 
jomai raksturīgā riska un pārbaudes 
riska.

Or. en

Pamatojums

Tiek sniegts precizējums referenta 80. grozījumam.

Grozījums Nr. 485
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

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

1.a Katra dalībvalsts izraugās iestādi, kas 
ir atbildīga par šajā nodaļā minēto 
pārbaužu koordinēšanu.

Or. es

Pamatojums

Komisija ir izlaidusi rindkopu par tās iestādes izraudzīšanos, kas ir atbildīga par pārbaužu 
koordinēšanu. Ir svarīgi šo rindkopu paturēt, īpaši tām valstīm, kurās ir jākoordinē vairākas 
maksājumu aģentūras.

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

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Katra dalībvalsts izraugās iestādi, kas 
ir atbildīga par šajā nodaļā minēto 
pārbaužu koordinēšanu.

Or. es

Pamatojums

Šo rindkopu vajadzētu paturēt tām dalībvalstīm, kurās ir reģionālas varas iestādes, jo tām 
vienā un tajā pašā teritorijā ir jākoordinē vairākas maksājumu aģentūras.

Grozījums Nr. 487
George Lyon, Sylvie Goulard

Regulas priekšlikums
75. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Lai veiktu pārbaudes uz vietas, 
dalībvalstis sagatavo lauku saimniecību 
un/vai atbalsta saņēmēju izlases veidošanas 

2. Lai veiktu pārbaudes uz vietas, 
dalībvalstis sagatavo pēc nejaušības 
principa izraudzītu atbalsta saņēmēju 
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plānu. izlases veidošanas plānu, daļu izlases veido 
pēc nejaušības principa, bet daļu —
pamatojoties uz riska analīzi, lai iegūtu 
reprezentatīvu kļūdu koeficientu, kas dod 
iespēju galveno uzmanību pievērst 
riskantākiem pieprasījumiem.

Or. en

Pamatojums

Tiek sniegts nepieciešams precizējums referenta 81. grozījumam.

Grozījums Nr. 488
Robert Dušek

Regulas priekšlikums
75. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis lauksaimniecībā 
izmantojamo zemes gabalu pārbaudēm uz 
vietas var izmantot attālo izpēti un globālās 
satelītu navigācijas sistēmas metodi.

3. Dalībvalstis lauksaimniecībā 
izmantojamo zemes gabalu pārbaudēm uz 
vietas var izmantot attālo izpēti, 
fotogrammetriju, ģeodēziskas 
apsekošanas metodes un globālās satelītu 
navigācijas sistēmas metodi.

Or. en

Grozījums Nr. 489
Hynek Fajmon

Regulas priekšlikums
75. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis lauksaimniecībā 
izmantojamo zemes gabalu pārbaudēm uz 
vietas var izmantot attālo izpēti un globālās 
satelītu navigācijas sistēmas metodi.

3. Dalībvalstis lauksaimniecībā 
izmantojamo zemes gabalu pārbaudēm uz 
vietas var izmantot attālo izpēti, 
fotogrammetriju, ģeodēziskas 
apsekošanas metodes un globālās satelītu 
navigācijas sistēmas metodi.
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Or. en

Grozījums Nr. 490
Petri Sarvamaa

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Ja ekoloģiskos pasākumus var 
pārbaudīt tikai ar klasiskajām pārbaudēm 
uz vietas, pārbaužu īpatsvars ir tikai 1 %.

Or. en

Grozījums Nr. 491
Riikka Manner, Hannu Takkula, Sari Essayah, Anneli Jäätteenmäki

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Platību mērīšanai nosaka mērījumu 
pielaidi ar [1,25] m buferzonu, kuru 
piemēro lauksaimniecības zemes gabala 
perimetram neatkarīgi no mērīšanas 
procedūras.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi, lai šajā regulā tiktu ņemts vērā tas, ka visām mērīšanas procedūrām ir vienāda 
pielaide. Tehniskā pielaide pārbaudēm uz vietas šobrīd ir pārāk maza. Vienāda pielaide 
neatkarīgi no mērīšanas procedūras palīdzētu vienkāršot procedūras un sasniegt rezultātus, 
kas ir saskaņotāki.

Grozījums Nr. 492
Riikka Manner, Hannu Takkula, Sari Essayah, Anneli Jäätteenmäki
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Regulas priekšlikums
75. pants – 4.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.b Ja ekoloģiskos pasākumus var 
pārbaudīt tikai ar klasiskajām pārbaudēm 
uz vietas, pārbaužu īpatsvars ir 1 %.

Or. en

Pamatojums

Ekoloģisko pasākumu pārbaužu īpatsvaram vajadzētu būt tikai 1 %, tāpat kā tas ir ar 
savstarpējās atbilstības pārbaudēm.

Grozījums Nr. 493
Robert Dušek

Regulas priekšlikums
76. pants – 1. punkts – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Maksājumus saskaņā ar 68. panta 2. punktā 
minētajām atbalsta shēmām un 
pasākumiem veic laikā no 1. decembra līdz 
nākamā kalendārā gada 30. jūnijam. 
Maksājumus minētajā periodā veic ne 
vairāk kā divās daļās.

Maksājumus saskaņā ar 68. panta 2. punktā 
minētajām atbalsta shēmām un 
pasākumiem veic laikā no 16. oktobra līdz 
nākamā kalendārā gada 15. oktobrim. 
Maksājumus minētajā periodā veic ne 
vairāk kā divās daļās.

Or. en

Grozījums Nr. 494
Hynek Fajmon

Regulas priekšlikums
76. pants – 1. punkts – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Maksājumus saskaņā ar 68. panta 2. punktā 
minētajām atbalsta shēmām un 
pasākumiem veic laikā no 1. decembra līdz 

Maksājumus saskaņā ar 68. panta 2. punktā 
minētajām atbalsta shēmām un 
pasākumiem veic laikā no 16. oktobra līdz 
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nākamā kalendārā gada 30. jūnijam. 
Maksājumus minētajā periodā veic ne 
vairāk kā divās daļās.

nākamā kalendārā gada 15. oktobrim. 
Maksājumus minētajā periodā veic ne 
vairāk kā divās daļās.

Or. en

Grozījums Nr. 495
Robert Dušek

Regulas priekšlikums
76. pants – 1. punkts – otrā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tomēr līdz 1. decembrim, bet ne agrāk kā 
16. oktobrī dalībvalstis var veikt avansa 
maksājumus līdz pat 50 % apmērā 
tiešajiem maksājumiem un 75 % apmērā 
lauku attīstības atbalstam, kas minēts 
68. panta 2. punktā.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 496
Hynek Fajmon

Regulas priekšlikums
76. pants – 1. punkts – otrā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tomēr līdz 1. decembrim, bet ne agrāk kā 
16. oktobrī dalībvalstis var veikt avansa 
maksājumus līdz pat 50 % apmērā 
tiešajiem maksājumiem un 75 % apmērā 
lauku attīstības atbalstam, kas minēts 
68. panta 2. punktā.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 497
Eric Andrieu
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Regulas priekšlikums
76. pants – 1. punkts – otrā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tomēr līdz 1. decembrim, bet ne agrāk kā 
16. oktobrī dalībvalstis var veikt avansa 
maksājumus līdz pat 50 % apmērā 
tiešajiem maksājumiem un 75 % apmērā 
lauku attīstības atbalstam, kas minēts 
68. panta 2. punktā.

Tomēr līdz 1. decembrim, bet ne agrāk kā 
16. oktobrī vai 15. septembrī atbalstam, 
kas minēts Regulas (ES) Nr. ... [RDR] 
32. pantā, dalībvalstis var veikt avansa 
maksājumus līdz pat 50 % apmērā 
tiešajiem maksājumiem un 75 % apmērā 
lauku attīstības atbalstam, kas minēts 
68. panta 2. punktā.

Or. fr

Grozījums Nr. 498
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Regulas priekšlikums
76. pants – 1. punkts – trešā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tomēr līdz 1. decembrim, bet ne agrāk kā 
16. oktobrī dalībvalstis var veikt avansa 
maksājumus līdz pat 50 % apmērā 
tiešajiem maksājumiem un 75 % apmērā 
lauku attīstības atbalstam, kas minēts 
68. panta 2. punktā.

Tomēr līdz 1. decembrim, bet ne agrāk kā 
16. oktobrī dalībvalstis var veikt avansa 
maksājumus līdz pat 50 % apmērā 
tiešajiem maksājumiem un ne vairāk kā 
75 % apmērā lauku attīstības atbalstam, kas 
minēts 68. panta 2. punktā.

Or. es

Grozījums Nr. 499
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija ar deleģētiem aktiem saskaņā ar 
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111. pantu var atļaut dalībvalstīm 
ārkārtas un pienācīgi pamatotos 
gadījumos palielināt trešajā daļā minētās 
procentuālās daļas līdz 80 %.

Or. es

Pamatojums

Šeit ir jāiekļauj iespēja palielināt avansu procentuālo daļu. Tas jau ir paredzēts Regulas (EK) 
Nr. 73/2009 29. panta 4. punktā.

Grozījums Nr. 500
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neskatot iepriekšējās daļas piemērošanu, 
Komisija ar īstenošanas aktiem var atļaut 
dalībvalstīm reģionos, kur lauksaimnieki 
ārkārtas apstākļu dēļ saskaras ar 
nopietnām finanšu grūtībām, palielināt 
avansu procentuālās daļas līdz 80 %. 
Īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
112. panta 3. punktā minēto pārbaudes 
procedūru.

Or. es

Pamatojums

Šeit ir jāiekļauj iespēja palielināt avansu procentuālo daļu. Tas jau ir paredzēts Regulas (EK) 
Nr. 73/2009 29. panta 4. punktā.

Grozījums Nr. 501
Diane Dodds

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

2. Šā panta 1. punktā minētos maksājumus 
neveic, pirms nav pabeigta atbilstības 
nosacījumu pārbaude, kura jāveic 
dalībvalstīm saskaņā ar 75. pantu.

2. Šā panta 1. punktā minētos maksājumus 
par katru pieteikumu neveic, pirms par 
attiecīgo pieteikumu nav pabeigta 
atbilstības nosacījumu pārbaude, kura 
jāveic dalībvalstīm saskaņā ar 75. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 502
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Regulas priekšlikums
76. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šā panta 1. punktā minētos maksājumus 
neveic, pirms nav pabeigta atbilstības 
nosacījumu pārbaude, kura jāveic 
dalībvalstīm saskaņā ar 75. pantu.

2. Šā panta 1. punktā minētos maksājumus 
neveic, pirms dalībvalstis saskaņā ar 
75. pantu nav pārliecinājušās, ka attiecībā 
uz pieteikumiem, par kuriem jāveic 
avansa maksājumi, ir ievēroti atbilstības 
nosacījumi.

Or. es

Grozījums Nr. 503
Jim Higgins, Seán Kelly

Regulas priekšlikums
76. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šā panta 1. punktā minētos
maksājumus neveic, pirms nav pabeigta 
atbilstības nosacījumu pārbaude, kura 
jāveic dalībvalstīm saskaņā ar 75. pantu.

2. Maksājumus par katru maksājumu 
neveic, pirms par attiecīgo maksājumu 
nav pabeigta atbilstības nosacījumu 
pārbaude, kura jāveic dalībvalstīm saskaņā 
ar 75. pantu.

Or. en
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Grozījums Nr. 504
Petri Sarvamaa

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) Atkāpjoties no 2. punkta, dalībvalstis 
pēc 61. panta 1. punktā noteikto 
administratīvo pārbaužu pabeigšanas, 
ņemot vērā pārmaksāšanas risku, var 
nolemt izmaksāt līdz 50 % no Regulas … 
(Tiešie maksājumi) 2. nodaļas III sadaļā 
minētā maksājuma un 75 % no lauku 
attīstībai piešķirtā atbalsta, kas minēts 
68. panta 2. punktā. Visiem pasākuma vai 
darbību kopuma atbalsta saņēmējiem 
izmaksā procentuāli vienādu maksājumu.

Or. en

Grozījums Nr. 505
George Lyon

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Atkāpjoties no 2. punkta, dalībvalstis 
pēc 61. panta 1. punktā noteikto 
administratīvo pārbaužu pabeigšanas, 
ņemot vērā pārmaksāšanas risku, var 
nolemt izmaksāt līdz 75 % no 68. panta 
2. punktā minētā lauku attīstībai piešķirtā 
atbalsta. Visiem pasākuma vai darbību 
kopuma atbalsta saņēmējiem izmaksā 
procentuāli vienādu maksājumu.

Or. en
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Pamatojums

Šobrīd avansu var maksāt, tiklīdz ir pabeigtas visas administratīvās pārbaudes par lauku 
attīstības pasākumiem. Situācijai nevajadzētu mainīties. Tomēr tādu pašu noteikumu 
nevajadzētu piemērot ekoloģiskajam komponentam I pīlārā, jo tas radītu risku, ka I pīlāra 
pārbaužu sistēma kļūst pārāk sarežģīta (pamata maksājumu shēmai un ekoloģisko maksājumu 
shēmai būtu atšķirīgi noteikumu par avansu maksāšanu).

Grozījums Nr. 506
Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Liisa Jaakonsaari, Riikka Manner, Nils Torvalds, 
Eija-Riitta Korhola, Hannu Takkula

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Atkāpjoties no 2. punkta, dalībvalstis 
pēc 61. panta 1. punktā noteikto 
administratīvo pārbaužu pabeigšanas, 
ņemot vērā pārmaksāšanas risku, var 
nolemt izmaksāt līdz 50 % no Regulas … 
(Tiešie maksājumi) 2. nodaļas III sadaļā 
minētā maksājuma un 75 % no lauku 
attīstībai piešķirtā atbalsta, kas minēts 
68. panta 2. punktā. Visiem pasākuma vai 
darbību kopuma atbalsta saņēmējiem 
izmaksā procentuāli vienādu maksājumu. 
Tiešos maksājumus maksā ne agrāk kā 
16. oktobrī.

Or. en

Pamatojums

Ziemeļu valstīs klimatisko apstākļu dēļ lauksaimniekiem savus sējas plānus bieži nākas mainīt 
vēlu. Tas nozīmē, ka reizēm pārbaudes var sākties diezgan vēlu un arī beigties diezgan vēlu. 
Vēlie maksājumi saņēmējiem rada nopietnas problēmas. Ar 76. pantu pašreiz spēkā esošie 
noteikumi par avansa maksājumiem saistībā ar lauku attīstību ir kļuvuši ievērojami stingrāki.

Grozījums Nr. 507
Julie Girling

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

2.a Atkāpjoties no 2. punkta, dalībvalstis 
pēc 61. panta 1. punktā noteikto 
administratīvo pārbaužu pabeigšanas, 
ņemot vērā pārmaksāšanas risku, var 
nolemt izmaksāt līdz 75 % no 68. panta 
2. punktā minētā lauku attīstībai piešķirtā 
atbalsta. Visiem pasākuma vai darbību 
kopuma atbalsta saņēmējiem izmaksā 
procentuāli vienādu maksājumu.

Or. en

Grozījums Nr. 508
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Atkāpjoties no 1. punkta, Komisija ar 
īstenošanas aktiem var atļaut 
dalībvalstīm, ņemot vērā budžeta 
situāciju, reģionos, kur lauksaimnieki 
ārkārtas apstākļu dēļ saskaras ar 
nopietnām finanšu grūtībām, pirms 
16. oktobra izmaksāt avansu ne vairāk kā 
50 % apmērā. Īstenošanas aktus pieņem 
saskaņā ar 112. panta 3. punktā minēto 
pārbaudes procedūru.

Or. es

Grozījums Nr. 509
Brian Simpson

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

76.a pants
Pārredzamība

Dalībvalstis atbilstoši un laicīgi dara 
pieejamu informāciju par Regulas (ES) 
Nr. xxx/xxx [TM] I pielikumā uzskaitīto 
atbalsta shēmu līdzekļu saņēmējiem un 
saskaņā ar Regulu (ES) Nr. xxx/xxx [LA] 
piešķirto atbalstu.
Šo informāciju dara pieejamu, pienācīgi 
ņemot vērā prasības par konfidencialitāti 
un drošību. Fizisku personu gadījumā 
publisko tikai līgumslēdzēja vai saņēmēja 
vārdu, atrašanās vietu, piešķirto summu 
un shēmu, saskaņā ar kuru tā piešķirta. 
Komisija, izmantojot īstenošanas aktus, 
nosaka kritērijus piešķirto summu 
publiskošanai.

Or. en

Pamatojums

Nodokļu maksātājiem ir tiesības zināt, kā publiskā nauda tiek izlietota, tāpēc ir svarīgi, lai 
KLP būtu pārredzamāka, un tas būs arī ietekmīgs veids, kā novērst ES līdzekļu izšķiešanu, 
krāpšanos ar to un ļaunprātīgu izmantošanu.

Grozījums Nr. 510
Giovanni La Via

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) šīs regulas 70. pantā noteiktās 
elektroniskās datubāzes pamatiezīmes, 
definīcijas un kvalitātes prasības;

Or. en
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Grozījums Nr. 511
Giovanni La Via

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

bb) šīs regulas 71. pantā noteiktās 
lauksaimniecībā izmantojamo zemes 
gabalu identifikācijas sistēmas un 
74. pantā noteiktās atbalsta saņēmēju 
identifikācijas sistēmas pamatiezīmes, 
definīcijas un kvalitātes prasības;

Or. en

Grozījums Nr. 512
Giovanni La Via

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

bc) šīs regulas 72. pantā noteiktās 
maksājumtiesību identifikācijas un 
reģistrācijas sistēmas pamatiezīmes, 
definīcijas un kvalitātes prasības;

Or. en

Grozījums Nr. 513
Giovanni La Via

Regulas priekšlikums
77. pants – 1. punkts – bd apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

bd) noteikumus par 73. pantā 
paredzētajiem atbalsta pieteikumiem un 
maksājuma pieprasījumiem un 
pieteikumiem attiecībā uz tiesībām saņemt 
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maksājumu, tostarp paredzot pieteikumu 
iesniegšanas galīgo termiņu, prasības 
attiecībā uz pieteikumā iekļaujamo 
obligāto informāciju, noteikumus par 
atbalsta pieteikumu grozījumiem vai 
atsaukšanu, atbrīvojumu no prasības 
iesniegt atbalsta pieteikumu un 
noteikumus, kas ļauj dalībvalstīm 
piemērot vienkāršotas procedūras vai 
koriģēt acīmredzamas kļūdas;

Or. en

Grozījums Nr. 514
Giovanni La Via

Regulas priekšlikums
77. pants – 1. punkts – be apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

be) noteikumus par pārbaužu veikšanu 
nolūkā pārliecināties par pienākumu 
izpildi un pārbaudītu atbalsta pieteikumā 
vai maksājuma pieprasījumā sniegtās 
informācijas pareizību un pilnīgumu;

Or. en

Grozījums Nr. 515
Peter Jahr, Britta Reimers

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) noteikumus, kas vajadzīgi atbalsta 
aprēķina pamata saskaņotai definēšanai, 
tostarp noteikumus par to, kā rīkoties 
dažos gadījumos, kad platībām, kas var 
pretendēt uz atbalstu, piemīt ainavas 
iezīmes vai uz tām atrodas koki;

svītrots
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Or. de

Grozījums Nr. 516
Bas Eickhout
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) noteikumus, kas vajadzīgi atbalsta 
aprēķina pamata saskaņotai definēšanai, 
tostarp noteikumus par to, kā rīkoties dažos 
gadījumos, kad platībām, kas var pretendēt 
uz atbalstu, piemīt ainavas iezīmes vai uz 
tām atrodas koki;

b) noteikumus, kas vajadzīgi atbalsta 
aprēķina pamata saskaņotai definēšanai, 
tostarp noteikumus par to, kā rīkoties dažos 
gadījumos, kad platībām, kas var pretendēt 
uz atbalstu, piemīt ainavas iezīmes vai uz 
tām atrodas koki; atbilstības noteikumi ir 
saskanīgi ar uzdevumu novērst klimata 
pārmaiņas, bioloģiskās daudzveidības 
zudumu un pāriet uz ilgtspējīgu 
lauksaimniecību un tādējādi nevajadzētu 
sodīt bioloģiski augstvērtīga 
lauksaimniecību vai ekstensīvas 
agromežsaimniecības sistēmas vai radīt 
zemāku vides kvalitāti vai bioloģiskās 
daudzveidības zudumu. Elastība būtu 
jāatļauj, balstoties uz attiecīgās dalībvalsts 
vai reģiona parastajiem standartiem, un 
šādi iepriekš pamatoti izņēmumi ir 
paredzami agronomisku, ekoloģisku vai 
vides apsvērumu dēļ. 

Or. en

(Spēkā esošās Regulas Nr. 1122/2009 34. pants (2., 3. un 4. punkts) un pašreizējās Komisijas 
vadlīnijas: http://marswiki.jrc.ec.europa.eu/wikicap/index.php/Category_art_34_content.)

Pamatojums

Koku esamība lauksaimniecības sistēmās patiesībā var palielināt agroekoloģisko 
funkcionalitāti — labi izveidotas agromežsaimniecības sistēmas ir daudz produktīvākas nekā 
monokultūras. Dalībvalstīm būtu jādod elastība, kā minēts pašreiz spēkā esošajā regulā un 
Komisijas vadlīnijās. Šāda uz subsidiaritāti balstīta elastība būtu jāsaglabā arī pēc reformas, 
lai bioloģiski vērtīgas ražošanas sistēmas varētu pienācīgi atzīt par atbalsttiesīgo zemi, kas 
sabiedrībai sniedz sabiedriskās preces.
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Grozījums Nr. 517
Albert Deß

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) noteikumus, kas vajadzīgi atbalsta 
aprēķina pamata saskaņotai definēšanai, 
tostarp noteikumus par to, kā rīkoties 
dažos gadījumos, kad platībām, kas var 
pretendēt uz atbalstu, piemīt ainavas 
iezīmes vai uz tām atrodas koki;

b) noteikumus, kas vajadzīgi atbalsta 
aprēķina pamata saskaņotai definēšanai;

Or. de

Grozījums Nr. 518
Monika Hohlmeier

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) noteikumus, kas vajadzīgi atbalsta 
aprēķina pamata saskaņotai definēšanai, 
tostarp noteikumus par to, kā rīkoties 
dažos gadījumos, kad platībām, kas var 
pretendēt uz atbalstu, piemīt ainavas 
iezīmes vai uz tām atrodas koki;

b) noteikumus, kas vajadzīgi atbalsta 
aprēķina pamata saskaņotai definēšanai;

Or. de

Pamatojums

Svarīgus noteikumus ar politiski nozīmīgu saturu nedrīkst noteikt deleģētajos aktos, bet tie ir 
jāizklāsta pamataktā. Īpaši norādot uz šīm bieži daudzajām un ļoti šaurajām jomām, rodas 
nesamērīgi liels administratīvais slogs. Tādēļ turpmāk būtu jāatrod ne tik birokrātisks 
risinājums. Turklāt ar ainavu saistītajiem elementiem ir labvēlīga ietekme uz dabu un 
auglīgas zemes saglabāšanu.
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Grozījums Nr. 519
Hans-Peter Mayer

Regulas priekšlikums
77. pants – 2. punkts – pirmā daļa – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) noteikumus par pārbaužu veikšanu 
nolūkā pārliecināties par pienākumu 
izpildi un pārbaudītu atbalsta pieteikumā 
vai maksājuma pieprasījumā sniegtās 
informācijas pareizību un pilnīgumu;

Or. de

Grozījums Nr. 520
Juozas Imbrasas

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) noteikumiem, kuru mērķis ir nodrošināt 
saskaņotu un samērīgu attieksmi pret 
tīšiem pārkāpumiem, nenozīmīgu kļūdu 
gadījumiem, samazinājumu uzkrāšanos un 
dažādu samazinājumu vienlaicīgu 
piemērošanu;

b) noteikumiem, kuru mērķis ir nodrošināt 
saskaņotu un samērīgu attieksmi pret 
smagiem pārkāpumiem, nenozīmīgu kļūdu 
gadījumiem, samazinājumu uzkrāšanos un 
dažādu samazinājumu vienlaicīgu 
piemērošanu;

Or. lt

Grozījums Nr. 521
Giovanni La Via

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) šīs regulas 70. pantā noteiktās 
elektroniskās datubāzes pamatiezīmes, 
definīcijas un kvalitātes prasības;

svītrots
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Or. en

Grozījums Nr. 522
Giovanni La Via

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) šīs regulas 71. pantā noteiktās 
lauksaimniecībā izmantojamo zemes 
gabalu identifikācijas sistēmas un 
74. pantā noteiktās atbalsta saņēmēju 
identifikācijas sistēmas pamatiezīmes, 
definīcijas un kvalitātes prasības;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 523
Giovanni La Via

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) šīs regulas 72. pantā noteiktās 
maksājumtiesību identifikācijas un 
reģistrācijas sistēmas pamatiezīmes, 
definīcijas un kvalitātes prasības;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 524
Giovanni La Via

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

d) noteikumus par 73. pantā 
paredzētajiem atbalsta pieteikumiem un 
maksājuma pieprasījumiem un 
pieteikumiem attiecībā uz tiesībām saņemt 
maksājumu, tostarp paredzot pieteikumu 
iesniegšanas galīgo termiņu, prasības 
attiecībā uz pieteikumā iekļaujamo 
obligāto informāciju, noteikumus par 
atbalsta pieteikumu grozījumiem vai 
atsaukšanu, atbrīvojumu no prasības 
iesniegt atbalsta pieteikumu un 
noteikumus, kas ļauj dalībvalstīm 
piemērot vienkāršotas procedūras vai 
koriģēt acīmredzamas kļūdas;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 525
Hans-Peter Mayer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) noteikumus par pārbaužu veikšanu 
nolūkā pārliecināties par pienākumu 
izpildi un pārbaudītu atbalsta pieteikumā 
vai maksājuma pieprasījumā sniegtās 
informācijas pareizību un pilnīgumu;

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 526
Giovanni La Via

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

e) noteikumus par pārbaužu veikšanu 
nolūkā pārliecināties par pienākumu 
izpildi un pārbaudītu atbalsta pieteikumā 
vai maksājuma pieprasījumā sniegtās 
informācijas pareizību un pilnīgumu;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 527
Giovanni La Via

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) šīs nodaļas noteikumu vienotai 
īstenošanai vajadzīgās tehniskās 
definīcijas;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 528
Marian Harkin

Regulas priekšlikums
88. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

[...] svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 529
Hans-Peter Mayer

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

Komisija arī ir pilnvarota pieņemt 
deleģētus aktus saskaņā ar 111. pantu par 
noteikumiem 80. pantā minētās pārbaudes 
veikšanai attiecībā uz uzņēmumu atlasi, 
pārbaužu biežumu un grafiku.

Or. de

Grozījums Nr. 530
Giovanni La Via

Regulas priekšlikums
88. pants – 2. punkts – pirmā daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija, izmantojot īstenošanas aktus, 
vajadzības gadījumā pieņem noteikumus, 
kuru mērķis ir panākt šīs regulas vienotu 
piemērošanu Savienībā, jo īpaši attiecībā 
uz:

Komisija, izmantojot īstenošanas aktus, 
vajadzības gadījumā pieņem noteikumus, 
kuru mērķis ir panākt šīs nodaļas vienotu 
piemērošanu Savienībā, jo īpaši attiecībā 
uz:

Or. en

Grozījums Nr. 531
Hans-Peter Mayer

Regulas priekšlikums
88. pants – 2. punkts – pirmā daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) šīs regulas 80. pantā minētās rūpīgās 
pārbaudes veikšanu uzņēmumu atlases, 
rūpīgās pārbaudes apjoma un laika 
plānojuma ziņā;

svītrots

Or. de
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Grozījums Nr. 532
Marian Harkin

Regulas priekšlikums
89. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

89. pants svītrots
Citas pārbaudes saistībā ar tirgus 
pasākumiem
1. Dalībvalstis veic pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka Regulas (ES) xxx/xxx 
[vTKO] I pielikumā minētie produkti, kuri 
nav marķēti saskaņā ar minētās regulas 
noteikumiem, nenonāk tirgū vai tiek no tā 
izņemti.
2. Neskarot īpašu noteikumu 
piemērošanu, kurus Komisija var 
pieņemt, Savienībā importējamiem 
Regulas (ES) Nr. xxx/xxx [vTKO] 
129. panta 1. punkta a) un 
b) apakšpunktā norādītajiem produktiem 
veic pārbaudes, lai noteiktu, vai ir ievēroti 
minētā panta 1. punktā paredzētie 
nosacījumi.
3. Dalībvalstis veic pārbaudes, 
pamatojoties uz riska analīzi, lai 
pārbaudītu, vai Regulas (ES) xxx/xxx 
[vTKO] I pielikumā minētie produkti 
atbilst Regulas (ES) Nr. xxx/xxx [vTKO] 
II daļas II sadaļas I nodaļas I iedaļā 
minētajiem noteikumiem, un vajadzības 
gadījumā piemēro administratīvos sodus.
4. Lai aizsargātu Savienības līdzekļus un 
Savienības vīna identitāti, izcelsmi un 
kvalitāti, Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 111. pantu 
attiecībā uz:
(a) analītiskas datubāzes izveidi par 
izotopu datiem, kas palīdzēs atklāt 
krāpšanu, pamatojoties uz dalībvalstu 
ievāktiem paraugiem, un noteikumus, kas 
piemērojami dalībvalstu datubāzēm;
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(b) noteikumiem par kontroles struktūrām 
un to savstarpējo palīdzību;
(c) noteikumiem par dalībvalstu 
konstatējumu kopīgu izmantošanu;
(d) noteikumiem par sankciju 
piemērošanu ārkārtas apstākļos.

Or. en

Grozījums Nr. 533
Hans-Peter Mayer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētus aktus saskaņā ar 111. pantu 
attiecībā uz:
a) dalībvalstu veicamajiem pasākumiem, 
lai novērstu cilmes vietas nosaukumu un 
aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu 
nelikumīgu izmantošanu;
b) dalībvalstu veicamajām pārbaudēm un 
verifikāciju, tostarp testēšanu.

Or. de

Pamatojums

Attiecīgie lēmumi nav tikai tehniski lēmumi.

Grozījums Nr. 534
Hans-Peter Mayer

Regulas priekšlikums
90. pants – 4. punkts – pirmā daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) dalībvalstu veicamos pasākumus svītrots
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aizsargātu cilmes vietas nosaukumu un 
aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu 
nelikumīgas izmantošanas novēršanai;

Or. de

Grozījums Nr. 535
Hans-Peter Mayer

Regulas priekšlikums
90. pants – 4. punkts – pirmā daļa – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) pārbaudes un verifikāciju, kas jāveic 
dalībvalstīm, tostarp testēšanu.

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 536
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Regulas priekšlikums
91. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja 92. pantā minētais atbalsta saņēmējs 
saimniecībā neievēro 93. pantā noteiktos 
savstarpējās atbilstības noteikumus, šim 
atbalsta saņēmējam piemēro sodu.

1. Ja 92. pantā minētais atbalsta saņēmējs 
saimniecībā neievēro 93. pantā noteiktos 
savstarpējās atbilstības noteikumus, šim 
atbalsta saņēmējam piemēro naudas sodu.

Or. ro

Pamatojums

Lingvistisks grozījums, ko piemēro visam dokumentam. 

Grozījums Nr. 537
George Lyon, Britta Reimers
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Regulas priekšlikums
91. pants – 2. punkts – pirmā daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) neatbilstība ir saistīta ar atbalsta 
saņēmēja lauksaimniecisko darbību; un

b) neatbilstība ir saistīta ar atbalsta 
saņēmēja lauksaimniecisko darbību; vai

Or. en

Pamatojums

Šos elementus nevar apvienot, tāpēc sākotnējais teksts ir jāgroza.

Grozījums Nr. 538
George Lyon, Brian Simpson, Britta Reimers

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neskarot 97. pantu, tehnisku kļūmi 
dzīvnieku identifikācijas un reģistrācijas 
sistēmās neuzskata par neatbilstību, kas ir 
„tieši uz attiecīgo atbalsta saņēmēju 
attiecināmas darbības vai bezdarbības 
rezultāts”.

Or. en

Pamatojums

Regulā ir pilnīgi skaidri jāparedz, ka lasītājiekārtu tehniskas kļūmes, īstenojot noteikumus 
par dzīvnieku identifikāciju un reģistrāciju, neuzskata par lauksaimnieka atbildību.

Grozījums Nr. 539
Rareş-Lucian Niculescu

Regulas priekšlikums
91. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tomēr šo sodu nepiemēro attiecībā uz Tomēr šo sodu nepiemēro attiecībā uz 
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meža platībām, ja vien par attiecīgo platību 
nav pieprasīts atbalsts saskaņā ar Regulas 
(ES) Nr. xxx/xxx[LA] 22. panta 1. punkta 
a) apakšpunktu, 31.un 35. pantu.

meža platībām, ja vien par attiecīgo platību 
nav pieprasīts atbalsts saskaņā ar Regulas 
(ES) Nr. xxx/xxx[LA] 22. panta 1. punkta 
a) apakšpunktu, 31.un 35. pantu. Turklāt 
šo sodu nepiemēro, ja neatbilstības 
iemesls ir tehniska kļūme dzīvnieku 
identifikācijas un reģistrācijas sistēmās.

Or. en

Grozījums Nr. 540
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers

Regulas priekšlikums
91. pants – 2. punkts – otrā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tomēr šo sodu nepiemēro attiecībā uz 
meža platībām, ja vien par attiecīgo 
platību nav pieprasīts atbalsts saskaņā ar 
Regulas (ES) Nr. xxx/xxx[LA] 22. panta 
1. punkta a) apakšpunktu, 31.un 
35. pantu.

Tomēr šo sodu nepiemēro attiecībā uz 
meža platībām.

Or. de

Grozījums Nr. 541
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers, Liam Aylward

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Dalībvalstis var izveidot brīdināšanas 
sistēmu, lai tādējādi saņēmējiem, kuri nav 
ievērojuši noteikumus, būtu iespēja 
pārkāpumu novērst pirms administratīva 
soda uzlikšanas. Ja dalībvalsts nolemj šo 
iespēju izmantot, kompetentā iestāde 
saņēmējam nosūta sākotnēju brīdinājuma 
vēstuli, paziņojot par konstatēto 
neatbilstību un pienākumu veikt 



PE494.482v02-00 62/182 AM\910034LV.doc

LV

koriģējošu darbību. Kompetentā iestāde 
nākamajā gadā arī veic vajadzīgos 
pasākumus, lai pārliecinātos, ka saņēmējs 
ir labojis attiecīgo konstatēto neatbilstību.
Šādu brīdinājuma sistēmu piemēro tikai 
pirmās neatbilstības gadījumā, kuru 
neuzskata par nopietnu un kuras apmērs 
skar tikai par neatbilstību atbildībā 
lauksaimnieka saimniecību, ievērojot 
99.a pantā minētos kritērijus.

Or. en

Pamatojums

Tiek sniegts precizējums referenta 86. grozījumam. Šāda sistēma nodrošinātu, ka savstarpējās 
atbilstības sistēma lauksaimniekiem ir pieņemamāka.

Grozījums Nr. 542
Ulrike Rodust, Åsa Westlund

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis neatbilstības gadījumā var 
izveidot brīdināšanas sistēmu. Saņēmēji 
pirms soda uzlikšanas saņemtu 
brīdinājumu un aicinājumu pārkāpumu 
noteiktā laikā novērst. Smagi pārkāpumi 
joprojām tiktu sodīti uzreiz.

Or. en

Grozījums Nr. 543
Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

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

3. Šīs sadaļas mērķiem „saimniecība” ir 
visas ražošanas vienības un platības, ko 
pārvalda 92. pantā minētais atbalsta 
saņēmējs un kas atrodas vienas 
dalībvalsts teritorijā.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Jābūt saskaņotībai ar Tiešo maksājumu regulu, kur ražošanas vienības nav minētas.

Grozījums Nr. 544
Julie Girling

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Ja 92. pantā minētais saņēmējs ir 
juridiski reģistrēta bezpeļņas organizācija, 
kuras galvenais juridiskās izveidošanas 
iemesls ir aktīvi aizsargāt un 
apsaimniekot zemi un/vai vēsturisko vidi, 
lai to saglabātu un lai sabiedrība no tā 
gūtu labumu, dalībvalsts var izvēlēties šīs 
nodaļas piemērošanas nolūkā atzīt to 
saimniecības vai saimniecību grupu kā 
individuālus un atsevišķus uzņēmumus.

Or. en

Pamatojums

Atsevišķa veida bezpeļņas organizācijas apsaimnieko lauku saimniecības ar mērķi panākt 
ilgtspējīgāku un videi draudzīgāku pieeju lauksaimniecībai. Tādēļ ir saprātīgi atļaut 
dalībvalstīm atbilstības uzraudzības vajadzībām daudzas šādi organizētas saimniecības 
uzskatīt par individuāliem un atsevišķiem uzņēmumiem, lai vienkāršotu administratīvās 
prasības un izvairītos no nesamērīgām izmaksām, kas jāsedz saņēmējam un valstu maksājumu 
aģentūrām.
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Grozījums Nr. 545
Esther de Lange

Regulas priekšlikums
92. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šīs regulas 91. pantu piemēro atbalsta 
saņēmējiem, kuri saņem tiešos maksājumus 
saskaņā ar Regulu (ES) Nr. xxx/xxx[TM],
maksājumus saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr. xxx/xxx[vTKO] 44. un 45. pantu un 
gada piemaksas saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr. xxx/xxx[LA] 22. panta 1. punkta 
a) un b) apakšpunktu, 29.–32. pantu, 
34. un 35. pantu.

Šīs regulas 91. pantu piemēro atbalsta 
saņēmējiem, kuri saņem tiešos maksājumus 
saskaņā ar Regulu (ES) Nr. xxx/xxx[TM] 
un maksājumus saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr. xxx/xxx[vTKO] 44. un 45. pantu. 

Or. en

Grozījums Nr. 546
Bas Eickhout
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
92. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šīs regulas 91. pantu piemēro atbalsta 
saņēmējiem, kuri saņem tiešos maksājumus 
saskaņā ar Regulu (ES) Nr. xxx/xxx[TM], 
maksājumus saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr. xxx/xxx[vTKO] 44. un 45. pantu un 
gada piemaksas saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr. xxx/xxx[LA] 22. panta 1. punkta 
a) un b) apakšpunktu, 29.–32. pantu, 
34. un 35. pantu.

Šīs regulas 91. pantu piemēro atbalsta 
saņēmējiem, kuri saņem tiešos maksājumus 
saskaņā ar Regulu (ES) Nr. xxx/xxx[TM], 
maksājumus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 
xxx/xxx[vTKO] 44. un 45. pantu un gada 
piemaksas saskaņā ar Regulu (ES) 
Nr. xxx/xxx[LA]. 

Or. en

Pamatojums

Savstarpējās atbilstības prasības būtu jāpiemēro visiem lauksaimniekiem, kas saņem naudu 
no KLP, neatkarīgi no tā, vai nauda nāk no 1. vai 2. pīlāra. Nav īsta iemesla, kāpēc 
savstarpējās atbilstība būtu jāpiemēro maksājumiem par agrovides un klimata pasākumiem 
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(29. pants) vai par dzīvnieku labturību (34. pants), bet citiem maksājumiem, piemēram, par 
saimniecības un uzņēmējdarbības attīstību (20. pants) vai ieguldījumiem materiālajos aktīvos 
(18. pants), — ne.

Grozījums Nr. 547
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers

Regulas priekšlikums
92. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šīs regulas 91. pantu piemēro atbalsta 
saņēmējiem, kuri saņem tiešos maksājumus 
saskaņā ar Regulu (ES) Nr. xxx/xxx[TM], 
maksājumus saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr. xxx/xxx[vTKO] 44. un 45. pantu un 
gada piemaksas saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr. xxx/xxx[LA] 22. panta 1. punkta a) un 
b) apakšpunktu, 29.–32. pantu, 34. un 
35. pantu.

Šīs regulas 91. pantu piemēro atbalsta 
saņēmējiem, kuri saņem tiešos maksājumus 
saskaņā ar Regulu (ES) Nr. xxx/xxx[TM] 
un gada piemaksas saskaņā ar Regulas
(ES) Nr. xxx/xxx[LA] 22. panta 1. punkta 
a) apakšpunktu, 29., 30. un 31. pantu
attiecībā uz lauksaimniecības platībām, kā 
arī 32. un 34. pantu.

Or. de

Grozījums Nr. 548
Monika Hohlmeier

Regulas priekšlikums
92. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šīs regulas 91. pantu piemēro atbalsta 
saņēmējiem, kuri saņem tiešos maksājumus 
saskaņā ar Regulu (ES) Nr. xxx/xxx[TM], 
maksājumus saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr. xxx/xxx[vTKO] 44. un 45. pantu un 
gada piemaksas saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr. xxx/xxx[LA] 22. panta 1. punkta a) un 
b) apakšpunktu, 29.–32. pantu, 34. un 
35. pantu.

Šīs regulas 91. pantu piemēro atbalsta 
saņēmējiem, kuri saņem tiešos maksājumus 
saskaņā ar Regulu (ES) Nr. xxx/xxx[TM] 
un gada piemaksas saskaņā ar Regulas
(ES) Nr. xxx/xxx[LA] 22. panta 1. punkta 
b) apakšpunktu, 29., 30. un 31. pantu
attiecībā uz lauksaimniecības platībām, kā 
arī 32. un 34. pantu.

Or. de
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Pamatojums

Savstarpējās atbilstības prasības vajadzētu galvenokārt attiecināt uz galvenajām 
lauksaimniecības nozarēm, un izmaksām vajadzētu būt proporcionālām ieguvumiem. Tādēļ 
šeit vajadzētu izslēgt mežu teritorijas.

Grozījums Nr. 549
Janusz Wojciechowski

Regulas priekšlikums
92. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šīs regulas 91. pantu piemēro atbalsta 
saņēmējiem, kuri saņem tiešos maksājumus 
saskaņā ar Regulu (ES) Nr. xxx/xxx[TM], 
maksājumus saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr. xxx/xxx[vTKO] 44. un 45. pantu un 
gada piemaksas saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr. xxx/xxx[LA] 22. panta 1. punkta a) un 
b) apakšpunktu, 29.–32. pantu, 34. un 
35. pantu.

Šīs regulas 91. pantu piemēro atbalsta 
saņēmējiem, kuri saņem tiešos maksājumus 
saskaņā ar Regulu (ES) Nr. xxx/xxx[TM], 
maksājumus saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr. xxx/xxx[vTKO] 44. un 45. pantu un 
gada piemaksas saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr. xxx/xxx[LA] 18. pantu, 22. panta 
1. punkta a) un b) apakšpunktu, 29.–32. 
pantu, 34. un 35. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 550
Bas Eickhout
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
92. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tomēr 91. pantu nepiemēro atbalsta 
saņēmējiem, kas ir Regulas (ES) 
Nr. xxx/xxx[TM] V sadaļā minētās mazo 
lauksaimnieku atbalsta shēmas 
dalībnieki, un atbalsta saņēmējiem, kas 
saņem atbalstu saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr. LA/xxx 29. panta 9. punktu.

svītrots

Or. en
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(Sk. grozījumu Horizontālās regulas 61. panta 2. punktam par bioloģisko lauksaimniecību un 
vides riska faktoriem.)

Pamatojums

Visu saimniecību pienākumam vajadzētu būt ievērot savstarpējo atbilstību, piemēram, tiesību 
aktos noteiktās apsaimniekošanas prasības attiecībā uz savstarpējo atbilstību ir balstītas uz 
visiem bez izņēmuma piemērojamiem ES tiesību aktiem. Maksājumu aģentūras var izvēlēties 
mazām saimniecībām piešķirt zemāku riska līmeni attiecīgajiem riska faktoriem, ņemot vērā, 
ka to platība ir mazāka. Mazie lauksaimnieki ir tikuši ņemti vērā ar ne tik stingriem 
noteikumiem par ekoloģiskajiem pasākumiem, ievērojot uz platību balstītas robežvērtības 
attiecībā uz augseku/diversifikāciju.

Grozījums Nr. 551
Janusz Wojciechowski

Regulas priekšlikums
92. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tomēr 91. pantu nepiemēro atbalsta 
saņēmējiem, kas ir Regulas (ES) 
Nr. xxx/xxx[TM] V sadaļā minētās mazo 
lauksaimnieku atbalsta shēmas 
dalībnieki, un atbalsta saņēmējiem, kas 
saņem atbalstu saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr. LA/xxx 29. panta 9. punktu.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 552
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers

Regulas priekšlikums
92. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tomēr 91. pantu nepiemēro atbalsta 
saņēmējiem, kas ir Regulas (ES) 
Nr. xxx/xxx[TM] V sadaļā minētās mazo 
lauksaimnieku atbalsta shēmas 
dalībnieki, un atbalsta saņēmējiem, kas 
saņem atbalstu saskaņā ar Regulas (ES) 

Tomēr 91. pantu nepiemēro atbalsta 
saņēmējiem, kas saņem atbalstu saskaņā ar 
Regulas (ES) Nr. LA/xxx 29. panta 
9. punktu.
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Nr. LA/xxx 29. panta 9. punktu.

Or. de

Grozījums Nr. 553
Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Regulas priekšlikums
92. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tomēr 91. pantu nepiemēro atbalsta 
saņēmējiem, kas ir Regulas (ES) 
Nr. xxx/xxx[TM] V sadaļā minētās mazo 
lauksaimnieku atbalsta shēmas 
dalībnieki, un atbalsta saņēmējiem, kas 
saņem atbalstu saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr. LA/xxx 29. panta 9. punktu.

Tomēr 91. pantu nepiemēro atbalsta 
saņēmējiem, kas saņem atbalstu saskaņā ar 
Regulas (ES) Nr. LA/xxx 29. panta 
9. punktu

Or. en

Pamatojums

Arī mazajiem lauksaimniekiem būtu jāpiemēro savstarpējās atbilstības prasības, lai 
nodrošinātu konsekvenci un vienādu konkurētspēju.

Grozījums Nr. 554
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund

Regulas priekšlikums
92. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tomēr 91. pantu nepiemēro atbalsta 
saņēmējiem, kas ir Regulas (ES) 
Nr. xxx/xxx[TM] V sadaļā minētās mazo 
lauksaimnieku atbalsta shēmas 
dalībnieki, un atbalsta saņēmējiem, kas 
saņem atbalstu saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr. LA/xxx 29. panta 9. punktu.

Tomēr 91. pantu nepiemēro atbalsta 
saņēmējiem, kas saņem atbalstu saskaņā ar 
Regulas (ES) Nr. LA/xxx 29. panta 
9. punktu

Or. en
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Grozījums Nr. 555
Brian Simpson

Regulas priekšlikums
92. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tomēr 91. pantu nepiemēro atbalsta 
saņēmējiem, kas ir Regulas (ES) 
Nr. xxx/xxx[TM] V sadaļā minētās mazo 
lauksaimnieku atbalsta shēmas 
dalībnieki, un atbalsta saņēmējiem, kas 
saņem atbalstu saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr. LA/xxx 29. panta 9. punktu.

Tomēr 91. pantu nepiemēro atbalsta 
saņēmējiem, kas saņem atbalstu saskaņā ar 
Regulas (ES) Nr. LA/xxx 29. panta 
9. punktu

Or. en

Pamatojums

Arī mazajiem lauksaimniekiem būtu jāpiemēro savstarpējās atbilstības prasības, jo ir svarīgi, 
lai visi lauksaimnieki neatkarīgi no to saimniecību lieluma ievērotu minimālos vides 
standartus.

Grozījums Nr. 556
Monika Hohlmeier

Regulas priekšlikums
92. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tomēr 91. pantu nepiemēro atbalsta 
saņēmējiem, kas ir Regulas (ES) 
Nr. xxx/xxx[TM] V sadaļā minētās mazo 
lauksaimnieku atbalsta shēmas 
dalībnieki, un atbalsta saņēmējiem, kas 
saņem atbalstu saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr. LA/xxx 29. panta 9. punktu.

Tomēr 91. pantu nepiemēro atbalsta 
saņēmējiem, kas saņem atbalstu saskaņā ar 
Regulas (ES) Nr. LA/xxx 29. panta 
9. punktu

Or. de



PE494.482v02-00 70/182 AM\910034LV.doc

LV

Grozījums Nr. 557
Wojciech Michał Olejniczak

Regulas priekšlikums
92. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tomēr 91. pantu nepiemēro atbalsta 
saņēmējiem, kas ir Regulas (ES) 
Nr. xxx/xxx[TM] V sadaļā minētās mazo 
lauksaimnieku atbalsta shēmas 
dalībnieki, un atbalsta saņēmējiem, kas 
saņem atbalstu saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr. LA/xxx 29. panta 9. punktu.

Tomēr 91. pantu nepiemēro atbalsta 
saņēmējiem, kas apsaimnieko ne vairāk kā 
10 hektāru lielu platību, un atbalsta 
saņēmējiem, kas saņem atbalstu saskaņā ar 
Regulas (ES) Nr. LA/xxx 29. panta 
9. punktu

Or. pl

Pamatojums

Teksts tiek pielāgots izmaiņai, kas ierosināta Regulas (ES) Nr. xxx/xxx[TM] V sadaļā. Ņemot 
vērā to, ka mazo lauksaimnieku atbalsta shēma ir brīvprātīga, un to, ka mazo lauksaimnieku 
definīcijas dažādās dalībvalstīs var atšķirties, ir jānosaka objektīvs kritērijs, lai paredzētu 
nosacījumus, kas šīs regulas 91. pantu ļauj nepiemērot.

Grozījums Nr. 558
Esther de Lange

Regulas priekšlikums
92. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tomēr 91. pantu nepiemēro atbalsta 
saņēmējiem, kas ir Regulas (ES) 
Nr. xxx/xxx[TM] V sadaļā minētās mazo 
lauksaimnieku atbalsta shēmas dalībnieki, 
un atbalsta saņēmējiem, kas saņem atbalstu 
saskaņā ar Regulas (ES) Nr. LA/xxx 
29. panta 9. punktu.

Tomēr 91. pantu nepiemēro atbalsta 
saņēmējiem, kas ir Regulas (ES) 
Nr. xxx/xxx[TM] V sadaļā minētās mazo 
lauksaimnieku atbalsta shēmas dalībnieki, 
un atbalsta saņēmējiem, kas saņem atbalstu 
saskaņā ar Regulu (ES) Nr. LA/xxx.

Or. en
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Grozījums Nr. 559
Mairead McGuinness

Regulas priekšlikums
92. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tomēr 91. pantu nepiemēro atbalsta 
saņēmējiem, kas ir Regulas (ES) 
Nr. xxx/xxx[TM] V sadaļā minētās mazo 
lauksaimnieku atbalsta shēmas dalībnieki, 
un atbalsta saņēmējiem, kas saņem atbalstu 
saskaņā ar Regulas (ES) Nr. LA/xxx 
29. panta 9. punktu.

Tomēr 91. pantu nepiemēro atbalsta 
saņēmējiem, kas ir Regulas (ES) 
Nr. xxx/xxx[TM] V sadaļā minētās mazo 
lauksaimnieku atbalsta shēmas dalībnieki, 
izņemot gadījumus, kad ir konstatēts, ka 
ir pārkāpti valsts tiesību akti vides jomā, 
un atbalsta saņēmējiem, kas saņem atbalstu 
saskaņā ar Regulas (ES) Nr. LA/xxx 
29. panta 9. punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 560
Robert Dušek

Regulas priekšlikums
92. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tomēr 91. pantu nepiemēro atbalsta 
saņēmējiem, kas ir Regulas (ES) 
Nr. xxx/xxx[TM] V sadaļā minētās mazo 
lauksaimnieku atbalsta shēmas dalībnieki, 
un atbalsta saņēmējiem, kas saņem 
atbalstu saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr. LA/xxx 29. panta 9. punktu.

Tomēr 91. pantu nepiemēro atbalsta 
saņēmējiem, kas saņem atbalstu saskaņā 
ar Regulas (ES) Nr. LA/xxx 29. panta 
9. punktu, un atbalsta saņēmējiem, kas ir 
Regulas (ES) Nr. xxx/xxx[TM] V sadaļā 
minētās mazo lauksaimnieku atbalsta 
shēmas dalībnieki, ja vien dalībvalsts 
neparedz citādi.

Or. en

Grozījums Nr. 561
Hynek Fajmon

Regulas priekšlikums
92. pants – 2. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tomēr 91. pantu nepiemēro atbalsta 
saņēmējiem, kas ir Regulas (ES) 
Nr. xxx/xxx[TM] V sadaļā minētās mazo 
lauksaimnieku atbalsta shēmas dalībnieki, 
un atbalsta saņēmējiem, kas saņem atbalstu 
saskaņā ar Regulas (ES) Nr. LA/xxx 
29. panta 9. punktu.

Tomēr 91. pantu nepiemēro atbalsta 
saņēmējiem, kas ir Regulas (ES) 
Nr. xxx/xxx[TM] V sadaļā minētās mazo 
lauksaimnieku atbalsta shēmas dalībnieki, 
un atbalsta saņēmējiem, kas saņem atbalstu 
saskaņā ar Regulas (ES) Nr. LA/xxx 
29. panta 9. punktu, ja vien dalībvalsts 
neparedz citādi.

Or. en

Grozījums Nr. 562
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers

Regulas priekšlikums
92. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tomēr 91. pantu nepiemēro atbalsta 
saņēmējiem, kas ir Regulas (ES) 
Nr. xxx/xxx[TM] V sadaļā minētās mazo 
lauksaimnieku atbalsta shēmas dalībnieki, 
un atbalsta saņēmējiem, kas saņem atbalstu 
saskaņā ar Regulas (ES) Nr. LA/xxx 
29. panta 9. punktu.

Neskarot 2.a daļu, 91. pantu nepiemēro 
atbalsta saņēmējiem, kas ir Regulas (ES) 
Nr. xxx/xxx[TM] V sadaļā minētās mazo 
lauksaimnieku atbalsta shēmas dalībnieki, 
un atbalsta saņēmējiem, kas saņem atbalstu 
saskaņā ar Regulas (ES) Nr. LA/xxx 
29. panta 9. punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 563
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers

Regulas priekšlikums
92. pants – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis tomēr nodrošina, ka atbalsta 
saņēmēji, kuri ir Regulas (ES) 
Nr. xxx/xxx[TM] V sadaļā minētās mazo 
lauksaimnieku atbalsta shēmas dalībnieki 
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un par kuriem ir konstatēts, ka viņi 
nopietni pārkāpj savus pienākumus, kas 
paredzēti nozares tiesību aktos attiecībā uz 
viņu lauksaimniecisko darbību, pēc valsts 
pārbaudēm zaudē tiesības piedalīties mazo 
lauksaimnieku atbalsta shēmā.

Or. en

Pamatojums

Mazajiem lauksaimniekiem arī turpmāk nevajadzētu piemērot savstarpējās atbilstības 
pārbaudes un sodus, tomēr, lai šis izņēmums netiktu ļaunprātīgi izmantots, būtu jāprecizē, ka 
viņu pienākums joprojām ir ievērot valsts tiesību aktos īstenotās apsaimniekošanas prasības. 
Ja tiek konstatēts, ka viņi nopietni pārkāpj savus pienākumus, kas paredzēti nozares tiesību 
aktos attiecībā uz viņu lauksaimniecisko darbību, viņi būtu jāsoda.

Grozījums Nr. 564
Rareş-Lucian Niculescu

Regulas priekšlikums
93. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šīs regulas II pielikumā minētos aktus 
saistībā ar tiesību aktu noteiktajām 
apsaimniekošanas prasībām piemēro tā, 
kā tie ir spēkā, bet direktīvu gadījumā –
kā tos īsteno dalībvalstis.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 565
George Lyon, Britta Reimers

Regulas priekšlikums
93. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šīs regulas II pielikumā minētos aktus 
saistībā ar tiesību aktu noteiktajām 
apsaimniekošanas prasībām piemēro tā, kā 

Šīs regulas II pielikumā minētos aktus 
saistībā ar tiesību aktu noteiktajām 
apsaimniekošanas prasībām piemēro tā, kā 
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tie ir spēkā, bet direktīvu gadījumā — kā 
tos īsteno dalībvalstis.

tie ir spēkā, bet direktīvu gadījumā — kā 
tos īsteno dalībvalstis, ņemot vērā 
Komisijas iesniegtos likumdošanas 
priekšlikumus.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu, ka ieviestie pienākumi ir samērīgi, tieši piemērojami lauksaimniekiem un 
regulāri pārbaudāmi, Komisijai piešķirtās pilnvaras pieņemt deleģētus aktus būtu jāaizstāj ar 
pienākumu regulu pārskatīt.

Grozījums Nr. 566
Rareş-Lucian Niculescu

Regulas priekšlikums
93. pants – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ar īstenošanas aktu būtu jādefinē kopējs 
II pielikumā uzskaitīto prasību kopums 
labam lauksaimniecības un vides 
stāvoklim (LLVS).

Or. en

Grozījums Nr. 567
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Regulas priekšlikums
93. pants – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropas Parlamenta un Padomes 
2000. gada 23. oktobra Direktīvu 
2000/60/EK, ar ko izveido sistēmu 
Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas 
jomā, uzskatīs par II pielikuma daļu pēc 
tam, kad šo direktīvu būs īstenojušas visas 
dalībvalstis un būs noteikti pienākumi, 
kas tieši attiecināmi uz lauksaimniekiem. 

svītrots
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Lai ņemtu vērā šos elementus, Komisija ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus 
saskaņā ar 111. pantu, lai grozītu 
II pielikumu 12 mēnešu laikā no brīža, 
kad pēdējā dalībvalsts ir Komisijai 
paziņojusi par direktīvas īstenošanu.

Or. es

Pamatojums

Šo nevajadzētu piemērot, kamēr visas dalībvalstis nav piemērojušas direktīvas par ūdeni un 
pesticīdiem un nav noteikti pienākumi, kas tieši attiecināmi uz lauksaimniekiem. Kad šīs 
direktīvas stāsies spēkā, būs iespējams grozīt II pielikumu un iekļaut tajā attiecīgās prasības.

Grozījums Nr. 568
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers

Regulas priekšlikums
93. pants – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropas Parlamenta un Padomes 
2000. gada 23. oktobra Direktīvu 
2000/60/EK, ar ko izveido sistēmu 
Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas 
jomā, uzskatīs par II pielikuma daļu pēc 
tam, kad šo direktīvu būs īstenojušas visas 
dalībvalstis un būs noteikti pienākumi, 
kas tieši attiecināmi uz lauksaimniekiem.
Lai ņemtu vērā šos elementus, Komisija ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus 
saskaņā ar 111. pantu, lai grozītu 
II pielikumu 12 mēnešu laikā no brīža, 
kad pēdējā dalībvalsts ir Komisijai 
paziņojusi par direktīvas īstenošanu.

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 569
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre
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Regulas priekšlikums
93. pants – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropas Parlamenta un Padomes 
2000. gada 23. oktobra Direktīvu 
2000/60/EK, ar ko izveido sistēmu 
Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas 
jomā, uzskatīs par II pielikuma daļu pēc 
tam, kad šo direktīvu būs īstenojušas visas 
dalībvalstis un būs noteikti pienākumi, 
kas tieši attiecināmi uz lauksaimniekiem. 
Lai ņemtu vērā šos elementus, Komisija ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus 
saskaņā ar 111. pantu, lai grozītu 
II pielikumu 12 mēnešu laikā no brīža, 
kad pēdējā dalībvalsts ir Komisijai 
paziņojusi par direktīvas īstenošanu.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Nav pareizi Ūdens pamatdirektīvu iekļaut kā savstarpējās atbilstības prasību, jo Ūdens 
pamatdirektīvas mērķi ir noteikti, ņemot vērā ūdenstilpju stāvokli, nevis pasākumus, kas 
lauksaimniekiem (vai citiem) ir jāveic. Būtu dīvaini, ja ar Ūdens pamatdirektīvu saistītu 
problēmu ar ūdenstilpni noveltu tikai uz konkrētu lauksaimnieku.

Grozījums Nr. 570
Ivari Padar

Regulas priekšlikums
93. pants – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropas Parlamenta un Padomes 
2000. gada 23. oktobra Direktīvu 
2000/60/EK, ar ko izveido sistēmu 
Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas 
jomā, uzskatīs par II pielikuma daļu pēc 
tam, kad šo direktīvu būs īstenojušas visas 
dalībvalstis un būs noteikti pienākumi, 
kas tieši attiecināmi uz lauksaimniekiem. 
Lai ņemtu vērā šos elementus, Komisija ir 

svītrots
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pilnvarota pieņemt deleģētos aktus 
saskaņā ar 111. pantu, lai grozītu 
II pielikumu 12 mēnešu laikā no brīža, 
kad pēdējā dalībvalsts ir Komisijai 
paziņojusi par direktīvas īstenošanu.

Or. et

Pamatojums

Nav pareizi Ūdens pamatdirektīvu saistīt ar šo tiesību aktu, jo pašreizējā redakcijā atsauce uz 
Ūdens pamatdirektīvu ierobežo dalībvalstu rīcības brīvību attiecībā uz otrajā pīlārā iekļauto 
agrovides pasākumu sagatavošanu un īstenošanu un arī kavē piemērot Ūdens pamatdirektīvā 
paredzētos pasākumus. Formulējot pasākumus, visām prasībām, kuras nevar kompensēt, 
vajadzētu būt skaidrām. Ūdens pamatdirektīva dalībvalstīs ir piemērota dažādā apmērā, 
tāpēc lauksaimnieki no dažādām valstīm nonāktu nevienlīdzīgā situācijā.

Grozījums Nr. 571
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Regulas priekšlikums
93. pants – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropas Parlamenta un Padomes 
2000. gada 23. oktobra Direktīvu 
2000/60/EK, ar ko izveido sistēmu 
Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas 
jomā, uzskatīs par II pielikuma daļu pēc 
tam, kad šo direktīvu būs īstenojušas visas 
dalībvalstis un būs noteikti pienākumi, 
kas tieši attiecināmi uz lauksaimniekiem. 
Lai ņemtu vērā šos elementus, Komisija ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus 
saskaņā ar 111. pantu, lai grozītu 
II pielikumu 12 mēnešu laikā no brīža, 
kad pēdējā dalībvalsts ir Komisijai 
paziņojusi par direktīvas īstenošanu.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Savstarpējās atbilstības sistēma būtu jāvienkāršo ar mazāk un mērķtiecīgākām prasībām. 
Tādēļ ir bezjēdzīgi sistēmu vēl vairāk paplašināt, iekļaujot tajā Ūdens pamatdirektīvu.
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Grozījums Nr. 572
Rareş-Lucian Niculescu

Regulas priekšlikums
93. pants – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropas Parlamenta un Padomes 
2000. gada 23. oktobra Direktīvu 
2000/60/EK, ar ko izveido sistēmu 
Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas 
jomā, uzskatīs par II pielikuma daļu pēc 
tam, kad šo direktīvu būs īstenojušas visas 
dalībvalstis un būs noteikti pienākumi, 
kas tieši attiecināmi uz lauksaimniekiem. 
Lai ņemtu vērā šos elementus, Komisija ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus 
saskaņā ar 111. pantu, lai grozītu 
II pielikumu 12 mēnešu laikā no brīža, 
kad pēdējā dalībvalsts ir Komisijai 
paziņojusi par direktīvas īstenošanu.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 573
Esther de Lange

Regulas priekšlikums
93. pants – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropas Parlamenta un Padomes 
2000. gada 23. oktobra Direktīvu 
2000/60/EK, ar ko izveido sistēmu 
Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas 
jomā, uzskatīs par II pielikuma daļu pēc 
tam, kad šo direktīvu būs īstenojušas visas 
dalībvalstis un būs noteikti pienākumi, 
kas tieši attiecināmi uz lauksaimniekiem. 
Lai ņemtu vērā šos elementus, Komisija ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus 
saskaņā ar 111. pantu, lai grozītu 

svītrots
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II pielikumu 12 mēnešu laikā no brīža, 
kad pēdējā dalībvalsts ir Komisijai 
paziņojusi par direktīvas īstenošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 574
Bas Eickhout
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
93. pants – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropas Parlamenta un Padomes 
2000. gada 23. oktobra Direktīvu 
2000/60/EK, ar ko izveido sistēmu 
Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas 
jomā, uzskatīs par II pielikuma daļu pēc 
tam, kad šo direktīvu būs īstenojušas visas 
dalībvalstis un būs noteikti pienākumi, 
kas tieši attiecināmi uz lauksaimniekiem.
Lai ņemtu vērā šos elementus, Komisija ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus 
saskaņā ar 111. pantu, lai grozītu 
II pielikumu 12 mēnešu laikā no brīža, 
kad pēdējā dalībvalsts ir Komisijai 
paziņojusi par direktīvas īstenošanu.

Eiropas Parlamenta un Padomes 
2000. gada 23. oktobra Direktīvu 
2000/60/EK, ar ko izveido sistēmu 
Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas 
jomā, no 2014. gada uzskatīs par 
II pielikuma daļu.

Or. en

(Direktīvas 2000/60/EK 11. pants)

Pamatojums

Ūdens piesārņojums nodokļu maksātājiem rada izdevumus, ko sedz no publiskajiem 
līdzekļiem, un tas ievērojami ietekmē citas nozares, piemēram, ūdensapgādi, 
sabiedrības/dzīvnieku veselību, zivsaimniecību, tūrismu utt. Šāds status quo no budžeta 
viedokļa nav efektīvs. Dalībvalstīm Ūdens pamatdirektīvas programmas saimniecībās ir 
jāievieš līdz 2012. gada 22. decembrim (Direktīvas 2000/60/EK 11. pants), tādēļ nav 
vajadzīgi deleģētie akti, jo prasība dalībvalsts līmenī jau būs, kad būs stājusies spēkā jaunā 
reformētā KLP.
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Grozījums Nr. 575
Chris Davies, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage

Regulas priekšlikums
93. pants – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropas Parlamenta un Padomes 
2000. gada 23. oktobra Direktīvu 
2000/60/EK, ar ko izveido sistēmu 
Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas 
jomā, uzskatīs par II pielikuma daļu pēc 
tam, kad šo direktīvu būs īstenojušas visas 
dalībvalstis un būs noteikti pienākumi, 
kas tieši attiecināmi uz lauksaimniekiem.
Lai ņemtu vērā šos elementus, Komisija ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus 
saskaņā ar 111. pantu, lai grozītu 
II pielikumu 12 mēnešu laikā no brīža, 
kad pēdējā dalībvalsts ir Komisijai 
paziņojusi par direktīvas īstenošanu.

Eiropas Parlamenta un Padomes 
2000. gada 23. oktobra Direktīvu 
2000/60/EK, ar ko izveido sistēmu 
Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas 
jomā, no 2014. gada uzskata par 
II pielikuma daļu. 

Or. en

Pamatojums

Ūdens pamatdirektīvas prasības ir jāiekļauj savstarpējas atbilstības prasībās vēlākais līdz 
2014. gadam, kad KLP stāsies spēkā. Ūdens pamatdirektīvas īstenošanai nevajadzētu būt 
atkarīgai no tā, lai direktīva būtu īstenota tikai dalībvalstīs, jo tas radīs kavēšanos.

Grozījums Nr. 576
Satu Hassi, Bas Eickhout, Dan Jørgensen, Nessa Childers, Jutta Haug

Regulas priekšlikums
93. pants – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropas Parlamenta un Padomes 
2000. gada 23. oktobra Direktīvu 
2000/60/EK, ar ko izveido sistēmu 
Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas 
jomā, uzskatīs par II pielikuma daļu pēc 
tam, kad šo direktīvu būs īstenojušas visas 
dalībvalstis un būs noteikti pienākumi, 

Eiropas Parlamenta un Padomes 
2000. gada 23. oktobra Direktīvu 
2000/60/EK, ar ko izveido sistēmu 
Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas 
jomā, no 2014. gada uzskatīs par 
II pielikuma daļu.
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kas tieši attiecināmi uz lauksaimniekiem.
Lai ņemtu vērā šos elementus, Komisija ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus 
saskaņā ar 111. pantu, lai grozītu 
II pielikumu 12 mēnešu laikā no brīža, 
kad pēdējā dalībvalsts ir Komisijai 
paziņojusi par direktīvas īstenošanu.

Or. en

Pamatojums

Lielākā daļa Eiropas ūdeņu šobrīd nav labā ekoloģiskā stāvoklī, kā tas prasīts Ūdens 
pamatdirektīvā. Lauksaimniecība rada vienu no lielākajiem spiedieniem, kas apdraud 
saldūdeņus, tāpēc Ūdens pamatdirektīvas prasības ir jāiekļauj savstarpējas atbilstības 
standartos. Dalībvalstīm Ūdens pamatdirektīvas programmas ir jāievieš līdz 2012. gada 
decembrim (Direktīvas 2000/60/EK 11. pants). Tādēļ nav vajadzīgi deleģētie akti, jo tāda 
prasība jau būs, kad būs stājusies spēkā jaunā KLP.

Grozījums Nr. 577
Nessa Childers

Regulas priekšlikums
93. pants – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropas Parlamenta un Padomes 
2000. gada 23. oktobra Direktīvu 
2000/60/EK, ar ko izveido sistēmu 
Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas 
jomā, uzskatīs par II pielikuma daļu pēc 
tam, kad šo direktīvu būs īstenojušas visas 
dalībvalstis un būs noteikti pienākumi, 
kas tieši attiecināmi uz lauksaimniekiem.
Lai ņemtu vērā šos elementus, Komisija ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus 
saskaņā ar 111. pantu, lai grozītu 
II pielikumu 12 mēnešu laikā no brīža, 
kad pēdējā dalībvalsts ir Komisijai 
paziņojusi par direktīvas īstenošanu.

Eiropas Parlamenta un Padomes 
2000. gada 23. oktobra Direktīvu 
2000/60/EK, ar ko izveido sistēmu 
Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas 
jomā, no 2014. gada uzskata par 
II pielikuma daļu. 

Or. en
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Grozījums Nr. 578
George Lyon, Britta Reimers

Regulas priekšlikums
93. pants – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropas Parlamenta un Padomes 
2000. gada 23. oktobra Direktīvu 
2000/60/EK, ar ko izveido sistēmu 
Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas 
jomā, uzskatīs par II pielikuma daļu pēc 
tam, kad šo direktīvu būs īstenojušas visas 
dalībvalstis un būs noteikti pienākumi, kas 
tieši attiecināmi uz lauksaimniekiem. Lai 
ņemtu vērā šos elementus, Komisija ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus 
saskaņā ar 111. pantu, lai grozītu 
II pielikumu 12 mēnešu laikā no brīža, 
kad pēdējā dalībvalsts ir Komisijai 
paziņojusi par direktīvas īstenošanu.

Eiropas Parlamenta un Padomes 
2000. gada 23. oktobra Direktīvu 
2000/60/EK, ar ko izveido sistēmu 
Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas 
jomā, var uzskatīt par II pielikuma daļu 
pēc tam, kad šo direktīvu būs īstenojušas 
visas dalībvalstis un būs noteikti 
pienākumi, kas tieši attiecināmi uz 
lauksaimniekiem. Lai ņemtu vērā šos 
elementus, Komisija ne vēlāk kā līdz 
2018. gada 31. decembrim iesniedz 
Eiropas Parlamentam un Padomei 
likumdošanas priekšlikumu nolūkā 
pārskatīt savstarpējās atbilstības 
noteikumus.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu, ka ieviestie pienākumi ir samērīgi, tieši piemērojami lauksaimniekiem un 
reģulāri pārbaudāmi, Komisijai piešķirtās pilnvaras pieņemt deleģētus aktus būtu jāaizstāj ar 
pienākumu regulu pārskatīt līdz datumam, kas atbilst abu minēto direktīvu īstenošanas 
posmiem.

Grozījums Nr. 579
Michel Dantin

Regulas priekšlikums
93. pants – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropas Parlamenta un Padomes 
2000. gada 23. oktobra Direktīvu 
2000/60/EK, ar ko izveido sistēmu 
Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas 
jomā, uzskatīs par II pielikuma daļu pēc 

Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos 
aktus saskaņā ar 111. pantu, lai grozītu 
II pielikumu 12 mēnešu laikā no brīža, kad 
pēdējā dalībvalsts ir Komisijai paziņojusi 
par Direktīvas 2000/60/EK īstenošanu.
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tam, kad šo direktīvu būs īstenojušas visas 
dalībvalstis un būs noteikti pienākumi, 
kas tieši attiecināmi uz lauksaimniekiem. 
Lai ņemtu vērā šos elementus, Komisija ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā 
ar 111. pantu, lai grozītu II pielikumu 
12 mēnešu laikā no brīža, kad pēdējā 
dalībvalsts ir Komisijai paziņojusi par 
direktīvas īstenošanu.

Or. fr

Grozījums Nr. 580
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Regulas priekšlikums
93. pants – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropas Parlamenta un Padomes 
2009. gada 21. oktobra Direktīvu 
2009/128/EK, ar kuru nosaka Kopienas 
sistēmu pesticīdu ilgtspējīgas lietošanas 
nodrošināšanai, uzskatīs par II pielikuma 
daļu pēc tam, kad šo direktīvu būs 
īstenojušas visas dalībvalstis un būs 
noteikti pienākumi, kas tieši attiecināmi 
uz lauksaimniekiem. Lai ņemtu vērā šos 
elementus, Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 111. pantu, lai 
grozītu II pielikumu 12 mēnešu laikā no 
brīža, kad pēdējā dalībvalsts ir Komisijai 
paziņojusi par direktīvas īstenošanu, 
tostarp attiecībā uz pienākumiem saistībā 
ar integrētu augu aizsardzību.

svītrots

Or. es

Pamatojums

Šo nevajadzētu piemērot, kamēr visas dalībvalstis nav piemērojušas direktīvas par ūdeni un 
pesticīdiem un nav noteikti pienākumi, kas tieši attiecināmi uz lauksaimniekiem. Kad šīs 
direktīvas stāsies spēkā, būs iespējams grozīt II pielikumu un iekļaut tajā attiecīgās prasības.
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Grozījums Nr. 581
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers

Regulas priekšlikums
93. pants – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropas Parlamenta un Padomes 
2009. gada 21. oktobra Direktīvu 
2009/128/EK, ar kuru nosaka Kopienas 
sistēmu pesticīdu ilgtspējīgas lietošanas 
nodrošināšanai, uzskatīs par II pielikuma 
daļu pēc tam, kad šo direktīvu būs 
īstenojušas visas dalībvalstis un būs 
noteikti pienākumi, kas tieši attiecināmi 
uz lauksaimniekiem. Lai ņemtu vērā šos 
elementus, Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 111. pantu, lai 
grozītu II pielikumu 12 mēnešu laikā no 
brīža, kad pēdējā dalībvalsts ir Komisijai 
paziņojusi par direktīvas īstenošanu, 
tostarp attiecībā uz pienākumiem saistībā 
ar integrētu augu aizsardzību.

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 582
Jens Rohde

Regulas priekšlikums
93. pants – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropas Parlamenta un Padomes 
2009. gada 21. oktobra Direktīvu 
2009/128/EK, ar kuru nosaka Kopienas 
sistēmu pesticīdu ilgtspējīgas lietošanas 
nodrošināšanai, uzskatīs par II pielikuma 
daļu pēc tam, kad šo direktīvu būs 
īstenojušas visas dalībvalstis un būs 
noteikti pienākumi, kas tieši attiecināmi 
uz lauksaimniekiem. Lai ņemtu vērā šos 
elementus, Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 111. pantu, lai 

svītrots
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grozītu II pielikumu 12 mēnešu laikā no 
brīža, kad pēdējā dalībvalsts ir Komisijai 
paziņojusi par direktīvas īstenošanu, 
tostarp attiecībā uz pienākumiem saistībā 
ar integrētu augu aizsardzību.

Or. en

Pamatojums

Savstarpējās atbilstības sistēma būtu jāvienkāršo ar mazāk un mērķtiecīgākām prasībām. 
Tādēļ ir bezjēdzīgi sistēmu vēl vairāk paplašināt, iekļaujot tajā Pesticīdu direktīvu.

Grozījums Nr. 583
Rareş-Lucian Niculescu

Regulas priekšlikums
93. pants – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropas Parlamenta un Padomes 
2009. gada 21. oktobra Direktīvu 
2009/128/EK, ar kuru nosaka Kopienas 
sistēmu pesticīdu ilgtspējīgas lietošanas 
nodrošināšanai, uzskatīs par II pielikuma 
daļu pēc tam, kad šo direktīvu būs 
īstenojušas visas dalībvalstis un būs 
noteikti pienākumi, kas tieši attiecināmi 
uz lauksaimniekiem. Lai ņemtu vērā šos 
elementus, Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 111. pantu, lai 
grozītu II pielikumu 12 mēnešu laikā no 
brīža, kad pēdējā dalībvalsts ir Komisijai 
paziņojusi par direktīvas īstenošanu, 
tostarp attiecībā uz pienākumiem saistībā 
ar integrētu augu aizsardzību.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 584
Esther de Lange
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Regulas priekšlikums
93. pants – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropas Parlamenta un Padomes 
2009. gada 21. oktobra Direktīvu 
2009/128/EK, ar kuru nosaka Kopienas 
sistēmu pesticīdu ilgtspējīgas lietošanas 
nodrošināšanai, uzskatīs par II pielikuma 
daļu pēc tam, kad šo direktīvu būs 
īstenojušas visas dalībvalstis un būs 
noteikti pienākumi, kas tieši attiecināmi 
uz lauksaimniekiem. Lai ņemtu vērā šos 
elementus, Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 111. pantu, lai 
grozītu II pielikumu 12 mēnešu laikā no 
brīža, kad pēdējā dalībvalsts ir Komisijai 
paziņojusi par direktīvas īstenošanu, 
tostarp attiecībā uz pienākumiem saistībā 
ar integrētu augu aizsardzību.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 585
Bas Eickhout
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
93. pants – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropas Parlamenta un Padomes 
2009. gada 21. oktobra Direktīvu 
2009/128/EK, ar kuru nosaka Kopienas 
sistēmu pesticīdu ilgtspējīgas lietošanas 
nodrošināšanai, uzskatīs par II pielikuma 
daļu pēc tam, kad šo direktīvu būs 
īstenojušas visas dalībvalstis un būs 
noteikti pienākumi, kas tieši attiecināmi 
uz lauksaimniekiem. Lai ņemtu vērā šos 
elementus, Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 111. pantu, lai 
grozītu II pielikumu 12 mēnešu laikā no 
brīža, kad pēdējā dalībvalsts ir Komisijai 

Eiropas Parlamenta un Padomes 
2009. gada 21. oktobra Direktīvu 
2009/128/EK, ar kuru nosaka Kopienas 
sistēmu pesticīdu ilgtspējīgas lietošanas 
nodrošināšanai, tostarp pienākumus par 
integrētu augu aizsardzību, no 2014. gada 
uzskata par II pielikuma daļu.
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paziņojusi par direktīvas īstenošanu, 
tostarp attiecībā uz pienākumiem saistībā 
ar integrētu augu aizsardzību.

Or. en

Pamatojums

Direktīva 2009/128/EK par pesticīdu ilgtspējīgu izmantošanu jau ir ES tiesību akts. Saskaņā 
ar šo tiesību aktu dalībvalstīm līdz 2012. gada 14. decembrim jāiesniedz valsts rīcības plāni, 
kas ir labu laiku pirms reformētās KLP stāšanās spēkā 2014. gadā, tāpēc deleģētie akti nav 
nepieciešami. Direktīva 2009/128/EK var palīdzēt samazināt atkarību no ārējiem, 
neatjaunojamiem un dārgiem līdzekļiem, kuru toksiskums rada ievērojamu papildu ietekmi uz 
sabiedrības veselību (īpaši lauksaimnieku veselību) un vidi.

Grozījums Nr. 586
Chris Davies, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage

Regulas priekšlikums
93. pants – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropas Parlamenta un Padomes 
2009. gada 21. oktobra Direktīvu 
2009/128/EK, ar kuru nosaka Kopienas 
sistēmu pesticīdu ilgtspējīgas lietošanas 
nodrošināšanai, uzskatīs par II pielikuma 
daļu pēc tam, kad šo direktīvu būs 
īstenojušas visas dalībvalstis un būs 
noteikti pienākumi, kas tieši attiecināmi 
uz lauksaimniekiem. Lai ņemtu vērā šos 
elementus, Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 111. pantu, lai 
grozītu II pielikumu 12 mēnešu laikā no 
brīža, kad pēdējā dalībvalsts ir Komisijai 
paziņojusi par direktīvas īstenošanu, 
tostarp attiecībā uz pienākumiem saistībā 
ar integrētu augu aizsardzību.

Eiropas Parlamenta un Padomes 
2009. gada 21. oktobra Direktīvu 
2009/128/EK, ar kuru nosaka Kopienas 
sistēmu pesticīdu ilgtspējīgas lietošanas 
nodrošināšanai, no 2014. gada uzskata par 
II pielikuma daļu.

Or. en

Pamatojums

Pesticīdu ilgtspējīgas izmantošanas direktīvas prasības ir jāiekļauj savstarpējas atbilstības 
prasībās vēlākais līdz 2014. gadam, kad KLP stāsies spēkā. Pesticīdu ilgtspējīgas 
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izmantošanas direktīvas īstenošanai nevajadzētu būt atkarīgai no tā, lai direktīva būtu 
īstenota tikai dalībvalstīs, jo tas radīs kavēšanos.

Grozījums Nr. 587
George Lyon, Britta Reimers

Regulas priekšlikums
93. pants – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropas Parlamenta un Padomes 
2009. gada 21. oktobra Direktīvu 
2009/128/EK, ar kuru nosaka Kopienas 
sistēmu pesticīdu ilgtspējīgas lietošanas 
nodrošināšanai, uzskatīs par II pielikuma 
daļu pēc tam, kad šo direktīvu būs 
īstenojušas visas dalībvalstis un būs 
noteikti pienākumi, kas tieši attiecināmi uz 
lauksaimniekiem. Lai ņemtu vērā šos 
elementus, Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 111. pantu, lai 
grozītu II pielikumu 12 mēnešu laikā no 
brīža, kad pēdējā dalībvalsts ir Komisijai 
paziņojusi par direktīvas īstenošanu, 
tostarp attiecībā uz pienākumiem saistībā 
ar integrētu augu aizsardzību.

Eiropas Parlamenta un Padomes 
2009. gada 21. oktobra Direktīvu 
2009/128/EK, ar kuru nosaka Kopienas 
sistēmu pesticīdu ilgtspējīgas lietošanas 
nodrošināšanai, var uzskatīt par 
II pielikuma daļu pēc tam, kad šo direktīvu 
būs īstenojušas visas dalībvalstis un būs 
noteikti pienākumi, kas tieši attiecināmi uz
lauksaimniekiem. Lai ņemtu vērā šos 
elementus, Komisija ne vēlāk kā līdz 
2015. gada 31. decembrim iesniedz 
Eiropas Parlamentam un Padomei 
likumdošanas priekšlikumu nolūkā 
pārskatīt savstarpējās atbilstības 
noteikumus.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu, ka ieviestie pienākumi ir samērīgi, tieši piemērojami lauksaimniekiem un 
regulāri pārbaudāmi, Komisijai piešķirtās pilnvaras pieņemt deleģētus aktus būtu jāaizstāj ar 
pienākumu regulu pārskatīt līdz datumam, kas atbilst abu minēto direktīvu īstenošanas 
posmiem.

Grozījums Nr. 588
Satu Hassi, Bas Eickhout, Dan Jørgensen, Nessa Childers, Jutta Haug

Regulas priekšlikums
93. pants – 4. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropas Parlamenta un Padomes 
2009. gada 21. oktobra Direktīvu 
2009/128/EK, ar kuru nosaka Kopienas 
sistēmu pesticīdu ilgtspējīgas lietošanas 
nodrošināšanai, uzskatīs par II pielikuma 
daļu pēc tam, kad šo direktīvu būs 
īstenojušas visas dalībvalstis un būs 
noteikti pienākumi, kas tieši attiecināmi 
uz lauksaimniekiem. Lai ņemtu vērā šos 
elementus, Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 111. pantu, lai 
grozītu II pielikumu 12 mēnešu laikā no 
brīža, kad pēdējā dalībvalsts ir Komisijai 
paziņojusi par direktīvas īstenošanu, 
tostarp attiecībā uz pienākumiem saistībā 
ar integrētu augu aizsardzību.

Eiropas Parlamenta un Padomes 
2009. gada 21. oktobra Direktīvu 
2009/128/EK, ar kuru nosaka Kopienas 
sistēmu pesticīdu ilgtspējīgas lietošanas 
nodrošināšanai, no 2014. gada uzskatīs par 
II pielikuma daļu.

Or. en

Pamatojums

Direktīva 2009/128/EK par pesticīdu ilgtspējīgu izmantošanu palīdz samazināt toksiskuma 
papildu ietekmi uz sabiedrības veselību (īpaši lauksaimnieku veselību) un vidi. Tālab tā pēc 
iespējas drīz būtu jāiekļauj savstarpējās atbilstības prasībās. Saskaņā ar Direktīvu 
2009/128/EK  dalībvalstīm līdz 2012. gada beigām jāiesniedz valsts rīcības plāni. Tas ir labu 
laiku pirms reformētās KLP stāšanās spēkā, tāpēc deleģētie akti nav nepieciešami.

Grozījums Nr. 589
Nessa Childers

Regulas priekšlikums
93. pants – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropas Parlamenta un Padomes 
2009. gada 21. oktobra Direktīvu 
2009/128/EK, ar kuru nosaka Kopienas 
sistēmu pesticīdu ilgtspējīgas lietošanas 
nodrošināšanai, uzskatīs par II pielikuma 
daļu pēc tam, kad šo direktīvu būs 
īstenojušas visas dalībvalstis un būs 
noteikti pienākumi, kas tieši attiecināmi 

Eiropas Parlamenta un Padomes 
2009. gada 21. oktobra Direktīvu 
2009/128/EK, ar kuru nosaka Kopienas 
sistēmu pesticīdu ilgtspējīgas lietošanas 
nodrošināšanai, no 2014. gada uzskata par 
II pielikuma daļu.
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uz lauksaimniekiem. Lai ņemtu vērā šos 
elementus, Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 111. pantu, lai 
grozītu II pielikumu 12 mēnešu laikā no 
brīža, kad pēdējā dalībvalsts ir Komisijai 
paziņojusi par direktīvas īstenošanu, 
tostarp attiecībā uz pienākumiem saistībā 
ar integrētu augu aizsardzību.

Or. en

Grozījums Nr. 590
Michel Dantin

Regulas priekšlikums
93. pants – 5. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Turklāt attiecībā uz 2014. un 2015. gadu 
savstarpējās atbilstības noteikumi ietver 
arī ilggadīgo zālaugu platību uzturēšanu. 
Tās dalībvalstis, kas bija Savienības 
dalībvalstis 2004. gada 1. janvārī, 
nodrošina ilggadīgo zālaugu platību 
uzturēšanu noteiktajās robežās tajās 
zemes platībās, kuras bija atvēlētas 
ilggadīgajiem zālaugiem datumā, kas bija 
paredzēts platībatkarīgā atbalsta 
pieteikumiem par 2003. gadu. 
Dalībvalstis, kuras kļuva par Savienības 
dalībvalstīm 2004. gadā, nodrošina 
ilggadīgo zālaugu platību uzturēšanu 
noteiktajās robežās tajās zemes platībās, 
kuras bija atvēlētas ilggadīgajiem 
zālaugiem 2004. gada 1. maijā. Bulgārija 
un Rumānija nodrošina ilggadīgo 
zālaugu platību uzturēšanu noteiktajās 
robežās tajās zemes platībās, kuras bija 
atvēlētas ilggadīgajiem zālaugiem 2007. 
gada 1. janvārī.

svītrots

Or. fr
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Grozījums Nr. 591
Rareş-Lucian Niculescu

Regulas priekšlikums
93. pants – 5. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Turklāt attiecībā uz 2014. un 2015. gadu
savstarpējās atbilstības noteikumi ietver arī 
ilggadīgo zālaugu platību uzturēšanu. Tās
dalībvalstis, kas bija Savienības 
dalībvalstis 2004. gada 1. janvārī, 
nodrošina ilggadīgo zālaugu platību 
uzturēšanu noteiktajās robežās tajās 
zemes platībās, kuras bija atvēlētas 
ilggadīgajiem zālaugiem datumā, kas bija 
paredzēts platībatkarīgā atbalsta 
pieteikumiem par 2003. gadu. 
Dalībvalstis, kuras kļuva par Savienības 
dalībvalstīm 2004. gadā, nodrošina 
ilggadīgo zālaugu platību uzturēšanu 
noteiktajās robežās tajās zemes platībās, 
kuras bija atvēlētas ilggadīgajiem 
zālaugiem 2004. gada 1. maijā. Bulgārija 
un Rumānija nodrošina ilggadīgo 
zālaugu platību uzturēšanu noteiktajās 
robežās tajās zemes platībās, kuras bija 
atvēlētas ilggadīgajiem zālaugiem
2007. gada 1. janvārī.

Savstarpējās atbilstības noteikumi ietver arī 
ilggadīgo zālāju uzturēšanu, kā tie definēti 
Regulas (ES) Nr. TM/2012 4. panta 
1. punkta h) apakšpunktā. Dalībvalstis
nodrošina, ka zemi, kas nepārtraukti kopš
2007. gada 1. janvāra, ir izmantota kā 
zālājs, klasificē kā ilggadīgu zālāju.
Lauksaimnieki kā ilggadīgus zālājus 
savās saimniecībās uztur tās platībās, 
kuras kā tādi ir deklarēti pieteikumā, kas 
iesniegts par 2014. pieprasījumu gadu 
saskaņā ar Regulas (ES) Nr. XXX/2012 
(HZ) 73. panta 1. punktu, turpmāk 
“atsauces platības, ko aizņem ilggadīgi 
zālāji”.

Or. en

Grozījums Nr. 592
Esther de Lange

Regulas priekšlikums
93. pants – 5. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Turklāt attiecībā uz 2014. un 2015. gadu 
savstarpējās atbilstības noteikumi ietver arī 
ilggadīgo zālaugu platību uzturēšanu. Tās 
dalībvalstis, kas bija Savienības 
dalībvalstis 2004. gada 1. janvārī, 

Turklāt attiecībā uz 2014. un 2015. gadu 
savstarpējās atbilstības noteikumi ietver arī 
ilggadīgo zālaugu platību uzturēšanu. Tās 
dalībvalstis, kas bija Savienības 
dalībvalstis 2004. gada 1. janvārī, 
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nodrošina ilggadīgo zālaugu platību 
uzturēšanu noteiktajās robežās tajās zemes 
platībās, kuras bija atvēlētas ilggadīgajiem 
zālaugiem datumā, kas bija paredzēts 
platībatkarīgā atbalsta pieteikumiem par 
2003. gadu. Dalībvalstis, kuras kļuva par 
Savienības dalībvalstīm 2004. gadā, 
nodrošina ilggadīgo zālaugu platību 
uzturēšanu noteiktajās robežās tajās zemes 
platībās, kuras bija atvēlētas ilggadīgajiem 
zālaugiem 2004. gada 1. maijā. Bulgārija 
un Rumānija nodrošina ilggadīgo zālaugu 
platību uzturēšanu noteiktajās robežās tajās 
zemes platībās, kuras bija atvēlētas 
ilggadīgajiem zālaugiem 2007. gada 
1. janvārī.

nodrošina ilggadīgo zālaugu platību 
uzturēšanu dalībvalsts noteiktajās robežās 
tajās zemes platībās, kuras bija atvēlētas 
ilggadīgajiem zālaugiem datumā, kas bija 
paredzēts platībatkarīgā atbalsta 
pieteikumiem par 2003. gadu. Dalībvalstis, 
kuras kļuva par Savienības dalībvalstīm 
2004. gadā, nodrošina ilggadīgo zālaugu 
platību uzturēšanu dalībvalsts noteiktajās 
robežās tajās zemes platībās, kuras bija 
atvēlētas ilggadīgajiem zālaugiem 2004. 
gada 1. maijā. Bulgārija un Rumānija 
nodrošina ilggadīgo zālaugu platību 
uzturēšanu dalībvalsts noteiktajās robežās 
tajās zemes platībās, kuras bija atvēlētas 
ilggadīgajiem zālaugiem 2007. gada 
1. janvārī.

Or. en

Grozījums Nr. 593
Michel Dantin

Regulas priekšlikums
93. pants – 6. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Iepriekšējo panta daļu nepiemēro zemes 
platībām, kuras atvēlētas ilggadīgajiem 
zālaugiem un paredzētas apmežošanai, ja 
šāda apmežošana ir saderīga ar vides 
prasībām, un izņemot Ziemassvētku eglīšu 
un ātraudzīgu sugu stādījumiem, kuras 
audzē īsu laiku.

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 594
Rareş-Lucian Niculescu

Regulas priekšlikums
93. pants – 6. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Iepriekšējo panta daļu nepiemēro zemes 
platībām, kuras atvēlētas ilggadīgajiem 
zālaugiem un paredzētas apmežošanai, ja 
šāda apmežošana ir saderīga ar vides 
prasībām, un izņemot Ziemassvētku eglīšu 
un ātraudzīgu sugu stādījumiem, kuras 
audzē īsu laiku.

Iepriekšējo panta daļu nepiemēro zemes 
platībām, kuras atvēlētas ilggadīgajiem 
zālaugiem un paredzētas apmežošanai, ja 
šāda apmežošana ir saderīga ar vides 
prasībām, un izņemot Ziemassvētku eglīšu 
stādījumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 595
Michel Dantin

Regulas priekšlikums
93. pants – 7. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai ņemtu vērā divu iepriekšējo šā panta 
daļu elementus, Komisija ir pilnvarota 
pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 
111. pantu, ietverot noteikumus par 
ilggadīgo zālaugu platību uzturēšanu, jo 
īpaši, lai nodrošinātu, ka tiek veikti 
pasākumi ilggadīgo zālaugu platībām 
atvēlētās zemes uzturēšanai 
lauksaimnieku līmenī, tostarp paredzot 
atsevišķus pildāmos pienākumus, 
piemēram, pienākumu atkārtoti pārveidot 
platības par ilggadīgo zālaugu platībām, 
ja konstatē, ka ilgadīgajiem zālaugiem 
atvēlētās zemes attiecība samazinās.

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 596
Esther de Lange

Regulas priekšlikums
93. pants – 7.a daļa (jauna)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Izņēmuma kārtā lauksaimniekiem ir 
atļauts pārveidot ne vairāk kā 10 % no 
atsauces platībām, kas viņiem ir jāuztur. 
Nepārvaramas varas un ārkārtas 
apstākļos minēto limitu nepiemēro.

Or. en

Grozījums Nr. 597
Michel Dantin

Regulas priekšlikums
93. pants – 8. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Turklāt Komisija, izmantojot īstenošanas 
aktus, pieņem metodes uzturamās 
ilggadīgo zālaugu platību un 
lauksaimniecības zemes attiecības 
noteikšanai. Šos īstenošanas aktus pieņem 
saskaņā ar 112. panta 3. punktā minēto 
pārbaudes procedūru

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 598
Rareş-Lucian Niculescu

Regulas priekšlikums
93. pants – 8. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Turklāt Komisija, izmantojot īstenošanas 
aktus, pieņem metodes uzturamās 
ilggadīgo zālaugu platību un 
lauksaimniecības zemes attiecības 
noteikšanai. Šos īstenošanas aktus pieņem 
saskaņā ar 112. panta 3. punktā minēto 
pārbaudes procedūru

svītrots
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Or. en

Grozījums Nr. 599
Hans-Peter Mayer

Regulas priekšlikums
93. pants – 8. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Turklāt Komisija, izmantojot īstenošanas 
aktus, pieņem metodes uzturamās 
ilggadīgo zālaugu platību un 
lauksaimniecības zemes attiecības 
noteikšanai. Šos īstenošanas aktus pieņem 
saskaņā ar 112. panta 3. punktā minēto 
pārbaudes procedūru

Turklāt Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētus aktus saskaņā ar 111. pantu, lai 
pielāgotu metodes uzturamās ilggadīgo 
zālaugu platību un lauksaimniecības zemes 
attiecības noteikšanai.

Or. de

Grozījums Nr. 600
Rareş-Lucian Niculescu

Regulas priekšlikums
93. pants – 8.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Izņēmuma kārtā lauksaimnieki, kuriem 
2014. gadā vismaz 70 % no saimniecības
platības aizņem „ilggadīgs zālājs” un 
„stiebrzāles vai citi lopbarības augi”, kā 
tie definēti Regulas (ES) Nr. TM/2012 
4. panta 1. punkta h) apakšpunktā, 
turpmāk “atsauces platības, ko kopumā 
aizņem zālāji”, kā zālāju uztur vismaz 
tādu pašu skaitu hektāru kā atsauces 
platība, ko kopumā aizņem zālājs. 
Lauksaimniekiem ir atļauts pārveidot ne 
vairāk kā 5 % no atsauces platībām, kas 
viņiem ir jāuztur. Nepārvaramas varas un 
ārkārtas apstākļos minēto limitu 
nepiemēro.
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Or. en

Grozījums Nr. 601
Jens Rohde

Regulas priekšlikums
93. pants – 8.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai panāktu vienkāršāku savstarpējās 
atbilstības sistēmu ar mazāk un 
konkrētākām prasībām, Komisija ne vēlāk 
kā līdz 2013. gada beigām iesniedz 
Parlamentam un Padomei ziņojumu kopā 
ar vajadzīgajiem priekšlikumiem, lai par 
25 % samazinātu II pielikumā ietverto 
noteikumu skaitu. Pārējie noteikumi būtu 
jānovērtē, ņemot vērā to saistību, 
nozīmīgumu un izmērāmību.

Or. en

Pamatojums

Savstarpējas atbilstības sistēma joprojām liek lauksaimniekiem vilties. Tas attiecas gan uz 
noteikumu skaitu, gan to nozīmīgumu gan lauksaimnieku, gan sabiedrības acīs. Turklāt 
daudzo dažādo noteikumu dēļ lauksaimniekiem pašiem var būt grūti zināt, vai viņi pārkāpj 
kādu noteikumu. Lai savstarpējās atbilstības sistēma radītu lielāku uzticību, Komisijai būtu
jāprasa iesniegt priekšlikumus, lai ierobežotu noteikumu skaitu, bet atlikušos noteikumus arī 
novērtēt, ņemot vērā to saistību, nozīmīgumu un izmērāmību.

Grozījums Nr. 602
Bas Eickhout
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
94. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina to, lai visās 
lauksaimniecības platībās, tostarp zemē, ko 
vairs neizmanto ražošanai, tiktu uzturēti 
labi lauksaimniecības un vides apstākļi. 

Dalībvalstis nodrošina to, lai visās 
lauksaimniecības platībās, tostarp zemē, ko 
vairs neizmanto ražošanai, tiktu uzturēts 
labs lauksaimniecības un vides stāvoklis. 
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Dalībvalstis valsts vai reģiona līmenī 
nosaka obligātos standartus atbalsta 
saņēmējiem attiecībā uz zemes labiem
lauksaimniecības un vides apstākļiem, 
pamatojoties uz II pielikumu un ņemot 
vērā attiecīgo apgabalu raksturīgās 
īpašības, tostarp augsnes un klimatiskos 
apstākļus, esošās lauksaimniecības 
sistēmas, zemes izmantošanu, augseku, 
lauksaimniecības praksi un saimniecību 
struktūru. Dalībvalstis nenosaka tādas 
obligātās prasības, kas nav noteiktas 
II pielikumā.

Dalībvalstis valsts vai reģiona līmenī 
nosaka obligātos standartus atbalsta 
saņēmējiem attiecībā uz zemes labu
lauksaimniecības un vides stāvokli, 
pamatojoties uz II pielikumu un ņemot 
vērā attiecīgo apgabalu raksturīgās 
īpašības, tostarp augsnes un klimatiskos 
apstākļus, esošās lauksaimniecības 
sistēmas, zemes izmantošanu, augseku, 
lauksaimniecības praksi un saimniecību 
struktūru.

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstīm/reģioniem, ņemot vērā subsidiaritāti un tiesības prasīt tīru un drošu vidi 
saskaņā ar priekšteča principu, vajadzētu būt iespējai pievienot noteikumus, ja tas atbilst to 
lauksaimniecības sistēmām — nevajadzētu būt sacensībai par noteikumu skaita 
samazināšanu.

Grozījums Nr. 603
Wojciech Michał Olejniczak

Regulas priekšlikums
94. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina to, lai visās 
lauksaimniecības platībās, tostarp zemē, ko 
vairs neizmanto ražošanai, tiktu uzturēti
labi lauksaimniecības un vides apstākļi. 
Dalībvalstis valsts vai reģiona līmenī 
nosaka obligātos standartus atbalsta 
saņēmējiem attiecībā uz zemes labiem
lauksaimniecības un vides apstākļiem, 
pamatojoties uz II pielikumu un ņemot 
vērā attiecīgo apgabalu raksturīgās 
īpašības, tostarp augsnes un klimatiskos 
apstākļus, esošās lauksaimniecības 
sistēmas, zemes izmantošanu, augseku, 
lauksaimniecības praksi un saimniecību 
struktūru. Dalībvalstis nenosaka tādas 

Dalībvalstis nodrošina to, lai visās 
lauksaimniecības platībās, tostarp zemē, ko 
vairs neizmanto ražošanai, tiktu uzturēts
labs lauksaimniecības un vides stāvoklis. 
Dalībvalstis platībās, ko vairs neizmanto 
ražošanai, īpaši veicina meža platību un 
agromežu sistēmu izveidi. Dalībvalstis 
valsts vai reģiona līmenī nosaka obligātos 
standartus atbalsta saņēmējiem attiecībā uz 
zemes labu lauksaimniecības un vides 
stāvokli, pamatojoties uz II pielikumu un 
ņemot vērā attiecīgo apgabalu raksturīgās 
īpašības, tostarp augsnes un klimatiskos 
apstākļus, esošās lauksaimniecības 
sistēmas, zemes izmantošanu, augseku, 
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obligātās prasības, kas nav noteiktas 
II pielikumā.

lauksaimniecības praksi un saimniecību 
struktūru. Dalībvalstis nenosaka tādas 
obligātās prasības, kas nav noteiktas 
II pielikumā.

Or. pl

Grozījums Nr. 604
Brian Simpson

Regulas priekšlikums
94. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina to, lai visās 
lauksaimniecības platībās, tostarp zemē, ko 
vairs neizmanto ražošanai, tiktu uzturēti 
labi lauksaimniecības un vides apstākļi. 
Dalībvalstis valsts vai reģiona līmenī 
nosaka obligātos standartus atbalsta 
saņēmējiem attiecībā uz zemes labiem
lauksaimniecības un vides apstākļiem, 
pamatojoties uz II pielikumu un ņemot 
vērā attiecīgo apgabalu raksturīgās 
īpašības, tostarp augsnes un klimatiskos 
apstākļus, esošās lauksaimniecības 
sistēmas, zemes izmantošanu, augseku, 
lauksaimniecības praksi un saimniecību 
struktūru. Dalībvalstis nenosaka tādas 
obligātās prasības, kas nav noteiktas 
II pielikumā.

Dalībvalstis nodrošina to, lai visās 
lauksaimniecības platībās, tostarp zemē, ko 
vairs neizmanto ražošanai, tiktu uzturēts
labs lauksaimniecības un vides stāvoklis. 
Dalībvalstis valsts vai reģiona līmenī 
nosaka obligātos standartus atbalsta 
saņēmējiem attiecībā uz zemes labu
lauksaimniecības un vides stāvokli, 
pamatojoties uz II pielikumu un ņemot 
vērā attiecīgo apgabalu raksturīgās 
īpašības, tostarp augsnes un klimatiskos 
apstākļus, esošās lauksaimniecības 
sistēmas, zemes izmantošanu, augseku, 
lauksaimniecības praksi un saimniecību 
struktūru. Dalībvalstis nenosaka tādas 
obligātās prasības, kas nav noteiktas II 
pielikumā, izņemot gadījumus, kad šo 
obligāto prasību un Regulas (ES) 
Nr. xxx/xxx [TM] III sadaļas 2. nodaļā 
paredzētās klimatam un videi labvēlīgas 
lauksaimniecības prakses kopējā ietekme 
nav pietiekama, lai aptvertu obligātās 
prasības, ko dalībvalsts iepriekš noteikusi 
pirms 2014. gada 1. janvāra. Šādos 
gadījumos attiecīgajai dalībvalstij ir 
jādefinē standarti, kas ir vajadzīgi, lai 
nodrošinātu, ka prasības nesamazinās.

Or. en
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Pamatojums

Tāpat kā arī saistībā ar iepriekšējo reformas „veselīguma pārbaudi”, ir vajadzīga drošības 
klauzula, kas nodrošina, ka izmaiņas vides nosacījumos saistībā ar 1. pīlāra maksājumiem 
nerada risku, ka standarti kļūst zemāki par tiem, ko šobrīd piemēro dalībvalstīs, tādējādi 
faktiski pazeminot minimālo līmeni, kuru pārsniedzot, veic maksājumus par agrovides un 
klimata pasākumiem, nevis paaugstinot to, kā bija paredzēts.

Grozījums Nr. 605
Jens Rohde

Regulas priekšlikums
94. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina to, lai visās 
lauksaimniecības platībās, tostarp zemē, ko 
vairs neizmanto ražošanai, tiktu uzturēti 
labi lauksaimniecības un vides apstākļi. 
Dalībvalstis valsts vai reģiona līmenī 
nosaka obligātos standartus atbalsta 
saņēmējiem attiecībā uz zemes labiem
lauksaimniecības un vides apstākļiem, 
pamatojoties uz II pielikumu un ņemot 
vērā attiecīgo apgabalu raksturīgās 
īpašības, tostarp augsnes un klimatiskos 
apstākļus, esošās lauksaimniecības 
sistēmas, zemes izmantošanu, augseku, 
lauksaimniecības praksi un saimniecību 
struktūru. Dalībvalstis nenosaka tādas 
obligātās prasības, kas nav noteiktas 
II pielikumā.

Dalībvalstis nodrošina to, lai visās 
lauksaimniecības platībās, tostarp zemē, ko 
vairs neizmanto ražošanai, tiktu uzturēts 
labs lauksaimniecības un vides stāvoklis.

Lauksaimniecības platība, par kuru nav 
iesniegts pieteikums pamata piemaksai, jo 
tā ir izaugusi dabiskākā stāvoklī ar lielāku 
bioloģisko daudzveidību, būtu jāuztur 
tikai tādā stāvoklī, kā prasīts valsts tiesību 
aktos, un tai nevajadzētu piemērot 
prasības par platības uzturēšanu labā 
lauksaimniecības un vides stāvoklī. 
Platības, kuras atstātas atmatā saskaņā ar 
Regulas (EK) Nr. 1257/1999 22., 23. un 
24. pantu,  Regulas (EK) Nr. 1698/2005 
39. pantu un Regulas (ES) Nr. […] [RDR] 
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29. pantu, uzskata par platībām, kas ir 
uzturētas labā lauksaimniecības un vides 
stāvoklī, ja ir izpildīti agrovides 
pienākumi. Lai novērstu dubultu sodu 
piemērošanu, par agrovides pienākumu 
nepildīšanu nevar samazināt atbalstu, 
ņemot vērā pašreiz spēkā esošo 94. pantu, 
kā tas izklāstīts šīs regulas 99. pantā.
Dalībvalstis valsts vai reģiona līmenī 
nosaka obligātos standartus atbalsta 
saņēmējiem attiecībā uz zemes labu 
lauksaimniecības un vides stāvokli, 
pamatojoties uz II pielikumu un ņemot 
vērā attiecīgo apgabalu raksturīgās 
īpašības, tostarp augsnes un klimatiskos 
apstākļus, esošās lauksaimniecības 
sistēmas, zemes izmantošanu, augseku, 
lauksaimniecības praksi un saimniecību 
struktūru. Dalībvalstis nenosaka tādas 
obligātās prasības, kas nav noteiktas 
II pielikumā.

Or. en

Pamatojums

Uz platībām, par kurām nevar saņemt pamata maksājumu, nevajadzētu attiecināt prasības 
par labu lauksaimniecības un vides stāvokli. 

Grozījums Nr. 606
Rareş-Lucian Niculescu

Regulas priekšlikums
94. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina to, lai visās 
lauksaimniecības platībās, tostarp zemē, ko 
vairs neizmanto ražošanai, tiktu uzturēti 
labi lauksaimniecības un vides apstākļi. 
Dalībvalstis valsts vai reģiona līmenī 
nosaka obligātos standartus atbalsta 
saņēmējiem attiecībā uz zemes labiem
lauksaimniecības un vides apstākļiem, 
pamatojoties uz II pielikumu un ņemot 

Dalībvalstis nodrošina to, lai visās 
lauksaimniecības platībās, tostarp zemē, ko 
vairs neizmanto ražošanai, tiktu uzturēti 
labs lauksaimniecības un vides stāvoklis. 
Dalībvalstis valsts vai reģiona līmenī 
norāda atbalsta saņēmēju pārbaužu 
piemērošanas jomu, pamatojoties uz 
kopēju prasību kopumu attiecībā uz 
standartiem zemes labam
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vērā attiecīgo apgabalu raksturīgās 
īpašības, tostarp augsnes un klimatiskos 
apstākļus, esošās lauksaimniecības 
sistēmas, zemes izmantošanu, augseku, 
lauksaimniecības praksi un saimniecību 
struktūru. Dalībvalstis nenosaka tādas 
obligātās prasības, kas nav noteiktas 
II pielikumā.

lauksaimniecības un vides stāvoklim, kā 
noteikts 93. pantā, ņemot vērā attiecīgo 
apgabalu raksturīgās īpašības, tostarp 
augsnes un klimatiskos apstākļus, esošās 
lauksaimniecības sistēmas, zemes 
izmantošanu, augseku, lauksaimniecības 
praksi un saimniecību struktūru. 
Dalībvalstis nenosaka tādas obligātās 
prasības, kas nav noteiktas II pielikumā.

Or. en

Grozījums Nr. 607
Jim Higgins, Seán Kelly

Regulas priekšlikums
96. pants – 1. punkts – trešā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šīs sistēmas un jo īpaši dzīvnieku 
identifikācijas un reģistrācijas sistēma, 
kas izveidota saskaņā ar Padomes 
2008. gada 15. jūlija Direktīvu 
2008/71/EK par cūku identificēšanu un 
reģistrēšanu un saskaņā ar Regulu (EK) 
Nr. 1760/2000 un (EK) Nr. 21/2004, ir 
saderīga ar integrēto sistēmu, kas minēta 
šīs regulas V sadaļas II nodaļā.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā sarežģījumus ar Regulas (EK) Nr. 21/2004 īstenošanu, tai nevajadzētu būt daļai 
no integrētās administrācijas un kontroles sistēmas.

Grozījums Nr. 608
Michel Dantin

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

2.a Prasību, standartu, aktu vai 
savstarpējas atbilstības jomu pārbaudē 
var ņemt vērā turpmāk minētos faktorus:
– lauksaimnieku līdzdalību šīs regulas 
III sadaļā paredzētajā saimniecību 
konsultatīvajā sistēmā; 
– lauksaimnieku līdzdalību sertifikācijas 
sistēmā, ja tā attiecas uz attiecīgajām 
prasībām un standartiem.

Or. fr

Grozījums Nr. 609
Julie Girling, Anthea McIntyre

Regulas priekšlikums
96. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis veic pārbaudes uz vietas, lai 
pārliecinātos, ka atbalsta saņēmējs pilda 
šajā sadaļā paredzētos pienākumus.

3. Dalībvalstis veic pārbaudes uz vietas, lai 
pārliecinātos, ka atbalsta saņēmējs pilda 
šajā sadaļā paredzētos pienākumus.
Dalībvalstis katru gadu iesniedz ziņojumu 
par savstarpējās atbilstības un ekoloģisko 
pasākumu īstenošanu un rezultātiem. 
Eiropas Komisija katru gadu iesniedz 
ziņojumu Eiropas Parlamentam par šo 
pasākumu ietekmi uz lauksaimniecisko 
ražošanu un par to ietekmi uz vidi 
dalībvalstīs.

Or. en

Pamatojums

Tā kā ekoloģiskais komponents būs jauns elements, kas jāņem vērā savstarpējās atbilstības 
noteikumos, Komisijai būtu jāpārskata to saskaņotība un par to jāziņo Eiropas Parlamentam. 
Tas atbilst arī tam, ka tiek pievienots jauns 57.a apsvērums.
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Grozījums Nr. 610
Marian Harkin

Regulas priekšlikums
96. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis veic pārbaudes uz vietas, lai 
pārliecinātos, ka atbalsta saņēmējs pilda 
šajā sadaļā paredzētos pienākumus.

3. Dalībvalstis veic pārbaudes, lai 
pārliecinātos, ka atbalsta saņēmējs pilda 
šajā sadaļā paredzētos pienākumus, un par 
tām attiecīgi paziņo.

Or. en

Grozījums Nr. 611
Bas Eickhout
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Dalībvalstis katru gadu iesniedz 
Eiropas Komisijai ziņojumu par 
savstarpējās atbilstības un ekoloģisko 
pasākumu īstenošanu un rezultātiem, un 
Eiropas Komisija katru gadu iesniedz 
ziņojumu Eiropas Parlamentam par 
dalībvalsts vai reģionālo pasākumu 
efektivitāti, risinot ar ilgtspējīgumu 
saistītos ilgtermiņa uzdevumus 
lauksaimniecībā.

Or. en

Grozījums Nr. 612
Hans-Peter Mayer

Regulas priekšlikums
96. pants – 4. punkts – pirmā daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija, izmantojot īstenošanas aktus, 
pieņem noteikumus pārbaužu veikšanai, lai 
pārliecinātos par šajā sadaļā minēto 
pienākumu izpildi.

Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētus 
aktus saskaņā ar 111. pantu nolūkā 
paredzēt noteikumus par pārbaužu 
veikšanu, lai pārliecinātos par Regulas 
XXX (TM) II nodaļas III sadaļā minēto 
pienākumu izpildi.

Or. de

Grozījums Nr. 613
Hans-Peter Mayer

Regulas priekšlikums
96. pants – 4. punkts – otrā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
112. panta 3. punktā minēto pārbaudes 
procedūru

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 614
Michel Dantin

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētus aktus saskaņā ar 111. pantu 
attiecībā uz kopējiem un saskaņotiem 
noteikumiem par pārbaudēm un 
savstarpējo atbilstību. 

Or. fr
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Grozījums Nr. 615
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre

Regulas priekšlikums
97. pants – 1. punkts – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šīs regulas 91. pantā minēto sodu piemēro, 
ja kādā kalendārajā gadā (turpmāk –
„attiecīgais kalendārais gads”) kādu brīdi 
nav ievēroti savstarpējās atbilstības 
noteikumi un attiecīgā neatbilstība ir 
attiecināma uz atbalsta saņēmēju, kurš 
attiecīgajā kalendārajā gadā iesniedza 
atbalsta pieteikumu vai maksājuma 
pieprasījumu.

Šīs regulas 91. pantā minēto sodu piemēro, 
ja kādā kalendārajā gadā (turpmāk 
„attiecīgais kalendārais gads”) kādu brīdi 
nav ievēroti savstarpējās atbilstības 
noteikumi un attiecīgā neatbilstība ir tīšas 
rīcības vai bezdarbības sekas, kas ir tieši 
attiecināma uz atbalsta saņēmēju, kurš 
attiecīgajā kalendārajā gadā iesniedza 
atbalsta pieteikumu vai maksājuma 
pieprasījumu.

Or. en

Pamatojums

Pārvaldes iestādēm būti jānovērtē, vai tās uzskata, ka attiecībā neatbilstība ir tīša.

Grozījums Nr. 616
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers

Regulas priekšlikums
97. pants – 1. punkts – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šīs regulas 91. pantā minēto sodu piemēro, 
ja kādā kalendārajā gadā (turpmāk –
„attiecīgais kalendārais gads”) kādu brīdi 
nav ievēroti savstarpējās atbilstības 
noteikumi un attiecīgā neatbilstība ir 
attiecināma uz atbalsta saņēmēju, kurš 
attiecīgajā kalendārajā gadā iesniedza 
atbalsta pieteikumu vai maksājuma 
pieprasījumu.

Neskarot 91. panta 2. punkta 
a) apakšpunktu, 91. pantā minēto sodu 
piemēro, ja kādā kalendārajā gadā 
(turpmāk „attiecīgais kalendārais gads”) 
kādu brīdi nav ievēroti savstarpējās 
atbilstības noteikumi un attiecīgā 
neatbilstība ir tieši attiecināma uz atbalsta 
saņēmēju, kurš attiecīgajā kalendārajā gadā 
iesniedza atbalsta pieteikumu vai 
maksājuma pieprasījumu.

Or. en
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Pamatojums

Šis grozījums izriet no grozījuma, kurā ierosināts izveidot agrīnās brīdināšanas sistēmu par 
savstarpējo atbilstību. Vārds „tieši” tiek pievienots, lai panāktu konsekvenci ar 91. panta 
formulējumu.

Grozījums Nr. 617
Wojciech Michał Olejniczak

Regulas priekšlikums
97. pants – 3. punkts – otrā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja dalībvalsts nolemj izmantot pirmajā 
daļā paredzēto iespēju, kompetentā iestāde 
attiecībā uz atbalsta saņēmēju izlasi 
nākamajā gadā veic vajadzīgos 
pasākumus, lai pārliecinātos, ka atbalsta 
saņēmējs ir labojis attiecīgo konstatēto 
neatbilstību. Par konstatēto neatbilstību 
un pienākumu veikt koriģējošo darbību 
paziņo atbalsta saņēmējam.

svītrots

Or. pl

Pamatojums

Svītrojot šo daļu, dalībvalstu izmantotās administratīvās procedūras kļūs daudz vienkāršākas 
un samazināsies budžeta izdevumi.

Grozījums Nr. 618
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Regulas priekšlikums
97. pants – 3. punkts – otrā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja dalībvalsts nolemj izmantot pirmajā 
daļā paredzēto iespēju, kompetentā iestāde 
attiecībā uz atbalsta saņēmēju izlasi 
nākamajā gadā veic vajadzīgos 
pasākumus, lai pārliecinātos, ka atbalsta 

svītrots
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saņēmējs ir labojis attiecīgo konstatēto 
neatbilstību. Par konstatēto neatbilstību 
un pienākumu veikt koriģējošo darbību 
paziņo atbalsta saņēmējam.

Or. en

Pamatojums

Mūsuprāt, labs risinājums, ko Eiropas Komisija ir ierosinājusi, ir nebūtisku pārkāpumu 
gadījumā atcelt turpmākas pārbaudes. Tomēr attiecībā uz risinājumu, kurā ierosināts 
atlasītai atbalsta saņēmēju grupai (izlasei) samazināt pārbaudes, uz kurām attiecas de 
minimis norma, mēs uzskatām, ka saistībā ar vienkāršošanu būtu arī pilnībā jāatceļ 
atkārtotas pārbaudes par pārkāpumiem, uz ko attiecas de minimis norma.

Grozījums Nr. 619
George Lyon, Britta Reimers

Regulas priekšlikums
98.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

98.a pants
Vispārīgie kritēriji sodu gradācijai

Šīs regulas 99. pantā minēto summu 
gradācijai piemēro turpmāk minētos 
kritērijus.
– Neatbilstības „nopietnība” ir jo īpaši 

atkarīga no neatbilstības seku 
nozīmīguma, jo īpaši riska, kādu tā rada 
attiecīgajam ES fondam, un konsekventi 
ņemot vērā attiecīgā standarta vai 
prasības mērķus.
– Neatbilstības „apmēru” nosaka, jo īpaši 
ņemot vērā to, vai neatbilstībai ir tālejoša 
ietekme vai arī tā ietekmē tikai pašu 
saimniecību.
– Lai noteiktu, vai neatbilstība ir 
“ilgstoša”, kompetentā iestāde jo īpaši 
ņem vērā tās ietekmes paredzamo ilgumu 
vai iespējas novērst tās ietekmi, izmantojot 
pieņemamus līdzekļus.
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– „Atkārtota” neatbilstība nozīmē, ka 
neatbilstība vienai un tai pašai prasībai, 
standartam vai saistības neievērošana trīs 
kalendāro gadu laikā pēc kārtas ir 
konstatēta vairākas reizes, ja saņēmējs ir 
ticis informēts par iepriekšēju neatbilstību 
un ja viņam attiecīgā gadījumā ir bijusi 
iespēja veikt pasākumus, kas vajadzīgi 
minētās iepriekšējās neatbilstības 
novēršanai.

Or. en

Pamatojums

Sodu vispārīgajiem principiem vajadzētu būt pamataktā. Tie ir pārņemti no Komisijas 
Regulas Nr. 1122/2009 (īstenošanas noteikumi) 47. panta.

Grozījums Nr. 620
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Regulas priekšlikums
99. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Soda aprēķināšana Naudas soda aprēķināšana

Or. ro

Pamatojums

Lingvistisks grozījums, ko piemēro visam pantam. 

Grozījums Nr. 621
George Lyon, Anne E. Jensen, Britta Reimers

Regulas priekšlikums
99. pants – 1. punkts – otrā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Aprēķinot samazinājumus vai summas, kas 
netiks piešķirtas, ņem vērā konstatētās 
neatbilstības nopietnību, apjomu, 

Aprēķinot samazinājumus vai summas, kas 
netiks piešķirtas, proporcionāli ņem vērā 
konstatētā pārkāpuma smagumu un 



AM\910034LV.doc 109/182 PE494.482v02-00

LV

pastāvīgumu un atkārtošanos, kā arī 2., 
3. un 4. punktā izklāstītos kritērijus.

raksturu, lai noteiktu konstatētās 
neatbilstības nopietnību, apjomu, 
pastāvīgumu un atkārtošanos, kā definēts 
99.a pantā, kā arī 2., 3. un 4. punktā 
izklāstītos kritērijus.

Or. en

Pamatojums

Lūdzu skatīt grozījumu, ar kuru tiek izveidots jauns 99.a pants.

Grozījums Nr. 622
Eric Andrieu, Marc Tarabella

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Atkāpjoties no 1 punkta, 
samazinājums vai nepiešķiršana saistībā 
ar savstarpējās atbilstības neievērošanu 
attiecībā uz Regulas ES Nr. ... [RDR] 29., 
30. un 31. pantā paredzētajiem 
pasākumiem attiecas tikai uz summām, 
kas piešķirtas šiem pasākumiem.

Or. fr

Grozījums Nr. 623
Janusz Wojciechowski

Regulas priekšlikums
99. pants – 2. punkts – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neatbilstības gadījumā, kuras iemesls ir 
nolaidība, samazinājuma procentuālā 
daļa nepārsniedz 5 %, bet atkārtotas 
neatbilstības gadījumā — 15 %.

svītrots

Or. en



PE494.482v02-00 110/182 AM\910034LV.doc

LV

Grozījums Nr. 624
Jens Rohde

Regulas priekšlikums
99. pants – 2. punkts – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neatbilstības gadījumā, kuras iemesls ir 
nolaidība, samazinājuma procentuālā daļa 
nepārsniedz 5 %, bet atkārtotas 
neatbilstības gadījumā — 15 %.

2. Neatbilstības gadījumā, kuras iemesls ir 
nolaidība, samazinājuma procentuālā daļa 
nepārsniedz 5 % jeb EUR 2000, bet 
atkārtotas neatbilstības gadījumā — 10 % 
jeb EUR 4000.

Or. en

Pamatojums

Nav samērīgi balstīt savstarpējās atbilstības sistēmu tikai uz atbalsta procentuālo 
samazinājumu. Tādējādi par ļoti nelielu neatbilstību var piešķirt ļoti lielus samazinājumus, ja 
tā ir konstatēta lielam lauksaimniekam. Turklāt par līdzīgiem pārkāpumiem, ko izdarījuši divi 
dažādi lauksaimnieki, atbalsts netiek samazināts par vienu un to pašu summu. Atbalsta 
samazinājuma apmērs būs atkarīgs no tā, vai lauksaimnieks ir mazais lauksaimnieks, kas 
saņem tikai dažas subsīdijas, vai lielais lauksaimnieks, kurš subsīdijās saņem lielas summas. 
Turklāt vajadzētu būt iespējai visus mazāk nopietnus neatbilstības gadījumus uzskatīt par 
nelieliem. Tas ievērojami palielinās samērīgumu.

Grozījums Nr. 625
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Regulas priekšlikums
99. pants – 2. punkts – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neatbilstības gadījumā, kuras iemesls ir 
nolaidība, samazinājuma procentuālā daļa 
nepārsniedz 5 %, bet atkārtotas 
neatbilstības gadījumā — 15 %.

Neatbilstības gadījumā, kuras iemesls ir 
nolaidība, samazinājuma procentuālā daļa 
nepārsniedz 5 %, bet atkārtotas 
neatbilstības gadījumā — 15 %, izņemot 
ļoti smagus gadījumus, kad tas ir ne 
mazāk kā 20 %, un maksimālais sods var 
būt izslēgšana no vienas vai vairākām 
atbalsta shēmām, ko var piemērot vienu 
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vai vairākus kalendāros gadus.

Or. es

Pamatojums

Panta 3. punkts par tīšas neatbilstības gadījumiem būtu jāsvītro, jo no juridiskā viedokļa ir 
ļoti grūti pierādīt, ka lauksaimnieks ir rīkojies ar nodomu jeb tīši. Tāpēc šāda veida 
neatbilstība būtu jāaizstāj ar ļoti smagiem neatbilstības gadījumiem un jāiekļauj 2. punktā, 
vienlaikus saglabājot 3. punktā paredzētos sodus.

Grozījums Nr. 626
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Regulas priekšlikums
99. pants – 2. punkts – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neatbilstības gadījumā, kuras iemesls ir 
nolaidība, samazinājuma procentuālā daļa 
nepārsniedz 5 %, bet atkārtotas 
neatbilstības gadījumā – 15 %.

Neatbilstības gadījumā, kuras iemesls ir 
nolaidība, samazinājuma procentuālā daļa 
nepārsniedz 5 %, bet atkārtotas 
neatbilstības gadījumā — 15 %, izņemot 
ļoti smagus gadījumus, kad tas ir ne 
mazāk kā 20 %, un maksimālais sods var 
būt izslēgšana no vienas vai vairākām 
atbalsta shēmām, ko var piemērot vienu 
vai vairākus kalendāros gadus.

Or. es

Pamatojums

Panta 3. punkts par tīšas neatbilstības gadījumiem būtu jāsvītro, jo no juridiskā viedokļa ir 
ļoti grūti pierādīt, ka lauksaimnieks prasības nav ievērojis ar nodomu. Tāpēc šāda veida 
neatbilstība būtu jāaizstāj ar ļoti smagiem neatbilstības gadījumiem un jāiekļauj 2. punktā, 
vienlaikus saglabājot 3. punktā paredzētos sodus.

Grozījums Nr. 627
Janusz Wojciechowski

Regulas priekšlikums
99. pants – 2. punkts – otrā daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pietiekami pamatotos gadījumos 
dalībvalstis var pieņemt lēmumu 
nepiemērot samazinājumu, ja konstatēta 
neatbilstība, bet tās nopietnība, apjoms un 
ilgums ir uzskatāmi par maznozīmīgiem. 
Tomēr neatbilstības, kas rada tiešu risku 
sabiedrības vai dzīvnieku veselībai, nav 
uzskatāmas par maznozīmīgām. Par 
konstatēto neatbilstību un pienākumu veikt 
koriģējošo darbību paziņo atbalsta
saņēmējam.

Pietiekami pamatotos gadījumos 
dalībvalstis var pieņemt lēmumu 
nepiemērot samazinājumu, ja konstatēta 
neatbilstība, bet tās nopietnība, apjoms un 
ilgums ir uzskatāmi par maznozīmīgiem. 
Tomēr neatbilstības, kas rada tiešu risku 
sabiedrības vai dzīvnieku veselībai val 
labturībai, nav uzskatāmas par 
maznozīmīgām. Par konstatēto neatbilstību 
un pienākumu veikt koriģējošo darbību 
paziņo atbalsta saņēmējam.

Or. en

Grozījums Nr. 628
Diane Dodds

Regulas priekšlikums
99. pants – 2. punkts – otrā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pietiekami pamatotos gadījumos 
dalībvalstis var pieņemt lēmumu 
nepiemērot samazinājumu, ja konstatēta 
neatbilstība, bet tās nopietnība, apjoms un 
ilgums ir uzskatāmi par maznozīmīgiem. 
Tomēr neatbilstības, kas rada tiešu risku 
sabiedrības vai dzīvnieku veselībai, nav 
uzskatāmas par maznozīmīgām. Par 
konstatēto neatbilstību un pienākumu veikt 
koriģējošo darbību paziņo atbalsta 
saņēmējam.

Pietiekami pamatotos gadījumos 
dalībvalstis var pieņemt lēmumu 
nepiemērot samazinājumu, ja konstatēta 
neatbilstība, bet tās nopietnība, apjoms un 
ilgums ir uzskatāmi par maznozīmīgiem. 
Tomēr neatbilstības, kas rada tiešu risku 
sabiedrības vai dzīvnieku veselībai, nav 
uzskatāmas par maznozīmīgām. 
Maznozīmīgus pārkāpumus saistībā ar 
II pielikuma AP 7 un AP 8 ailē minētajām 
dzīvnieku identifikācijas un reģistrācijas 
sistēmām neuzskata par tiešu risku 
sabiedrības vai dzīvnieku veselībai. Par 
konstatēto neatbilstību un pienākumu veikt 
koriģējošo darbību paziņo atbalsta 
saņēmējam.

Or. en
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Grozījums Nr. 629
Jens Rohde

Regulas priekšlikums
99. pants – 2. punkts – otrā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pietiekami pamatotos gadījumos 
dalībvalstis var pieņemt lēmumu 
nepiemērot samazinājumu, ja konstatēta 
neatbilstība, bet tās nopietnība, apjoms un 
ilgums ir uzskatāmi par maznozīmīgiem. 
Tomēr neatbilstības, kas rada tiešu risku 
sabiedrības vai dzīvnieku veselībai, nav 
uzskatāmas par maznozīmīgām. Par 
konstatēto neatbilstību un pienākumu veikt 
koriģējošo darbību paziņo atbalsta 
saņēmējam.

Pietiekami pamatotos gadījumos 
dalībvalstis var pieņemt lēmumu 
nepiemērot samazinājumu, ja konstatēta 
neatbilstība, bet tās nopietnība, apjoms un 
ilgums ir uzskatāmi par maznozīmīgiem. 
Par konstatēto neatbilstību un pienākumu 
veikt koriģējošo darbību paziņo atbalsta 
saņēmējam.

Or. en

Grozījums Nr. 630
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Regulas priekšlikums
99. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Tīšas neatbilstības gadījumā 
samazinājuma procentuālā daļa principā 
nav mazāka par 20 % un tās rezultāts var 
būt pilnīga izslēgšana no vienas vai 
vairākām atbalsta shēmām, un to var 
piemērot vienu vai vairākus kalendāros 
gadus.

svītrots

Or. es

Pamatojums

Panta 3. punkts par tīšas neatbilstības gadījumiem būtu jāsvītro, jo no juridiskā viedokļa ir 
ļoti grūti pierādīt, ka lauksaimnieks prasības nav ievērojis ar nodomu. Tāpēc šāda veida 
neatbilstība būtu jāaizstāj ar ļoti smagiem neatbilstības gadījumiem un jāiekļauj 2. punktā, 
vienlaikus saglabājot 3. punktā paredzētos sodus.
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Grozījums Nr. 631
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Regulas priekšlikums
99. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Tīšas neatbilstības gadījumā 
samazinājuma procentuālā daļa principā 
nav mazāka par 20 % un tās rezultāts var 
būt pilnīga izslēgšana no vienas vai 
vairākām atbalsta shēmām, un to var 
piemērot vienu vai vairākus kalendāros 
gadus.

svītrots

Or. es

Pamatojums

Panta 3. punkts par tīšas neatbilstības gadījumiem būtu jāsvītro, jo no juridiskā viedokļa ir 
ļoti grūti pierādīt, ka lauksaimnieks ir rīkojies ar nodomu jeb tīši. Tāpēc šāda veida 
neatbilstība būtu jāaizstāj ar ļoti smagiem neatbilstības gadījumiem un jāiekļauj 2. punktā, 
vienlaikus saglabājot 3. punktā paredzētos sodus.

Grozījums Nr. 632
Bas Eickhout
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
99. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Tīšas neatbilstības gadījumā 
samazinājuma procentuālā daļa principā
nav mazāka par 20 % un tās rezultāts var 
būt pilnīga izslēgšana no vienas vai 
vairākām atbalsta shēmām, un to var 
piemērot vienu vai vairākus kalendāros 
gadus.

3. Tīšas vai nopietnas neatbilstības 
gadījumā samazinājuma procentuālā daļa 
nav mazāka par 20 % un tās rezultāts var 
būt pilnīga izslēgšana no vienas vai 
vairākām atbalsta shēmām, un to var 
piemērot vienu vai vairākus kalendāros 
gadus. Atkārtotu neatbilstību, kas notiek 
pēc tam, kad saņēmējs ir brīdināts vai 
sodīts, uzskata par nopietnu un tīšu. 
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Or. en

Pamatojums

Ja lauksaimnieks iepriekšējos gados ir ticis brīdināts vai viņam ir samazināti maksājumi par 
atkārtotu pārkāpumu (piem., vides pārkāpumu), viņš saprot cēloni un sekas vai viņam ir bijusi 
iespēja rast risinājumu, tātad atkārtoti pārkāpumi notiek, viņam to zinot, tāpēc tie ir gan 
smagi, gan tīši. Noteikumiem par sodiem jābūt pēc iespējas skaidrākiem, tāpēc būtu jāvairās 
no tādiem apgalvojumiem kā „principā”, citādi radīsies atšķirības ieviešanā.

Grozījums Nr. 633
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers

Regulas priekšlikums
99. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Tīšas neatbilstības gadījumā 
samazinājuma procentuālā daļa principā 
nav mazāka par 20 % un tās rezultāts var 
būt pilnīga izslēgšana no vienas vai 
vairākām atbalsta shēmām, un to var 
piemērot vienu vai vairākus kalendāros 
gadus.

3. Nopietnas neatbilstības gadījumā 
samazinājuma procentuālā daļa principā 
nav mazāka par 20 % un tās rezultāts var 
būt pilnīga izslēgšana no vienas vai 
vairākām atbalsta shēmām, un to var 
piemērot vienu vai vairākus kalendāros 
gadus.

Or. en

Pamatojums

Revidentiem ir grūtības konstatēt, vai neatbilstība ir tīša. Nopietnība ir daudz objektīvāks 
kritērijs, ko revīzijas dienesti varētu izmantot daudz uzticamāk. (Referenta priekšlikums 
mainīt to uz „smaga nolaidība” ir problemātisks, jo šāds jēdziens nekur nav definēts.)

Grozījums Nr. 634
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Regulas priekšlikums
99. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Tīšas neatbilstības gadījumā 
samazinājuma procentuālā daļa principā 
nav mazāka par 20 % un tās rezultāts var 

3. Nopietnas neatbilstības gadījumā 
samazinājuma procentuālā daļa principā 
nav mazāka par 15 % un tās rezultāts var 
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būt pilnīga izslēgšana no vienas vai 
vairākām atbalsta shēmām, un to var 
piemērot vienu vai vairākus kalendāros 
gadus.

būt pilnīga izslēgšana no vienas vai 
vairākām atbalsta shēmām, un to var 
piemērot vienu vai vairākus kalendāros 
gadus.

Or. en

Grozījums Nr. 635
Jens Rohde

Regulas priekšlikums
99. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Tīšas neatbilstības gadījumā 
samazinājuma procentuālā daļa principā 
nav mazāka par 20 % un tās rezultāts var 
būt pilnīga izslēgšana no vienas vai 
vairākām atbalsta shēmām, un to var 
piemērot vienu vai vairākus kalendāros 
gadus.

3. Tīšas neatbilstības gadījumā 
samazinājuma procentuālā daļa principā 
nav mazāka par 20 % jeb EUR 8000 un tās 
rezultāts var būt pilnīga izslēgšana no 
vienas vai vairākām atbalsta shēmām, un to
var piemērot vienu vai vairākus kalendāros 
gadus.

Or. en

Pamatojums

Nav samērīgi balstīt savstarpējās atbilstības sistēmu tikai uz atbalsta procentuālo 
samazinājumu. Tādējādi par ļoti nelielu neatbilstību var piešķirt ļoti lielus samazinājumus, ja 
tā ir konstatēta lielam lauksaimniekam. Turklāt par līdzīgiem pārkāpumiem, ko izdarījuši divi 
dažādi lauksaimnieki, atbalsts netiek samazināts par vienu un to pašu summu. Atbalsta 
samazinājuma apmērs būs atkarīgs no tā, vai lauksaimnieks ir mazais lauksaimnieks, kas 
saņem tikai dažas subsīdijas, vai lielais lauksaimnieks, kurš subsīdijās saņem lielas summas.

Grozījums Nr. 636
Juozas Imbrasas

Regulas priekšlikums
99. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Tīšas neatbilstības gadījumā 
samazinājuma procentuālā daļa principā 

3. Tīšas neatbilstības gadījumā maksājuma
procentuālo daļu var samazināt vai 
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nav mazāka par 20 % un tās rezultāts var 
būt pilnīga izslēgšana no vienas vai 
vairākām atbalsta shēmām, un to var 
piemērot vienu vai vairākus kalendāros 
gadus.

palielināt atbilstoši neatbilstības 
nopietnībai, apmēram, ilgumam un
atkārtotai konstatācijai, kā maksimālo 
iespējamo līdzekli piemērojot pilnīgu 
izslēgšanu no vienas vai vairākām atbalsta 
shēmām, un to var piemērot vienu vai 
vairākus kalendāros gadus.

Or. lt

Grozījums Nr. 637
Esther de Lange

Regulas priekšlikums
99. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Tīšas neatbilstības gadījumā 
samazinājuma procentuālā daļa principā 
nav mazāka par 20 % un tās rezultāts var 
būt pilnīga izslēgšana no vienas vai 
vairākām atbalsta shēmām, un to var 
piemērot vienu vai vairākus kalendāros 
gadus.

3. Nopietnas neatbilstības gadījumā 
samazinājuma procentuālā daļa principā
nav mazāka par 20 % un tās rezultāts var 
būt pilnīga izslēgšana no vienas vai 
vairākām atbalsta shēmām, un to var 
piemērot vienu vai vairākus kalendāros 
gadus.

Or. en

Grozījums Nr. 638
Bas Eickhout
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Attiecīgam saņēmējam pilnībā liedz 
saņemt KLP maksājumus, ja ir notikuši 
smagi pārkāpumi, kas ir atkārtojušies 
divus vai vairāk gadus vai notikuši 
saistībā ar vairākiem standartiem vai 
savstarpējās atbilstības prasībām vides un 
sabiedrības veselības jomā, vai ja 
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atbildīgā iestāde pēc riska novērtēšanas 
un/vai atkārtotas novērtēšanas uzskata, ka 
pastāv risks, ka saimniecība varētu 
pārkāpt savstarpējās atbilstības 
standartus, norādot uz neilgtspējīgas 
lauksaimniecības sistēmām, kā tās 
definētas 2. pantā. 

Or. en

Pamatojums

Ja saimniecībā daudzus gadus ir notikuši daudzi pārkāpumi vides un sabiedrības veselības 
jomā, tā ir potenciāli neilgtspējīga lauksaimniecības sistēma. Līdz ar to pastāv risks, ka 
lauksaimnieks sabiedrībai radīs papildu izmaksas, radot piesārņojumu un sabiedrības 
veselības krīzes / piesārņojumu, tāpēc viņiem būtu pilnībā jāliedz saņemt no publiskajiem 
līdzekļiem finansētu atbalstu. To piemērotu tikai smagiem un dārgiem pārkāpumiem, nevis 
nelieliem pārkāpumiem, piemēram, saistībā ar to, ka laikā, kad nav slimības epidēmijas, ir 
pazaudētas dažas krotālijas.

Grozījums Nr. 639
Bas Eickhout
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
100. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis var paturēt 10 % no summām, 
kas radušās, piemērojot 99. pantā minētos 
samazinājumus un maksājumu 
nepiešķiršanu.

Dalībvalstis var paturēt 10 % no summām, 
kas radušās, piemērojot 99. pantā minētos 
samazinājumus un maksājumu 
nepiešķiršanu, lai finansētu Regulas ES 
Nr. ... [RDR] 5. panta 4. un 5. punktā 
minētos vides mērķus lauku attīstības 4. 
un 5. prioritātei.

Or. en

Pamatojums

Sk. Lauku attīstības (LA) regulas 5. panta 4. un 5. punktu un IV pielikumu — LA 4. prioritāte: 
atjaunot, saglabāt un uzlabot no lauksaimniecības un mežsaimniecības atkarīgās ekosistēmas, 
LA 5. prioritāte: veicināt resursu efektīvu izmantošanu un atbalstīt pret klimata pārmaiņām 
noturīgu ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni lauksaimniecības un pārtikas 
nozarē un mežsaimniecības nozarē.
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Grozījums Nr. 640
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Regulas priekšlikums
100. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis var paturēt 10 % no summām, 
kas radušās, piemērojot 99. pantā minētos 
samazinājumus un maksājumu 
nepiešķiršanu.

Dalībvalstis var paturēt 25 % no summām, 
kas radušās, piemērojot 99. pantā minētos 
samazinājumus un maksājumu 
nepiešķiršanu.

Or. es

Pamatojums

Attiecībā uz paturēšanu būtu jāsaglabā pašreiz spēkā esošajā regulā minētie 25 %.

Grozījums Nr. 641
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Regulas priekšlikums
100. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis var paturēt 10 % no summām, 
kas radušās, piemērojot 99. pantā minētos 
samazinājumus un maksājumu 
nepiešķiršanu.

Dalībvalstis var paturēt 25 % no summām, 
kas radušās, piemērojot 99. pantā minētos 
samazinājumus un maksājumu 
nepiešķiršanu.

Or. es

Pamatojums

Būtu jāsaglabā spēkā esošajā regulā minētie 25 %.

Grozījums Nr. 642
Wojciech Michał Olejniczak
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Regulas priekšlikums
100. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis var paturēt 10 % no summām, 
kas radušās, piemērojot 99. pantā minētos 
samazinājumus un maksājumu 
nepiešķiršanu.

Dalībvalstis var paturēt 25 % no summām, 
kas radušās, piemērojot 99. pantā minētos 
samazinājumus un maksājumu 
nepiešķiršanu.

Or. pl

Pamatojums

Nav nepieciešams samazināt pašreizējos 25 % attiecībā uz summu paturēšanu līdz 10 %.

Grozījums Nr. 643
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Regulas priekšlikums
100. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis var paturēt 10 % no summām, 
kas radušās, piemērojot 99. pantā minētos 
samazinājumus un maksājumu 
nepiešķiršanu.

Dalībvalstis var paturēt 25 % no summām, 
kas radušās, piemērojot 99. pantā minētos 
samazinājumus un maksājumu 
nepiešķiršanu.

Or. fr

Grozījums Nr. 644
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Regulas priekšlikums
100. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis var paturēt 10 % no summām, 
kas radušās, piemērojot 99. pantā minētos 
samazinājumus un maksājumu 
nepiešķiršanu.

Dalībvalstis var paturēt 25 % no summām, 
kas radušās, piemērojot 99. pantā minētos 
samazinājumus un maksājumu 
nepiešķiršanu.
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Or. en

Pamatojums

Mēs nesaprotam, kāpēc Komisija ir ieviesusi šādu izmaiņu (viņi ir samazinājuši no 25 % līdz 
10 %). Pašreiz spēkā esošajā regulā (Regulas Nr. 73/2009 25. pantā) dalībvalstis var paturēt 
25 % no summām, kas radušās, piemērojot samazinājumus.

Grozījums Nr. 645
Juozas Imbrasas

Regulas priekšlikums
100. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis var paturēt 10 % no summām, 
kas radušās, piemērojot 99. pantā minētos 
samazinājumus un maksājumu 
nepiešķiršanu.

Dalībvalstis var paturēt 25 % no summām, 
kas radušās, piemērojot 99. pantā minētos 
samazinājumus un maksājumu 
nepiešķiršanu.

Or. lt

Grozījums Nr. 646
Wojciech Michał Olejniczak

Regulas priekšlikums
100. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis pirmajā daļā minēto 
procentuālu daļu no summām var 
izmantot kā papildu atbalstu lauku 
attīstības programmas pasākumiem, ko 
saskaņā ar Regulu (ES) Nr. […] [RDR] 
finansē no ELFLA.

Or. pl

Grozījums Nr. 647
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora
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Regulas priekšlikums
102. pants – 1. punkts – pirmā daļa – c apakšpunkts – v punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

v) visu pieejamo revīziju un pārbaužu 
rezultātu kopsavilkums, kas veiktas saskaņā 
ar grafiku un sīki izklāstītiem 
nosacījumiem, kas noteikti nozares īpašajos 
noteikumos.

v) visu pieejamo to revīziju un pārbaužu 
rezultātu ikgadējo kopsavilkumu, kuras
veiktas saskaņā ar grafiku un sīki 
izklāstītiem nosacījumiem, kas paredzēti
nozares īpašajos noteikumos, kopā ar 
ELGF un ELFLA izdevumu pārskatu.

Or. es

Pamatojums

Revīzijas statistika būtu jāiesniedz Komisijai vienā piegājienā kopā gada pārskatiem līdz 
katra gada 1. februārim. Šobrīd tā ir jāiesniedz dažādos termiņos, kas paredzēti nozares 
īpašajos noteikumos, kuri kļūs par daļu no ikgadējās grāmatojumu noskaidrošanas 
procedūras. Reizēm tā pat ir jāiesniedz kā daļa no atbilstības noskaidrošanas pasākumiem.

Grozījums Nr. 648
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Regulas priekšlikums
102. pants – 1. punkts – pirmā daļa – c apakšpunkts – v punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

v) visu pieejamo revīziju un pārbaužu 
rezultātu kopsavilkums, kas veiktas saskaņā 
ar grafiku un sīki izklāstītiem 
nosacījumiem, kas noteikti nozares īpašajos 
noteikumos.

v) visu pieejamo to revīziju un pārbaužu 
rezultātu ikgadējo kopsavilkumu, kuras
veiktas saskaņā ar grafiku un sīki 
izklāstītiem nosacījumiem, kas paredzēti
nozares īpašajos noteikumos, kopā ar 
ELGF un ELFLA izdevumu pārskatu.

Or. es

Pamatojums

Revīzijas statistika būtu jāiesniedz Komisijai vienā piegājienā kopā gada pārskatiem līdz 
katra gada 1. februārim. Šobrīd to iesniedz dažādos termiņos, kas paredzēti nozares īpašajos 
noteikumos, kuri kļūs par daļu no ikgadējās grāmatojumu noskaidrošanas procedūras. 
Reizēm tā pat ir jāiesniedz kā daļa no atbilstības noskaidrošanas pasākumiem.
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Grozījums Nr. 649
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Ja, lai veiktu informācijas paziņošanu 
Komisijai saskaņā ar šo pantu, ir 
vajadzīga statistiska analīze, Komisija 
sniedz dalībvalstīm katrā gadījumā 
vajadzīgo informāciju, par to paziņojot 
pietiekami ilgu laiku pirms tā perioda 
sākumā, kurā šāda analīze jāveic.

Or. de

Grozījums Nr. 650
Robert Dušek

Regulas priekšlikums
106. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja Regulā (ES) Nr. TM/xxx paredzēto 
tiešo maksājumu veic atbalsta saņēmējam 
tādā valūtā, kas nav euro, dalībvalstis 
konvertē euro izteikto atbalsta summu 
valsts valūtā, pamatojoties uz pēdējo 
Eiropas Centrālās bankas noteikto valūtas 
maiņas kursu pirms tā gada 1. oktobra, par 
kuru piešķirts atbalsts.

3. Ja Regulā (ES) Nr. TM/xxx paredzēto 
tiešo maksājumu veic atbalsta saņēmējam 
tādā valūtā, kas nav euro, dalībvalstis 
konvertē euro izteikto atbalsta summu 
valsts valūtā, pamatojoties uz pēdējo 
Eiropas Centrālās bankas noteikto valūtas 
maiņas kursu pirms tā gada 1. septembra, 
par kuru piešķirts atbalsts.

Or. en

Grozījums Nr. 651
Hynek Fajmon

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

3. Ja Regulā (ES) Nr. TM/xxx paredzēto 
tiešo maksājumu veic atbalsta saņēmējam 
tādā valūtā, kas nav euro, dalībvalstis 
konvertē euro izteikto atbalsta summu 
valsts valūtā, pamatojoties uz pēdējo 
Eiropas Centrālās bankas noteikto valūtas 
maiņas kursu pirms tā gada 1. oktobra, par 
kuru piešķirts atbalsts.

3. Ja Regulā (ES) Nr. TM/xxx paredzēto 
tiešo maksājumu veic atbalsta saņēmējam 
tādā valūtā, kas nav euro, dalībvalstis 
konvertē euro izteikto atbalsta summu 
valsts valūtā, pamatojoties uz pēdējo 
Eiropas Centrālās bankas noteikto valūtas 
maiņas kursu pirms tā gada 1. septembra, 
par kuru piešķirts atbalsts.

Or. en

Grozījums Nr. 652
Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre, Kay Swinburne

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Atkāpjoties no 3. punkta, dalībvalstis 
var konvertēt euro izteikto atbalsta 
summu valsts valūtā, pamatojoties uz ne 
vairāk kā 30 dalībvalstu valsts centrālās 
bankas vai Eiropas Centrālās bankas 
pēdējo noteikto valūtas maiņas kursu 
vidējo vērtību, pirms tā gada 1. oktobra, 
par kuru piešķirts atbalsts.

Or. en

Pamatojums

Vajadzētu būt lielākai elastībai valūtas maiņas kursu piemērošanā.

Grozījums Nr. 653
George Lyon, Brian Simpson

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

3.a Atkāpjoties no 3. punkta, dalībvalstis 
var konvertēt euro izteikto atbalsta 
summu valsts valūtā, pamatojoties uz ne 
vairāk kā piecu dalībvalstu valsts 
centrālās bankas vai Eiropas Centrālās 
bankas pēdējo noteikto valūtas maiņas 
kursu vidējo vērtību, pirms tā gada 
1. oktobra, par kuru piešķirts atbalsts.

Or. en

Pamatojums

Tas dos lielāku elastību valūtas maiņas kursu piemērošanā. Tas ļautu dalībvalstīm izmantot 
valūtas maiņas kursu vidējo vērtību, kas samazinātu risku, kādam lauksaimnieki ir pakļauti, 
izmantojot vienu maiņas kursu, kurš noteikts vienai dienai.

Grozījums Nr. 654
Diane Dodds

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Atkāpjoties no 3. punkta, dalībvalstis 
var konvertēt euro izteikto atbalsta 
summu valsts valūtā, pamatojoties uz ne 
vairāk kā 30 Eiropas Centrālās bankas 
pēdējo noteikto valūtas maiņas kursu 
vidējo vērtību, pirms tā gada 1. oktobra, 
par kuru piešķirts atbalsts.

Or. en

Grozījums Nr. 655
Hans-Peter Mayer

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

1. Komisija, izmantojot īstenošanas aktus, 
var pieņemt pasākumus, lai aizsargātu 
Savienības tiesību aktu piemērošanu, ja to 
var apdraudēt ar valsts valūtu saistītas 
ārkārtējas monetāra rakstura darbības.
Vajadzības gadījumā šie pasākumi var 
atkāpties no spēkā esošajiem 
noteikumiem.

svītrots

Šos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
112. panta 3. punktā minēto pārbaudes 
procedūru
Par pirmajā daļā minētajiem pasākumiem 
nekavējoties informē Eiropas Parlamentu, 
Padomi un dalībvalstis.

Or. de

Pamatojums

2. pants ir atbilstošs un pilnībā pietiekams.

Grozījums Nr. 656
Albert Deß

Regulas priekšlikums
110. pants – 1. punkts – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Izveido kopīgu uzraudzības un 
novērtēšanas sistēmu, lai vērtētu kopējās 
lauksaimniecības politikas darbību. Tajā 
ietilpst visi instrumenti, kas saistīti ar 
kopējās lauksaimniecības politikas 
pasākumu uzraudzību un novērtēšanu un jo 
īpaši ar Regulā (ES) Nr. TM/xxx paredzēto 
tiešo maksājumu, Regulā (ES) 
Nr. TKO/xxx paredzēto tirgus pasākumu, 
Regulā (ES) Nr. LA/xxx paredzēto lauku
attīstības pasākumu uzraudzību un 
novērtēšanu un šajā regulā paredzētās 
savstarpējās atbilstības piemērošanu.

Izveido kopīgu uzraudzības un 
novērtēšanas sistēmu, lai vērtētu kopējās 
lauksaimniecības politikas darbību, tomēr 
saistībā ar to nevar tikt izveidotas nekādas 
papildu maksājumu, uzraudzības vai 
sodīšanas sistēmas par KLP ekoloģisko 
komponentu. Tajā ietilpst visi instrumenti, 
kas saistīti ar kopējās lauksaimniecības 
politikas pasākumu uzraudzību un 
novērtēšanu un jo īpaši ar Regulā (ES) 
Nr. TM/xxx paredzēto tiešo maksājumu, 
Regulā (ES) Nr. TKO/xxx paredzēto tirgus 
pasākumu, Regulā (ES) Nr. LA/xxx 
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paredzēto lauku attīstības pasākumu 
uzraudzību un novērtēšanu un šajā regulā 
paredzētās savstarpējās atbilstības 
piemērošanu.

Or. de

Grozījums Nr. 657
Monika Hohlmeier

Regulas priekšlikums
110. pants – 1. punkts – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Izveido kopīgu uzraudzības un 
novērtēšanas sistēmu, lai vērtētu kopējās 
lauksaimniecības politikas darbību. Tajā 
ietilpst visi instrumenti, kas saistīti ar 
kopējās lauksaimniecības politikas 
pasākumu uzraudzību un novērtēšanu un jo 
īpaši ar Regulā (ES) Nr. TM/xxx paredzēto 
tiešo maksājumu, Regulā (ES) 
Nr. TKO/xxx paredzēto tirgus pasākumu, 
Regulā (ES) Nr. LA/xxx paredzēto lauku 
attīstības pasākumu uzraudzību un 
novērtēšanu un šajā regulā paredzētās 
savstarpējās atbilstības piemērošanu.

Izveido kopīgu uzraudzības un 
novērtēšanas sistēmu, lai vērtētu kopējās 
lauksaimniecības politikas darbību. Tajā 
ietilpst visi instrumenti, kas saistīti ar 
kopējās lauksaimniecības politikas 
pasākumu uzraudzību un novērtēšanu un jo 
īpaši ar Regulā (ES) Nr. TM/xxx paredzēto 
tiešo maksājumu, Regulā (ES) 
Nr. TKO/xxx paredzēto tirgus pasākumu, 
Regulā (ES) Nr. LA/xxx paredzēto lauku 
attīstības pasākumu uzraudzību un 
novērtēšanu un šajā regulā paredzētās 
savstarpējās atbilstības piemērošanu. Šajā 
procesā Komisijā izmanto sinerģiju un cik 
vien iespējams balstās uz jau pieejamiem 
datiem un datu avotiem.

Or. de

Pamatojums

Uzraudzībai un vērtēšanai nevajadzētu dalībvalstīm un saņēmējiem radīt papildu 
administratīvo slogu. Tādēļ Komisijai vajadzētu balstīties uz jau esošajiem datu avotiem un 
censties panākt sinerģiju.

Grozījums Nr. 658
Julie Girling
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Regulas priekšlikums
110. pants – 1. punkts – otrā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai nodrošinātu efektīvu darbības 
novērtējumu, Komisija ir pilnvarota 
saskaņā ar 111. pantu pieņemt deleģētos 
aktus attiecībā uz šīs sistēmas saturu un 
uzbūvi.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Lai izvairītos no apgrūtinošām prasībām pārvaldes iestādēm, ir jānorāda precīzāk, ko iekļaus 
kopīgajā uzraudzības un novērtēšanas sistēmā.

Grozījums Nr. 659
Albert Deß

Regulas priekšlikums
110. pants – 2. punkts – pirmā daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. punktā minēto kopējās lauksaimniecības
politikas pasākumu ietekmi vērtē saistībā 
ar šādiem mērķiem:

Šā panta 1. punktā minēto kopējās 
lauksaimniecības politikas pasākumu 
izpildījumu vērtē saistībā ar šādiem 
mērķiem:

Or. de

Grozījums Nr. 660
Bas Eickhout
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
110. pants – 2. punkts – pirmā daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) ekonomiski dzīvotspējīga pārtikas 
ražošana, galveno uzmanību pievēršot 

a) ekonomiski dzīvotspējīga pārtikas 
ražošana, galveno uzmanību pievēršot 
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lauksaimniecības ienākumiem, 
lauksaimniecības ražīgumam un cenu 
stabilitātei;

lauksaimnieka ienākumiem, cenu 
starpībām, izejvielu cenām, 
lauksaimniecības ražīgumam un cenu 
stabilitātei;

Or. en

Pamatojums

Sk. Bové ziņojumu par lauksaimniecības ražošanas resursu piegādes ķēdi — struktūra un 
sekas (2011/2114(INI)), ko EP pieņēma 19/01/2012, kā arī Bové 2010. gada 25. februāra 
darba dokumentu par taisnīgu peļņu lauksaimniekiem — labāka pārtikas apgādes ķēdes 
darbība Eiropā (PE439.275v01).

Grozījums Nr. 661
Bas Eickhout
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
110. pants – 2. punkts – pirmā daļa – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) dzīvotspējīga pārtikas ražošanas jauda 
un ilgtermiņa nodrošinātība ar pārtiku 
jaunattīstības valstīs, jo īpaši tirdzniecības 
ietekme, ņemot vērā ES cenu atbalstu 
eksportam no ES, un šķēršļu, piemēram, 
tarifi un tirdzniecības šķēršļi, novēršana 
eksportam no jaunattīstības valstīm, 
ievērojot attīstības politikas saskaņotību.

Or. en

Pamatojums

Kaitējumu neradoša KLP, ievērojot attīstības politikas saskaņotību, nozīmē KLP, kas 
jaunattīstības valstīs neapdraud pārtikas ražošanu un ilgtermiņa nodrošinātību ar pārtiku vai 
kas negatīvi neietekmē vietējo ražotāju un sīkražotāju iztikas līdzekļus. Tirdzniecības, 
lauksaimniecības, atbalsta un attīstības politika atbalsta sinerģiju šajā sakarībā un nekavē 
minēto attīstības mērķu sasniegšanu.

Grozījums Nr. 662
Karin Kadenbach, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund, Phil 
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Prendergast

Regulas priekšlikums
110. pants – 2. punkts – pirmā daļa – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) papildu ietekme uz tiesībām uz 
pārtiku, tostarp ietekme uz pārtikas 
ražošanas jaudu, lauksaimnieku 
ienākumiem un iztikas līdzekļiem, zemes 
pieejamību jaunattīstības valstīs un 
nabadzīgās valstīs, kurās ir politiskās 
nostādnes ar mērķi samazināt to atkarību 
no importētas pārtikas.

Or. en

Grozījums Nr. 663
Hans-Peter Mayer

Regulas priekšlikums
110. pants – 2. punkts – otrā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija, izmantojot īstenošanas aktus,
nosaka virkni rādītāju, kas raksturīgi 
pirmajā daļā minētajiem mērķiem. Šos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
112. panta 3. punktā minēto pārbaudes 
procedūru

Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētus 
aktus saskaņā ar 111. pantu, lai noteiktu 
virkni rādītāju, kas raksturīgi pirmajā daļā 
minētajiem mērķiem.

Or. de

Pamatojums

Tas nav tikai tehnisks lēmums.

Grozījums Nr. 664
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Regulas priekšlikums
110. pants – 2. punkts – otrā daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija, izmantojot īstenošanas aktus, 
nosaka virkni rādītāju, kas raksturīgi 
pirmajā daļā minētajiem mērķiem. Šos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
112. panta 3. punktā minēto pārbaudes 
procedūru

Komisija, izmantojot īstenošanas aktus, 
nosaka virkni rādītāju, kas raksturīgi 
pirmajā daļā minētajiem mērķiem. Šos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
112. panta 3. punktā minēto pārbaudes 
procedūru Rādītāji ir saistīti ar politikas 
struktūru un mērķiem un ļauj novērtēt 
politikas īstenošanas progresu, lietderību 
un efektivitāti attiecībā pret šiem 
mērķiem.

Or. en

Grozījums Nr. 665
Julie Girling

Regulas priekšlikums
110. pants – 2. punkts – otrā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija, izmantojot īstenošanas aktus, 
nosaka virkni rādītāju, kas raksturīgi 
pirmajā daļā minētajiem mērķiem. Šos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
112. panta 3. punktā minēto pārbaudes 
procedūru

Komisija, izmantojot īstenošanas aktus, 
nosaka virkni rādītāju, kas raksturīgi 
pirmajā daļā minētajiem mērķiem. Šos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
112. panta 3. punktā minēto pārbaudes 
procedūru. Rādītāji ir saistīti ar politikas 
struktūru un mērķiem un ļauj novērtēt 
politikas īstenošanas progresu, lietderību 
un efektivitāti attiecībā pret šiem 
mērķiem.

Or. en

Pamatojums

Lai izvairītos no apgrūtinošām prasībām pārvaldes iestādēm, ir jānorāda precīzāk, ko iekļaus 
kopīgajā uzraudzības un novērtēšanas sistēmā.

Grozījums Nr. 666
Julie Girling
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Regulas priekšlikums
110. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Uzraudzības un novērtēšanas sistēma 
atspoguļo kopējās lauksaimniecības 
politikas struktūru, proti,
a) Regulas (ES) Nr. TM/xxx paredzētos 
tiešos maksājumus, Regulas (ES) 
Nr. KTO/xxx paredzētos tirgus 
pasākumus un šajā regulā paredzētās 
savstarpējās atbilstības piemērošanu 
Komisija uzrauga, pamatojoties uz 
informāciju, ko dalībvalstis sniegušas 
saskaņā ar šajā regulā paredzētajiem 
noteikumiem. Komisija izstrādā 
daudzgadu novērtēšanas plānu, paredzot 
periodiski veikt konkrētu instrumentu 
novērtēšanu, Komisijai par to uzņemoties 
atbildību. Novērtējumus laicīgi veic 
neatkarīgi vērtētāji.
b) Lauku attīstības politikas pasākumu 
uzraudzību un novērtēšanu veiks saskaņā 
ar Regulas (ES) Nr. LA/xxx 74. līdz 
86. pantu.
Komisija nodrošina, lai visu 1. punktā 
minēto kopējās lauksaimniecības politikas 
pasākumu kopējo ietekmi vērtētu un 
mērītu saistībā ar 2. punktā minētajiem 
kopīgajiem mērķiem. Kopējās 
lauksaimniecības politikas efektivitāti 
attiecībā uz kopīgo mērķu sasniegšanu 
mēra un vērtē, pamatojoties uz kopējās 
ietekmes rādītājiem, un pamatā esošo 
konkrēto mērķu sasniegšanu mēra un 
vērtē, pamatojoties uz rezultātu 
rādītājiem. Pamatojoties uz kopējās 
lauksaimniecības politikas novērtējumos, 
tostarp lauku attīstības programmu 
novērtējumos, kā arī no citiem 
attiecīgajiem informācijas avotiem 
sniegtajiem pierādījumiem, Komisija 
sagatavo ziņojumus par visu kopējās 
lauksaimniecības politikas instrumentu 
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apvienoto efektivitāti.

Or. en

Pamatojums

Lai izvairītos no apgrūtinošām prasībām pārvaldes iestādēm, ir jānorāda precīzāk, ko iekļaus 
kopīgajā uzraudzības un novērtēšanas sistēmā.

Grozījums Nr. 667
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers

Regulas priekšlikums
110. pants – 3. punkts – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis iesniedz Komisijai visu 
informāciju, kas vajadzīga, lai ļautu veikt 
attiecīgo pasākumu uzraudzību un 
novērtēšanu.

Dalībvalstis iesniedz Komisijai visu 
informāciju, kas vajadzīga, lai ļautu veikt 
attiecīgo pasākumu uzraudzību un 
novērtēšanu. Cik vien iespējams šādas 
informācijas pamatā ir vispāratzīti datu 
avoti, piemēram, lauku saimniecību 
grāmatvedības datu tīkls un Eurostat.

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstis un saņēmēji jau vāc un sniedz ievērojamu daudzumu informācijas. Tādēļ ir 
svarīgi, lai sistēma turpmāk balstītos uz vispāratzītiem datu avotiem un lai pēc iespējas 
samazinātu jaunas prasības par informāciju.

Grozījums Nr. 668
Julie Girling

Regulas priekšlikums
110. pants – 3. punkts – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis iesniedz Komisijai visu 
informāciju, kas vajadzīga, lai ļautu veikt 
attiecīgo pasākumu uzraudzību un 

Dalībvalstis iesniedz Komisijai visu 
informāciju, kas vajadzīga, lai ļautu veikt 
attiecīgo pasākumu uzraudzību un 
novērtēšanu. Cik vien iespējams šādas 
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novērtēšanu. informācijas pamatā ir vispāratzīti datu 
avoti, piemēram, lauku saimniecību 
grāmatvedības datu tīkls un Eurostat.

Or. en

Pamatojums

Lai izvairītos no apgrūtinošām prasībām pārvaldes iestādēm, ir jānorāda precīzāk, ko iekļaus 
kopīgajā uzraudzības un novērtēšanas sistēmā.

Grozījums Nr. 669
George Lyon, Britta Reimers

Regulas priekšlikums
110. pants – 3. punkts – trešā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija, izmantojot īstenošanas aktus, 
pieņem noteikumus par dalībvalstu 
nosūtāmo informāciju, kā arī par datu
vajadzībām un potenciālo datu avotu 
sinerģiju. Šos īstenošanas aktus pieņem 
saskaņā ar 112. panta 3. punktā minēto 
pārbaudes procedūru

Komisija, izmantojot īstenošanas aktus, 
pieņem noteikumus par dalībvalstu 
nosūtāmo informāciju, ņemot vērā 
nepieciešamību izvairīties no lieka 
administratīva sloga, kā arī par datu 
vajadzībām un potenciālo datu avotu 
sinerģiju. Šos īstenošanas aktus pieņem 
saskaņā ar 112. panta 3. punktā minēto 
pārbaudes procedūru

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstis un saņēmēji jau vāc un sniedz ievērojamu daudzumu informācijas. Tādēļ ir 
svarīgi, lai sistēma turpmāk balstītos uz vispāratzītiem datu avotiem un lai pēc iespējas 
samazinātu jaunas prasības par informāciju.

Grozījums Nr. 670
Julie Girling

Regulas priekšlikums
110. pants – 3. punkts – trešā daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija, izmantojot īstenošanas aktus, 
pieņem noteikumus par dalībvalstu 
nosūtāmo informāciju, kā arī par datu 
vajadzībām un potenciālo datu avotu 
sinerģiju. Šos īstenošanas aktus pieņem 
saskaņā ar 112. panta 3. punktā minēto 
pārbaudes procedūru

Komisija, izmantojot īstenošanas aktus, 
pieņem noteikumus par dalībvalstu 
nosūtāmo informāciju, ņemot vērā 
nepieciešamību izvairīties no lieka 
administratīva sloga, kā arī par datu 
vajadzībām un potenciālo datu avotu 
sinerģiju. Šos īstenošanas aktus pieņem 
saskaņā ar 112. panta 3. punktā minēto 
pārbaudes procedūru

Or. en

Pamatojums

Lai izvairītos no apgrūtinošām prasībām pārvaldes iestādēm, ir jānorāda precīzāk, ko iekļaus 
kopīgajā uzraudzības un novērtēšanas sistēmā.

Grozījums Nr. 671
Monika Hohlmeier

Regulas priekšlikums
110. pants – 3. punkts – trešā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija, izmantojot īstenošanas aktus, 
pieņem noteikumus par dalībvalstu 
nosūtāmo informāciju, kā arī par datu 
vajadzībām un potenciālo datu avotu 
sinerģiju. Šos īstenošanas aktus pieņem 
saskaņā ar 112. panta 3. punktā minēto 
pārbaudes procedūru

Komisija, izmantojot īstenošanas aktus, 
pieņem noteikumus par dalībvalstu 
nosūtāmo informāciju, kā arī par datu 
vajadzībām un potenciālo datu avotu 
sinerģiju. Šo īstenošanas aktu 
piemērošanas rezultātā dalībvalstīm un 
saņēmējiem nedrīkst vēl vairāk 
palielināties administratīvais slogs. Šos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
112. panta 3. punktā minēto pārbaudes 
procedūru

Or. de

Grozījums Nr. 672
Julie Girling
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Regulas priekšlikums
110. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Reizi četros gados Komisija iesniedz
Eiropas Parlamentam un Padomei 
ziņojumu par šā panta īstenošanu. Pirmo 
ziņojumu iesniedz ne vēlāk kā 2017. gada
31. decembrī.

4. Komisija pirmo ziņojumu par šā panta 
īstenošanu, tostarp par kopējās 
lauksaimniecības politikas ietekmes 
pirmajiem rezultātiem, Eiropas 
Parlamentam un Padomei iesniedz ne vēlāk 
kā 2018. gada 31. decembrī. Otro 
ziņojumu, tostarp novērtējumu par 
kopējās lauksaimniecības politikas 
ietekmi, iesniedz ne vēlāk kā 2021. gada 
31. decembrī.

Or. en

Pamatojums

Lai izvairītos no apgrūtinošām prasībām pārvaldes iestādēm, ir jānorāda precīzāk, ko iekļaus 
kopīgajā uzraudzības un novērtēšanas sistēmā.

Grozījums Nr. 673
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a To jaunattīstības valstu sīksaimnieku 
un skarto grupu sūdzības, kuri nonākuši 
nopietnās grūtībās vai kurus apdraud 
nopietnas grūtības, ko tieši vai netieši ir 
izraisījusi KLP, būtu jāiesniedz EP 
pastāvīgajam referentam par attīstības 
politikas saskaņotību, un informācija par 
tām būtu jāietver Komisijas gada 
ziņojumā. Sūdzības iesniedzējam palīdz 
Lauksaimniecības ģenerāldirektorāta 
uzklausīšanas amatpersona, lai 
nodrošinātu taisnīgu lietas izskatīšanu. 
Pierādījumus var iesniegt skartās grupas 
vai citas ieinteresētās puses.
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Or. en

Pamatojums

Konkurences ģenerāldirektorātā un Tirdzniecības ģenerāldirektorātā jau ir izveidots 
uzklausīšanas amatpersonas amats. Ir jāpanāk plašāks ES lauksaimniecības nozares un 
eksportētāju ieguldījums procesuālajās darbībās, lai nodrošinātu cilvēktiesību ievērošanu un 
pienākumu izpildi attiecībā uz attīstības politikas saskaņotību. Tādēļ tiek ierosināts 
Lauksaimniecības ģenerāldirektorātā izveidot uzklausīšanas amatpersonas amata vietu.

Grozījums Nr. 674
Bas Eickhout
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
110.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

110.a pants
Ietekmes uz jaunattīstības valstīm 

novērtējums
1. Saskaņā ar LESD 208. pantu veic 
regulārus un neatkarīgus novērtējumus 
par KLP ietekmi uz pārtikas ražošanas 
jaudu un ilgtermiņa nodrošinātību ar 
pārtiku jaunattīstības valstīs, īpašu 
uzmanību pievēršot ietekmei uz vietējiem 
ražotājiem un sīkražotājiem. Novērtējums 
arī pamatojas uz pierādījumiem, ko 
sniegušas to jaunattīstības valstu valdības, 
lauksaimnieku organizācijas, pilsoniskās 
sabiedrības organizācijas un citas 
ieinteresētās personas, kuras ir ES 
tirdzniecības partneres.
2. Komisija ar deleģētajiem aktiem nosaka 
ietekmes novērtējuma jomu un procedūru, 
ņemot vērā attiecīgas starptautiskas 
iniciatīvas, jo īpaši ANO īpašā referenta 
par tiesībām uz pārtiku, ANO Pārtikas un 
lauksaimniecības organizācijas (PLO) un 
Pārtikas nodrošinājuma komitejas 
iniciatīvas.
3. Komisija iesniedz Padomei un Eiropas 
Parlamentam gada ziņojumu par 
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novērtējuma rezultātiem, kā arī saņemtos 
pierādījumus un izklāstu par ES politisko 
risinājumu.

Or. en

Pamatojums

LESD 208. pants. PLO un Pārtikas nodrošinājuma komiteja, stingri ņemot, ir divas dažādas
struktūras, un abas būtu jāmin. 

Grozījums Nr. 675
Esther de Lange

Regulas priekšlikums
110.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

110.a pants
Ietekmes uz jaunattīstības valstīm 

novērtējums
1. Saskaņā ar LESD 208. pantu veic 
regulārus un neatkarīgus novērtējumus 
par KLP ietekmi uz pārtikas ražošanas 
jaudu un ilgtermiņa nodrošinātību ar 
pārtiku jaunattīstības valstīs, īpašu 
uzmanību pievēršot ietekmei uz vietējiem 
ražotājiem un sīkražotājiem. Novērtējums 
arī pamatojas uz pierādījumiem, ko 
sniegušas to jaunattīstības valstu valdības, 
lauksaimnieku organizācijas, pilsoniskās 
sabiedrības organizācijas un citas 
ieinteresētās personas, kuras ir ES 
tirdzniecības partneres.
2. Komisija ar īstenošanas aktiem nosaka 
ietekmes novērtējuma jomu un procedūru, 
ņemot vērā attiecīgas starptautiskas 
iniciatīvas, jo īpaši ANO īpašā referenta 
par tiesībām uz pārtiku un ANO Pārtikas 
un lauksaimniecības organizācijas (PLO) 
Pārtikas nodrošinājuma komitejas 
iniciatīvas. Šos īstenošanas aktus pieņem 
saskaņā ar 112. panta 3. punktā minēto 
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pārbaudes procedūru
3. Komisija iesniedz Padomei un Eiropas 
Parlamentam gada ziņojumu par 
novērtējuma rezultātiem, kā arī saņemtos 
pierādījumus un izklāstu par ES politisko 
risinājumu.

Or. en

Grozījums Nr. 676
Julie Girling, James Nicholson

Regulas priekšlikums
110.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

110.a pants
IV nodaļa Reģionalizācija 

Attiecīgā gadījumā dalībvalstis saskaņā ar 
savām konstitucionālajām normām 
kopējās lauksaimniecības politikas 
noteikumus var īstenot reģionālā līmenī.

Or. en

Grozījums Nr. 677
Bas Eickhout
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
110.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

110.b pants
To jaunattīstības valstu sīksaimnieku un 
skarto grupu sūdzības, kuri nonākuši 
nopietnās grūtībās vai kurus apdraud 
nopietnas grūtības, ko tieši vai netieši ir 
izraisījusi KLP, būtu jāiesniedz EP 
pastāvīgajam referentam par attīstības 
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politikas saskaņotību, un informācija par 
tām būtu jāietver Komisijas gada 
ziņojumā. Sūdzības iesniedzējam palīdz 
Lauksaimniecības ģenerāldirektorāta 
uzklausīšanas amatpersona, lai 
nodrošinātu taisnīgu lietas izskatīšanu. 
Pierādījumus var iesniegt skartās grupas 
vai citas ieinteresētās puses.

Or. en

Pamatojums

Ir jāpanāk plašāks ES lauksaimniecības nozares un eksportētāju ieguldījums procesuālajās 
darbībās, lai nodrošinātu cilvēktiesību ievērošanu un pienākumu izpildi attiecībā uz attīstības 
politikas saskaņotību. Konkurences ģenerāldirektorātā un Tirdzniecības ģenerāldirektorātā 
jau ir uzklausīšanas amatpersonas, kas ir Komisijas ierēdņi, kuri saņem informāciju par 
noteikumu pārkāpumiem. Tādēļ tiek ierosināts Lauksaimniecības un lauku attīstības 
ģenerāldirektorātā izveidot uzklausīšanas amatpersonas amata vietu.

Grozījums Nr. 678
Bas Eickhout
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
110.c pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

110.c pants
Slēdzot tirdzniecības nolīgumus, būtu 
jāiekļauj drošības klauzulas gadījumā, ja 
KLP negatīvi ietekmē ilgtermiņa 
nodrošinātību ar pārtiku un 
sīksaimniekiem rada nopietnas grūtības. 
Šādi sociālās aizsardzības pasākumi ir 
pieejami skartajām grupām vai valstīm, ja 
KLP rada negatīvu ietekmi. Sociālās 
aizsardzības klauzulu var izstrādāt pēc 
Cariforum valstu un ES ekonomisko 
partnerattiecību nolīguma 25. panta 
2. punkta b) apakšpunkta parauga, kurā 
ir noteikts, ka aizsardzības pasākumus var 
piemērot, ja kādas līgumslēdzējas puses 
izcelsmes ražojumu importē otras 
līgumslēdzējas puses teritorijā tādos 
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palielinātos daudzumos vai tādos 
apstākļos, kas rada vai var radīt 
traucējumus kādā ekonomikas nozarē, 
īpaši tad, ja šie traucējumi rada lielas 
sociālas problēmas.

Or. en

Pamatojums

Sociālās aizsardzības klauzula pēc Cariforum valstu un ES ekonomisko partnerattiecību 
nolīguma 25. panta 2. punkta b) apakšpunkta parauga.

Grozījums Nr. 679
Giovanni La Via

Regulas priekšlikums
111. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajā regulā minētās pilnvaras ir deleģētas
Komisijai uz nenoteiktu laiku, sākot ar šīs 
regulas spēkā stāšanās datumu.

Pilnvaras pieņemt šajā regulā minētos 
deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu 
gadu laikposmu no ...*.

_____________

* Šīs regulas spēkā stāšanās diena.

Or. en

Pamatojums

Atbilst nostājai (A7-0209/2011, 25.5.2011.), ko Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja 
pieņēma saistībā ar tiesību aktu saskaņošanu atbilstoši Lisabonas līgumam. 

Grozījums Nr. 680
Hans-Peter Mayer

Regulas priekšlikums
111. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šajā regulā minētās pilnvaras ir 
deleģētas Komisijai uz nenoteiktu laiku, 

2. Pilnvaras pieņemt šajā regulā minētos 
deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu 



PE494.482v02-00 142/182 AM\910034LV.doc

LV

sākot ar šīs regulas spēkā stāšanās 
datumu.

gadu laikposmu no ...*.

Or. de

Pamatojums

EP būtu aktīvi jāapstiprina pilnvaru deleģējums Komisijai, lai šaubu gadījumā nevajadzētu 
Parlamentā cīnīties par savu likumdošanas tiesību atgūšanu.

Grozījums Nr. 681
Hans-Peter Mayer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija iesniedz ziņojumu par pilnvaru 
deleģējumu vēlākais deviņus mēnešus 
pirms piecu gadu laikposma beigām.
Pilnvaru deleģējumu pagarina par tāda 
paša ilguma laikposmu, ja Eiropas 
Parlaments vai Padome piekrīt šādam 
pagarinājumam ne vēlāk kā trīs mēnešus 
pirms katra laikposma beigām. Šādā 
nolūkā Eiropas Parlaments pieņem 
lēmumu ar savu locekļu balsu vairākumu, 
bet Padome — ar kvalificētu balsu 
vairākumu.

Or. de

Pamatojums

EP būtu aktīvi jāapstiprina pilnvaru deleģējums Komisijai, lai šaubu gadījumā nevajadzētu 
Parlamentā cīnīties par savu likumdošanas tiesību atgūšanu.

Grozījums Nr. 682
Giovanni La Via

Regulas priekšlikums
111. pants – 2. punkts – 1.a daļa (jauna)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru 
deleģējumu vēlākais deviņus mēnešus 
pirms minētā piecu gadu laikposma 
beigām. Pilnvaru deleģējumu automātiski 
pagarina par tāda paša ilguma 
laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments 
un Padome šādam pagarinājumam 
neiebilst ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms 
katra laikposma beigām.

Or. en

Pamatojums

Atbilst nostājai (A7-0209/2011, 25.5.2011.), ko Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja 
pieņēma saistībā ar tiesību aktu saskaņošanu atbilstoši Lisabonas līgumam. 

Grozījums Nr. 683
Hans-Peter Mayer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija iesniedz ziņojumu par pilnvaru 
deleģējumu vēlākais deviņus mēnešus 
pirms piecu gadu laikposma beigām.
Pilnvaru deleģējumu automātiski 
pagarina par tāda paša ilguma laikposmu, 
ja vien Eiropas Parlaments un Padome 
šādu pagarinājumu atsauc ne vēlāk kā 
trīs mēnešus pirms attiecīgā laikposma 
beigām.

Or. de

Grozījums Nr. 684
Rareş-Lucian Niculescu
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Regulas priekšlikums
I pielikums – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saimniecību konsultatīvās sistēmas 
obligātais darbības apjoms tādās jomās kā 
pielāgošanās klimata pārmaiņām un to 
ietekmes mazināšana, bioloģiskā 
daudzveidība, ūdens resursu aizsardzība, 
dzīvnieku un augu slimību izziņošana un 
inovācijas, kā noteikts 12. panta 2. punkta
c) apakšpunktā

Saimniecību konsultatīvās sistēmas 
darbības apjoms, kas ietver lauku 
attīstības pasākumus, un tāpēc pārsniedz 
savstarpējās atbilstības un ekoloģiskos 
pasākumus, kā noteikts 12. panta 
3. punkta c) apakšpunktā

Or. en

Grozījums Nr. 685
Bas Eickhout
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
I pielikums – 1. daļa – 1. apakšdaļa – pirmais ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Informācija par klimata pārmaiņu 
iespējamo ietekmi attiecīgajos reģionos un 
attiecīgās lauksaimniecības prakses 
siltumnīcefekta gāzu emisiju iespējamo 
ietekmi, kā arī par lauksaimniecības 
nozares ieguldījumu klimata pārmaiņu 
mazināšanā, pateicoties uzlabotai 
lauksaimniecības un agromežsaimniecības 
praksei, atjaunojamās enerģijas projektu 
attīstībai lauku saimniecībās un lauku 
saimniecību energoefektivitātes 
uzlabošanai.

– Informācija par klimata pārmaiņu 
pašreizējo un paredzamo turpmāko
ietekmi un attiecīgās lauksaimniecības 
prakses siltumnīcefekta gāzu emisiju 
iespējamo ietekmi, kā arī par 
lauksaimniecības nozares ieguldījumu 
klimata pārmaiņu mazināšanā, pateicoties 
uzlabotai lauksaimniecības un 
agromežsaimniecības praksei, 
atjaunojamās enerģijas projektu attīstībai, 
pamatojoties uz saules, vēja un atkritumu 
enerģiju saimniecībās, un veidiem, kā 
uzlabot enerģētisko pašpietiekamību un 
panākt energoefektivitāti saimniecībās, 
piemēram, ar energoefektivitātes 
plānošanas shēmām.

Or. en
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Pamatojums

Klimata pārmaiņas jau ietekmē lauksaimniecības zemi, un zinātnieku vairums ir vienprātīgi 
secinājuši, ka tās visdrīzāk ietekmēs visus reģionus.

Grozījums Nr. 686
Bas Eickhout
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
I pielikums – 1. daļa – 1. apakšdaļa – 1.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Informācija, kas palīdz 
lauksaimniekiem plānot, kā labāk ieguldīt 
viņu saimniecību sistēmās, lai 
nodrošinātos pret klimatu, un par to, 
kādus ES līdzekļus viņi tam var izmantot. 
Konkrētāk, informācija par saimniecības 
zemes pielāgošanu klimata svārstībām un 
ilgtermiņa pārmaiņām, un informācija 
par to, kā pielāgot praktiskos agronomijas 
pasākumus, lai palielinātu 
lauksaimniecības sistēmu noturību pret 
plūdiem un sausumu un lai uzlabotu un 
optimizētu oglekļa līmeni augsnē.

Or. en

Pamatojums

Tas palīdzēs lauksaimniekiem plānot, kā labāk ieguldīt viņu saimniecību sistēmās, lai 
nodrošinātos pret klimatu, un par to, kādus ES līdzekļus viņi tam var izmantot.

Grozījums Nr. 687
Bas Eickhout
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
I pielikums – 1. daļa – 1. apakšdaļa – 11.a ievilkums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Informācija par to, kā optimizēt 
ražošanu un samazināt ražošanas 
izmaksas, veicinot uz zālājiem balstītu 
ganību sistēmu izmantošanu 
atgremotājiem, nevis paļaujoties uz 
importētu soju, tostarp informācija par to, 
kā optimizēt pagaidu zālaugu platību 
potenciālu ar zāles un dārzeņu 
kombinācijām utt.

Or. en

Grozījums Nr. 688
Bas Eickhout
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
I pielikums – 1. daļa – 2. apakšdaļa – 7.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Informācija par pozitīvo korelāciju starp 
bioloģisko daudzveidību un 
agroekosistēmu noturību, kā arī par 
izplatīšanās risku un saikni starp 
monokultūrām un noslieci uz to, ka augi 
aiziet bojā vai tiek bojāti kaitēkļu vai 
ekstrēmu klimatisko apstākļu dēļ.

Or. en

Grozījums Nr. 689
Bas Eickhout
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
I pielikums – 1. daļa – 2. apakšdaļa – 8.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Informācija par to, kā vislabāk novērst 



AM\910034LV.doc 147/182 PE494.482v02-00

LV

invazīvu svešzemju sugu izplatīšanos un 
kāpēc ir svarīgi, lai ekosistēma darbotos 
efektīvi un būtu noturīga pret klimata 
pārmaiņām, tostarp informācija par 
finansējuma pieejamību izskaušanas 
shēmām, ja rodas papildu izmaksas.

Or. en

Grozījums Nr. 690
Britta Reimers

Regulas priekšlikums
I pielikums – 1. daļa – 2. apakšdaļa – 8.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Pamatnostādnes, kuru mērķis ir veicināt 
intelektisku mijiedarbību starp 
neatkarīgām lauksaimniecības platībām, 
lai uzlabotu bioloģiskās daudzveidības 
aizsardzību un efektīvāk izmantotu 
lauksaimniecības izejvielas saskaņā ar 
integrētas kultūraugu apsaimniekošanas 
principiem, kas noteikti Pesticīdu 
ilgtspējīgas lietošanas direktīvā.

Or. en

Pamatojums

Intelligent cooperation between independent nearby farming areas is one of the elements 
which substantially contributes to a better protection of biodiversity through a better use of 
natural resources. Guidelines targeted to foster this kind of cooperation between them should 
be developed will ensure that farmers are provided with information and guidelines (to be 
developed by Member States) on how to foster interaction between their farms and reduce the 
impact on the environment and biodiversity from their activities. In particular, the 
Sustainable Use Directive and Integrated Pest Management provide an excellent framework 
for this interaction.

Grozījums Nr. 691
Bas Eickhout
Verts/ALE grupas vārdā
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Regulas priekšlikums
I pielikums – 1. daļa – 3. apakšdaļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ūdens resursu aizsardzība Ūdens resursu aizsardzība un efektīvu 
barības aprites ciklu veidošana

Or. en

Grozījums Nr. 692
Bas Eickhout
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
I pielikums – 1. daļa – 3. apakšdaļa – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Pareiza augu aizsardzības līdzekļu 
lietošana, kā noteikts Regulas (EK) 
Nr. 1107/2009 55. pantā, jo īpaši atbilstība 
integrētās augu aizsardzības vispārīgajiem 
principiem, kas minēti Direktīvas 
2009/128/EK, ar kuru nosaka Kopienas 
sistēmu pesticīdu ilgtspējīgas lietošanas 
nodrošināšanai, 14. pantā.

– Pareiza augu aizsardzības līdzekļu 
lietošana, kā noteikts Regulas (EK) 
Nr. 1107/2009 55. pantā, jo īpaši atbilstība 
integrētās augu aizsardzības vispārīgajiem 
principiem, kas minēti Direktīvas 
2009/128/EK, ar kuru nosaka Kopienas 
sistēmu pesticīdu ilgtspējīgas lietošanas 
nodrošināšanai, 14. pantā. Jo īpaši 
konsultācijas par integrētu augu 
aizsardzību un pesticīdiem alternatīvu, 
neķīmisku līdzekļu izmantošanu, tostarp 
bioloģiskās apkarošanas pasākumu 
izmantošanu, kuri paredzēti, lai 
samazinātu vai ierobežotu kaitēkļus un 
kaitēkļu radītās sekas ar to dabisko 
ienaidnieku un augu dabīgo stiprinātāju 
palīdzību, kā arī par darba drošības 
standartiem.

Or. en

Grozījums Nr. 693
Bas Eickhout
Verts/ALE grupas vārdā
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Regulas priekšlikums
I pielikums – 1. daļa – 3. apakšdaļa – 5.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Informācija par to, kādus ieguvumus 
dod slēgta cikla sistēma un efektīva 
saimniecības/vietējā barības aprites cikla 
veidošana saimniecības ražošanas 
izmaksām un publisko izdevumu 
samazināšanai saistībā ar papildu ietekmi, 
kā arī informācija par barības vielu 
pārvaldības plāniem.

Or. en

Grozījums Nr. 694
Bas Eickhout
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
I pielikums – 1. daļa – 3. apakšdaļa – 5.b ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Informācija par noturīgām, neliela 
apjoma laistīšanas sistēmām un par to, kā 
optimizēt lietusūdens sistēmas, lai 
veicinātu efektīvu ūdens izmantošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 695
Bas Eickhout
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
I pielikums – 1. daļa – 3. apakšdaļa – 5.c ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Informācija par to, kā samazināt ūdens 
izmantošanu lauksaimniecībā, tostarp 
izvēloties kultūraugus, uzlabojot augsnes 
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humusu, lai palielinātu ūdens aizturi, un 
samazinot nepieciešamību laistīt.

Or. en

Grozījums Nr. 696
Bas Eickhout
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
I pielikums – 1. daļa – 4. apakšdaļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dzīvnieku un augu slimību izziņošana Dzīvnieku un augu slimības

Or. en

Pamatojums

Informācijai par slimībām jāaptver ne tikai ziņošanas pienākumi, bet arī vismaz slimību 
iemesli.

Grozījums Nr. 697
Bas Eickhout
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
I pielikums – 1. daļa – 4. apakšdaļa – 4.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Padomes 2009. gada 21. oktobra 
Direktīva 2009/128/EK, ar kuru nosaka 
Kopienas sistēmu pesticīdu ilgtspējīgas 
lietošanas nodrošināšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 698
Bas Eickhout
Verts/ALE grupas vārdā
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Regulas priekšlikums
I pielikums – 1. daļa – 4.a apakšdaļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Veselīgas un auglīgas augsnes uzturēšana
– Informācija par augsnes floras un 
faunas palielināšanu un graudainas 
struktūras uzlabošanu, izmantojot 
vienkāršas agronomijas metodes, 
piemēram, augseku un mēslošanu, kā arī 
par ietekmi uz ilgtermiņa auglību, 
ražošanas jaudu, drenētību, kā arī par 
pārmērīgu paļaušanos uz sintētiskajiem 
mēslošanas līdzekļiem un tās ietekmi uz 
augsnes veselību, ūdens piesārņojumu un 
saimniecību ražošanas izmaksām, un par  
to, kā ar augseku samazināt kaitēkļu 
vairošanos un invāziju.

Or. en

Grozījums Nr. 699
Bas Eickhout
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
I pielikums – 1. daļa – 5. apakšdaļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Inovācijas Inovācijas (horizontāla joma attiecībā pret 
visiem iepriekš minētajiem jautājumiem)

Or. en

Grozījums Nr. 700
Britta Reimers

Regulas priekšlikums
I pielikums – 1. daļa – 5. apakšdaļa – pirmais ievilkums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Informācija par pasākumiem, kuru 
mērķis ir inovācijas.

– Informācija par Eiropas Inovāciju 
partnerību lauksaimniecības ražīgumam 
un ilgtspējai mērķiem, kā minēts Regulas 
(ES) LA 61. pantā.

Or. en

Pamatojums

Lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai paredzētās EIP darbu un darbību nevar nodalīt no 
saimniecību konsultatīvās sistēmas. To savstarpējā atkarība un saistība būtu vēl vairāk 
jāveicina, lai maksimāli palielinātu to lietderību un darbības jomu. Saimniecību konsultatīvās 
sistēmas minimālajā darbības jomā iekļaujot informāciju par EIP mērķiem, kā arī par 
pastāvošajām darba grupām un to uzdevumiem, tiktu nodrošināts, ka lauksaimnieki zina par 
notiekošajiem pasākumiem, un tas veicinās abu instrumentu sinerģiju.

Grozījums Nr. 701
Britta Reimers

Regulas priekšlikums
I pielikums – 1. daļa – 5. apakšdaļa – 1.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Informācija par pastāvošajām darba 
grupām, kas izveidotas saskaņā ar 
Regulas (ES) LA 62. pantu, tostarp par to 
uzdevumiem, un attiecīgā gadījumā 
apmaiņas un sadarbības veicināšana ar 
šīm grupām.

Or. en

Pamatojums

Lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai paredzētās EIP darbu un darbību nevar nodalīt no 
saimniecību konsultatīvās sistēmas. To savstarpējā atkarība un saistība būtu vēl vairāk 
jāveicina, lai maksimāli palielinātu to lietderību un darbības jomu. Saimniecību konsultatīvās 
sistēmas minimālajā darbības jomā iekļaujot informāciju par EIP mērķiem, kā arī par 
pastāvošajām darba grupām un to uzdevumiem, tiktu nodrošināts, ka lauksaimnieki zina par 
notiekošajiem pasākumiem, un tas veicinās abu instrumentu sinerģiju.
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Grozījums Nr. 702
Britta Reimers

Regulas priekšlikums
I pielikums – 1. daļa – 5. apakšdaļa – 3.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Informācija par lauku attīstības 
programmām, kuras virzītas uz to, lai 
sasniegtu prioritātes par zināšanu pārnesi 
un inovācijām lauksaimniecībā, kā minēts 
Regulas (ES) LA 5. panta 1. punktā.

Or. en

Pamatojums

Ja lauksaimniekiem tiks sniegta informācija par esošajām lauku attīstības programmām, 
kuras virzītas uz to, lai sasniegtu prioritātes par zināšanu pārnesi un inovācijām 
lauksaimniecībā, tas veicinās lauksaimnieku līdzdalību šajās programmās un palīdzēs 
paātrināt pāreju uz inovatīvāku, produktīvāku un konkurētspējīgāku lauksaimniecību.

Grozījums Nr. 703
Bas Eickhout
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
I pielikums – 1. daļa – 5.a apakšdaļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Paraugprakses apmaiņa, apmācība un 
spēju veidošana (horizontāla joma 
attiecībā pret visiem iepriekš minētajiem 
jautājumiem)

Or. en

Grozījums Nr. 704
Brian Simpson

Regulas priekšlikums
II pielikums – virsraksts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. panta 1. punkts, 3. panta 2. punkta 
b) apakšpunkts, 4. panta 1., 2. un 4. punkts, 
5. panta a), b) un c) apakšpunkts
(Šis grozījums attiecas uz AP 2 „Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2009. gada 
30. novembra Direktīva 2009/147/EK par 
savvaļas putnu aizsardzību (OV L 20, 
26.1.2010., 7. lpp.)”.)

Or. en

Pamatojums

Lauksaimniecības zemes putnu aizsardzībai ir svarīgi, lai AP prasībās tiktu atjaunoti Putnu 
direktīvas 5. panta a), b) un d) punkts, kas attiecas uz savvaļas putnu tīšu nogalināšanu vai 
ķeršanu, olu un ligzdu bojāšanu un putnu traucēšanu.

Grozījums Nr. 705
Bas Eickhout
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
II pielikums – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

AP Tiesību aktos paredzētās 
apsaimniekošanas prasības

AP Tiesību aktos paredzētās 
apsaimniekošanas prasības

LLVA Standarti zemes labu
lauksaimniecības un vides apstākļu
nodrošināšanai

LLVA Standarti lauksaimniecības sistēmu
laba lauksaimniecības un vides stāvokļa
nodrošināšanai

Or. en

Grozījums Nr. 706
Bas Eickhout
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
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II pielikums – Galvenais jautājums „Ūdens resursi”

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ūdens resursi Ūdens resursu aizsardzība un efektīvu 
barības aprites ciklu veidošana

Or. en

Grozījums Nr. 707
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Regulas priekšlikums
II pielikums – Galvenais jautājums „Ūdens resursi” – AP 1 – pēdējā sleja

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. un 5. pants Atbilstība rīcības programmai un labas 
lauksaimniecības prakses kodeksiem, ko 
dalībvalstis izveidojušas saskaņā ar 4. un 
5. pantu, lauksaimniecības platībās, kas 
var būt pakļautas nitrātu piesārņojumam

Or. es

Grozījums Nr. 708
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Regulas priekšlikums
II pielikums – Galvenais jautājums „Ūdens resursi” – AP 1 – pēdējā sleja

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. un 5. pants Atbilstība rīcības programmai un labas 
prakses kodeksam saimniecībām jutīgos 
apgabalos

Or. es

Pamatojums

Vajadzētu nevis atsaukties uz direktīvu pantiem par dalībvalstu pienākumiem kopumā, bet gan 
uz konkrētām prasībām, kuras saņēmējiem ir jāizpilda.
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Grozījums Nr. 709
Nessa Childers, Dan Jørgensen, Bas Eickhout, Jutta Haug, Satu Hassi

Regulas priekšlikums
II pielikums – Galvenais jautājums „Ūdens resursi” – AP 1a (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropas Parlamenta un Padomes 
2000. gada 23. oktobra Direktīva 
2000/60/EK, ar ko izveido sistēmu 
Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas 
jomā

Or. en

Pamatojums

The legal baseline of the WFD should be included as SMR under Annex II. The deadline for 
Member States to make their WFD programmes operational is December 2012 (Art. 11 of 
Dir. 2000/60/EC). Therefore, there is no need for delegated acts, as the requirement will 
already exist by the entry into force of the new CAP. Within the WFD, clear reference should 
be made to the detailed rules of application, as outlined in Art. 11(3). Moreover, water 
pricing in agriculture is essential for allocating water resources more efficiently and must 
therefore be implemented throughout the EU (Art 9 of the WFD- due in 2010).

Grozījums Nr. 710
Nessa Childers, Dan Jørgensen, Bas Eickhout, Jutta Haug, Satu Hassi

Regulas priekšlikums
II pielikums – Galvenais jautājums „Ūdens resursi” – AP 1a (jauns) – pēdējā sleja

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. pants un 11. panta 3. punkta e), g), h), 
i), un j) apakšpunkts

Or. en

Pamatojums

The legal baseline of the WFD should be included as SMR under Annex II. The deadline for 
Member States to make their WFD programmes operational is December 2012 (Art. 11 of 
Dir. 2000/60/EC). Therefore, there is no need for delegated acts, as the requirement will 
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already exist by the entry into force of the new CAP. Within the WFD, clear reference should 
be made to the detailed rules of application, as outlined in Art. 11(3). Moreover, water 
pricing in agriculture is essential for allocating water resources more efficiently and must 
therefore be implemented throughout the EU (Art 9 of the WFD- due in 2010).

Grozījums Nr. 711
Corinne Lepage

Regulas priekšlikums
II pielikums – Galvenais jautājums „Ūdens resursi” – AP 1a (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropas Parlamenta un Padomes 
2000. gada 23. oktobra Direktīva 
2000/60/EK, ar ko izveido sistēmu 
Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas 
jomā

Or. en

Grozījums Nr. 712
Corinne Lepage

Regulas priekšlikums
II pielikums – Galvenais jautājums „Ūdens resursi” – AP 1a (jauns) – pēdējā sleja

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. pants un 11. panta 3. punkta e), g), h), 
i), un j) apakšpunkts

Or. en

Grozījums Nr. 713
Bas Eickhout
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
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II pielikums – Galvenais jautājums „Ūdens resursi” – AP 1a (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2000. gada 23. oktobra Direktīva 
2000/60/EK, ar ko izveido sistēmu 
Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas 
jomā 

Or. en

Grozījums Nr. 714
Bas Eickhout
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
II pielikums – Galvenais jautājums „Ūdens resursi” – AP 1a (jauns) – pēdējā sleja

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. pants un 11. panta 3. punkta e), g), h), 
i), un j) apakšpunkts

Or. en

Grozījums Nr. 715
Michel Dantin

Regulas priekšlikums
II pielikums – Galvenais jautājums „Ūdens resursi” – LLVA 3

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Gruntsūdeņu aizsardzība pret 
piesārņojumu: aizliegums veikt tiešu 
nopludināšanu gruntsūdeņos un 
pasākumi gruntsūdeņu netiešā 
piesārņojuma novēršanai, kas rodas, 
nopludinot zemē Direktīvas 80/68/EEK 
pielikumā minētās bīstamas vielas un tām 
iesūcoties zemē

svītrots

Or. fr
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Grozījums Nr. 716
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Regulas priekšlikums
II pielikums – Galvenais jautājums „Ūdens resursi” – LLVA 3

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Gruntsūdeņu aizsardzība pret 
piesārņojumu: aizliegums veikt tiešu 
nopludināšanu gruntsūdeņos un 
pasākumi gruntsūdeņu netiešā 
piesārņojuma novēršanai, kas rodas, 
nopludinot zemē Direktīvas 80/68/EEK 
pielikumā minētās bīstamas vielas un tām 
iesūcoties zemē

Augu aizsardzības līdzekļu pareiza 
izmantošana: tikai atļautu līdzekļu 
izmantošana ieteicamajos daudzumos un 
saskaņā ar norādījumiem, kas minēti uz 
etiķetes. Uzskaites veikšana par izmantotā 
līdzekļa nosaukumu, sastāvu, datumu un 
zemes gabalu, kurā tas izmantots, 
personu, kura to izmantoja, un šīs 
personas kvalifikāciju, izmantoto 
daudzumu un lietošanas metodi.

Or. es

Pamatojums

Attiecīgajos savstarpējās atbilstības pienākumos iekļaus Direktīvu 2000/60/EK, tiklīdz 
dalībvalstis būs to iestrādājušas savos tiesību aktos. Tādēļ šī prasība būtu jāsvītro un 
jāaizstāj ar tādu prasību, kas ir preventīva un ko var pārbaudīt.

Grozījums Nr. 717
Bas Eickhout
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
II pielikums – Galvenais jautājums „Ūdens resursi” – LLVA 3a (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Maksimālais ganāmpulka blīvums lauku 
platības absorbcijas spējai

Or. en
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Grozījums Nr. 718
Albert Deß

Regulas priekšlikums
II pielikums – Galvenais jautājums „Augsne un oglekļa krāja” – LLVA 4

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Minimālais augsnes segums svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 719
Diane Dodds

Regulas priekšlikums
II pielikums – Galvenais jautājums „Augsne un oglekļa krāja” – LLVA 4

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Minimālais augsnes segums svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 720
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Regulas priekšlikums
II pielikums – Galvenais jautājums „Augsne un oglekļa krāja” – LLVA 4

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Minimālais augsnes segums Nokalnē, kurā tiek audzētas ilggadīgas 
kultūras, augsnes seguma ar (savvaļas vai 
sētu) zālaugu veģetāciju uzturēšana, 
izņemot tajos periodos, kad tas kā barība 
var sacensties ar kultūraugiem.

Or. es

Pamatojums

Komisijas formulējums ir ļoti vispārīgs, un tas var radīt problēmas, kad tiesību akts būs 
jāpiemēro.
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Grozījums Nr. 721
Albert Deß

Regulas priekšlikums
II pielikums – Galvenais jautājums „Augsne un oglekļa krāja” – LLVA 5

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Minimāla tādas zemes apsaimniekošana, 
kurā tiek atspoguļoti vietai specifiskie 
apstākļi, lai ierobežotu eroziju

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 722
Diane Dodds

Regulas priekšlikums
II pielikums – Galvenais jautājums „Augsne un oglekļa krāja” – LLVA 5

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Minimāla tādas zemes apsaimniekošana, 
kurā tiek atspoguļoti vietai specifiskie 
apstākļi, lai ierobežotu eroziju 

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 723
Diane Dodds

Regulas priekšlikums
II pielikums – Galvenais jautājums „Augsne un oglekļa krāja” – LLVA 6

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Augsnes organisko vielu satura 
saglabāšana, tostarp aizliegums dedzināt 
aramās rugaines

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 724
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Regulas priekšlikums
II pielikums – Galvenais jautājums „Augsne un oglekļa krāja” – LLVA 6

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Augsnes organisko vielu satura 
saglabāšana, tostarp aizliegums dedzināt 
aramās rugaines

Aizliegums dedzināt aramās rugaines, 
izņemot fitosanitāru apsvērumu dēļ, un
atzarošanas atkritumus

Or. es

Pamatojums

Tā ir viena no viskaitīgākajām darbībām.

Grozījums Nr. 725
Anthea McIntyre, Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth

Regulas priekšlikums
II pielikums – Galvenais jautājums „Augsne un oglekļa krāja” – LLVA 6

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Augsnes organisko vielu satura 
saglabāšana, tostarp aizliegums dedzināt 
aramās rugaines

Augsnes organisko vielu satura 
saglabāšana, izmantojot atbilstīgas 
metodes, tostarp aizliegums dedzināt 
aramās rugaines

Or. en

Grozījums Nr. 726
Albert Deß

Regulas priekšlikums
II pielikums – Galvenais jautājums „Augsne un oglekļa krāja” – LLVA 7

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mitrāju un augšņu ar augstu oglekļa 
saturu aizsardzība, tostarp pirmās 

svītrots
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aparšanas aizliegums

Or. de

Grozījums Nr. 727
Michel Dantin

Regulas priekšlikums
II pielikums – Galvenais jautājums „Augsne un oglekļa krāja” – LLVA 7

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mitrāju un augšņu ar augstu oglekļa 
saturu aizsardzība, tostarp pirmās 
aparšanas aizliegums

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 728
Anneli Jäätteenmäki, Riikka Manner, Nils Torvalds, Hannu Takkula, Petri Sarvamaa

Regulas priekšlikums
II pielikums – Galvenais jautājums „Augsne un oglekļa krāja” – LLVA 7

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mitrāju un augšņu ar augstu oglekļa 
saturu aizsardzība, tostarp pirmās 
aparšanas aizliegums

svītrots

Or. en

Pamatojums

Mitrāju un augšņu ar augstu oglekļa saturu aizsardzība, tostarp pirmās aparšanas 
aizliegums, ir ļoti diskriminējošs attiecībā pret dažām dalībvalstīm. Dažās dalībvalstīm ir 
vairāk augšņu ar augstu oglekļa saturu nekā citās dalībvalstīs. Šādu pasākumu nevajadzētu 
ieviest atsevišķas lauku saimniecības mērogā. Varētu būt daudz gadījumu, kad pirmās 
aparšanas aizliegums varētu kavēt saimniecībās panākt nepieciešamo strukturālo attīstību. 

Grozījums Nr. 729
Diane Dodds
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Regulas priekšlikums
II pielikums – Galvenais jautājums „Augsne un oglekļa krāja” – LLVA 7

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mitrāju un augšņu ar augstu oglekļa 
saturu aizsardzība, tostarp pirmās 
aparšanas aizliegums

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 730
Bas Eickhout
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
II pielikums – Galvenais jautājums „Augsne un oglekļa krāja” – LLVA 7

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mitrāju un augšņu ar augstu oglekļa saturu 
aizsardzība, tostarp pirmās aparšanas 
aizliegums

Mitrāju un augšņu ar augstu oglekļa saturu 
aizsardzība, tostarp aparšanas un 
pārveidošanas aizliegums

Or. en

Pamatojums

Šāds formulējums ir loģiskāks, ja mērķis ir novērst oglekļa izdalīšanos aparšanas laikā, proti, 
ja pirms daudziem gadiem tika aparta kūdraina augsne ar augstu oglekļa saturu vai mitrājs, 
noteikums uz to neattiektos, bet joprojām notiktu ievērojama oglekļa izdalīšanās un 
mineralizācija.

Grozījums Nr. 731
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Regulas priekšlikums
II pielikums – Galvenais jautājums „Augsne un oglekļa krāja” – LLVA 7

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mitrāju un augšņu ar augstu oglekļa Mitrāju, kūdrāju un tīreļu aizsardzība, 
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saturu aizsardzība, tostarp pirmās 
aparšanas aizliegums1

tostarp pirmās aparšanas aizliegums1

____________________ ____________________
Tādu mitrāju un zemes ar augstu oglekļa 
koncentrāciju aparšana, kas vēlākais 
2011. gadā noteikta par aramzemi saskaņā 
ar Regulas (EK) Nr. 1120/2009 2. panta 
a) punktu un kas atbilst Regulas (ES) 
Nr. DP/xxx 4. panta f) punktā noteiktajai 
aramzemes definīcijai, nav uzskatāma par 
pirmo aparšanu.

Tādu mitrāju, kūdrāju un tīreļu aparšana, 
kas vēlākais 2011. gadā noteikta par 
aramzemi saskaņā ar Regulas (EK) 
Nr. 1120/2009 2. panta a) punktu un kas 
atbilst Regulas (ES) Nr. DP/xxx 4. panta 
f) punktā noteiktajai aramzemes definīcijai, 
neuzskata par pirmo aparšanu.

Or. es

Grozījums Nr. 732
Diane Dodds

Regulas priekšlikums
II pielikums – Galvenais jautājums „Augsne un oglekļa krāja” – LLVA 7

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mitrāju un augšņu ar augstu oglekļa saturu 
aizsardzība, tostarp pirmās aparšanas 
aizliegums1

Mitrāju un augšņu ar augstu oglekļa saturu 
aizsardzība, tostarp pirmās aparšanas 
aizliegums1

____________________ ____________________
1 Tādu mitrāju un zemes ar augstu oglekļa 
koncentrāciju aparšana, kas vēlākais 
2011. gadā noteikta par aramzemi 
saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1120/2009 2. 
panta a) punktu un kas atbilst Regulas 
(ES) Nr. DP/xxx 4. panta f) punktā 
noteiktajai aramzemes definīcijai, nav 
uzskatāma par pirmo aparšanu.

1 Tādu zālaugu platību aparšanu, ko 
uzreiz iesēj no jauna kā zāli, neuzskata par 
pirmo aparšanu

Or. en

Grozījums Nr. 733
Andrea Zanoni

Regulas priekšlikums
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II pielikums – Galvenais jautājums „Bioloģiskā daudzveidība” – AP 2 – pēdējā sleja

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. panta 1. punkts, 2. punkta 
b) apakšpunkts, 4. panta 1., 2. un 4. punkts

3. panta 1. punkts, 3. panta 2. punkta 
b) apakšpunkts, 4. panta 1., 2. un 4. punkts, 
5. panta a), b) un d) punkts

Or. en

Pamatojums

Atsevišķi Putnu direktīvas panti ir izņemti no AP prasībām. Tie attiecas uz savvaļas putnu tīšu 
nogalināšanu vai ķeršanu, olu un ligzdu bojāšanu un putnu traucēšanu. Mēs gribam, lai šie 
panti atkal būtu AP prasībās, jo pastāv nepārprotami pierādījumi, ka tīša putnu, it īpaši 
plēsīgo putnu un dziedošo putnu, nogalināšana ir aktuāla problēma saistībā ar 
lauksaimniecības zemi un KLP atbalsta saņēmējiem. Iespēja, ka attiecībā uz KLP 
maksājumiem var piemērot sodu, iedarbojas lielā mērā preventīvi. 

Grozījums Nr. 734
Anthea McIntyre, Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth

Regulas priekšlikums
II pielikums – Galvenais jautājums „Bioloģiskā daudzveidība” – AP 2 – pēdējā sleja

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. panta 1. punkts, 2. punkta 
b) apakšpunkts, 4. panta 1., 2. un 4. punkts

3. panta 1. punkts, 3. panta 2. punkta 
b) apakšpunkts, 4. panta 1., 2. un 4. punkts, 
5. panta a), b) un d) punkts

Or. en

Grozījums Nr. 735
Bas Eickhout
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
II pielikums – Galvenais jautājums „Bioloģiskā daudzveidība” – AP 2 – pēdējā sleja

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. panta 1. punkts, 2. punkta 
b) apakšpunkts, 4. panta 1., 2. un 4. punkts

3. panta 1. punkts, 3. panta 2. punkta 
b) apakšpunkts, 4. panta 1., 2. un 4. punkts, 
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5. panta a), b) un d) punkts

Or. en

Pamatojums

Tiek no jauna iekļauti panti, kas ir izņemti no piemērojamo AP prasību saraksta (Putnu 
direktīvas 2009/147/EK 5. panta a), b) un d) punkts, kas attiecas uz savvaļas putnu tīšu 
nogalināšanu vai ķeršanu, olu un ligzdu bojāšanu un putnu traucēšanu).

Grozījums Nr. 736
Nessa Childers, Dan Jørgensen, Bas Eickhout, Jutta Haug, Satu Hassi

Regulas priekšlikums
II pielikums – Galvenais jautājums „Bioloģiskā daudzveidība” – AP 2 – pēdējā sleja

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. panta 1. punkts, 2. punkta 
b) apakšpunkts, 4. panta 1., 2. un 4. punkts

3. panta 1. punkts, 3. panta 2. punkta 
b) apakšpunkts, 4. panta 1., 2. un 4. punkts, 
5. panta a), b) un d) punkts

Or. en

Pamatojums

Komisija no piemērojamām AP prasībām ir izņēmusi Putnu direktīvas 2009/147/EK 5. panta
a), b) un d) punktu. Tie attiecas uz savvaļas putnu tīšu nogalināšanu vai ķeršanu, olu un 
ligzdu bojāšanu un putnu traucēšanu. Pastāv nepārprotami pierādījumi, ka tīša putnu, it īpaši 
plēsīgo putnu un dziedošo putnu, nogalināšana ir aktuāla problēma saistībā ar 
lauksaimniecības zemi un KLP atbalsta saņēmējiem. Tādēļ tas, ka LLVA standartiem tiek 
pievienots aizliegums griezt dzīvžogus un cirst kokus putnu vairošanās sezonā, nav pietiekams 
pamatojums, lai izņemtu Putnu direktīvas pantus. 

Grozījums Nr. 737
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Regulas priekšlikums
II pielikums – Galvenais jautājums „Bioloģiskā daudzveidība” – AP 2 – pēdējā sleja

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. panta 1. punkts, 2. punkta 
b) apakšpunkts, 4. panta 1., 2. un 

To pasākumu izpilde, ko dalībvalstis ir 
noteikušas īpašām putnu aizsardzības
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4. punkts teritorijām (SBPA) saskaņā ar 4. panta 
4. punktu.

Or. es

Grozījums Nr. 738
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Regulas priekšlikums
II pielikums – Galvenais jautājums „Bioloģiskā daudzveidība” – AP 2 – pēdējā sleja

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. panta 1. punkts, 2. punkta 
b) apakšpunkts, 4. panta 1., 2. un 
4. punkts

Lauksaimnieciskās darbības 
ierobežojumu ievērošana apgabalos, kur 
tas ir svarīgi savvaļas putniem, un īpašām 
putnu aizsardzības teritorijām 
piemērojamo pienākumu izpilde

Or. es

Pamatojums

Vajadzētu nevis atsaukties uz direktīvu pantiem par dalībvalstu pienākumiem kopumā, bet gan 
uz konkrētām prasībām, kuras saņēmējiem ir jāizpilda.

Grozījums Nr. 739
Bas Eickhout
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
II pielikums – Galvenais jautājums „Bioloģiskā daudzveidība” – AP 3 – pēdējā sleja

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. panta 1. un 2. punkts 6. panta 1. līdz 4. punkts, 13. panta 
1. punkta a) apakšpunkts

Or. en

Pamatojums

Tiek no jauna iekļauti panti, kas ir izņemti no piemērojamo AP prasību saraksta (Dzīvotņu 
direktīvas 92/43/EEK 6. panta 3. un 4. punkts un 13. panta 1. punkta a) apakšpunkts) un kas 
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attiecas uz plānošanas lēmumu un citu tādu projektu ietekmi, kuri varētu būtiski ietekmēt 
Natura 2000 teritorijas, kompensācijas pasākumiem par kaitējumu teritorijām, ja darbi 
turpinās, un savvaļas augu aizsargātu sugu tīšu iznīcināšanu.

Grozījums Nr. 740
Nessa Childers, Dan Jørgensen, Bas Eickhout, Jutta Haug, Satu Hassi

Regulas priekšlikums
II pielikums – Galvenais jautājums „Bioloģiskā daudzveidība” – AP 3 – pēdējā sleja

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. panta 1. un 2. punkts 6. panta 1. līdz 4. punkts, 13. panta 
1. punkta a) apakšpunkts

Or. en

Pamatojums

Komisija no piemērojamām AP prasībām ir izņēmusi Dzīvotņu direktīvas 92/43/EEK 6. panta 
3. un 4. punktu un 13. panta 1. punkta a) apakšpunktu. Tie attiecas uz prasību dalībvalstu 
iestādēm novērtēt plānus un projektus, kuri varētu būtiski ietekmēt Natura 2000 teritorijas, un 
veikt kompensācijas pasākumus par kaitējumu teritorijām, ja projekts tiek realizēts. Nav 
pamata šos pantus izņemt no AP prasībām.

Grozījums Nr. 741
Andrea Zanoni

Regulas priekšlikums
II pielikums – Galvenais jautājums „Bioloģiskā daudzveidība” – AP 3 – pēdējā sleja

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. panta 1. un 2. punkts 6. panta 1. līdz 4. punkts, 13. panta 
1. punkta a) apakšpunkts

Or. en

Pamatojums

Atsevišķi Dzīvotņu direktīvas panti ir izņemti no AP prasībām. Tie attiecas uz prasību 
dalībvalstu iestādēm novērtēt plānus un projektus, kuri varētu būtiski ietekmēt Natura 2000
teritorijas, un veikt kompensācijas pasākumus par kaitējumu teritorijām, ja darbi turpinās, un 
savvaļas augu aizsargātu sugu tīšu iznīcināšanu. Mēs gribam, lai šie panti atkal būtu AP 
prasībās.
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Grozījums Nr. 742
Anthea McIntyre, Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth

Regulas priekšlikums
II pielikums – Galvenais jautājums „Bioloģiskā daudzveidība” – AP 3 – pēdējā sleja

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. panta 1. un 2. punkts 6. panta 1. un 2. punkts, 13. panta 
1. punkta a) apakšpunkts

Or. en

Grozījums Nr. 743
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Regulas priekšlikums
II pielikums – Galvenais jautājums „Bioloģiskā daudzveidība” – AP 3 – pēdējā sleja

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. panta 1. un 2. punkts To obligāto pasākumu izpilde, ko 
dalībvalstis ir noteikušas dabisko 
dzīvotņu, savvaļas faunas un floras 
aizsardzībai saskaņā ar 6. panta 1. un 
2. punktu.

Or. es

Grozījums Nr. 744
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Regulas priekšlikums
II pielikums – Galvenais jautājums „Bioloģiskā daudzveidība” – AP 3 – pēdējā sleja

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. panta 1. un 2. punkts To apsaimniekošanas plānu ievērošana, 
kas ir izstrādāti īpaši aizsargājamām 
dabas teritorijām.  
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Or. es

Pamatojums

Vajadzētu nevis atsaukties uz direktīvu pantiem par dalībvalstu pienākumiem kopumā, bet gan 
uz konkrētām prasībām, kuras saņēmējiem ir jāizpilda.

Grozījums Nr. 745
Bas Eickhout
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
II pielikums – Galvenais jautājums „Bioloģiskā daudzveidība” – AP 3a (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atbilstīgi pasākumi, kas izriet no 
2009. gada 21. oktobra Direktīvas 
2009/128/EK, ar kuru nosaka Kopienas 
sistēmu pesticīdu ilgtspējīgas lietošanas 
nodrošināšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 746
Albert Deß

Regulas priekšlikums
II pielikums – Galvenais jautājums „Ainava, obligātās apsaimniekošanas līmenis” –
LLVA 8

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ainavas īpašību, tostarp attiecīgos 
gadījumos dzīvžogu, dīķu, grāvju, rindās, 
grupās vai atsevišķi augošu koku, 
laukmaļu un terašu saglabāšana, tostarp 
aizliegums griezt dzīvžogus un cirst kokus 
putnu vairošanās un ligzdošanas sezonā, 
un iespējamie pasākumi invazīvo sugu un 
kaitēkļu izplatības novēršanai.

svītrots

Or. de
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Grozījums Nr. 747
Michel Dantin

Regulas priekšlikums
II pielikums – Galvenais jautājums „Ainava, obligātās apsaimniekošanas līmenis” –
LLVA 8

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ainavas īpašību, tostarp attiecīgos 
gadījumos dzīvžogu, dīķu, grāvju, rindās, 
grupās vai atsevišķi augošu koku, 
laukmaļu un terašu saglabāšana, tostarp 
aizliegums griezt dzīvžogus un cirst kokus 
putnu vairošanās un ligzdošanas sezonā, 
un iespējamie pasākumi invazīvo sugu un 
kaitēkļu izplatības novēršanai.

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 748
Bas Eickhout
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
II pielikums – Galvenais jautājums „Ainava, obligātās apsaimniekošanas līmenis” –
LLVA 8

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ainavas īpašību, tostarp attiecīgos 
gadījumos dzīvžogu, dīķu, grāvju, rindās, 
grupās vai atsevišķi augošu koku, laukmaļu 
un terašu saglabāšana, tostarp aizliegums 
griezt dzīvžogus un cirst kokus putnu 
vairošanās un ligzdošanas sezonā, un 
iespējamie pasākumi invazīvo sugu un 
kaitēkļu izplatības novēršanai. 

Ainavas īpašību, tostarp attiecīgos 
gadījumos dabisku un daļēji dabisku 
dzīvotņu, dzīvžogu, dīķu, grāvju, rindās, 
grupās vai atsevišķi augošu koku, laukmaļu 
un terašu saglabāšana, tostarp aizliegums 
griezt dzīvžogus un cirst kokus putnu 
vairošanās un ligzdošanas sezonā. Visu uz 
lauksaimniecības zemes atrodošos daļēji 
dabisko dzīvotņu, tostarp daļēji dabisku 
zālaugu platību, meža platību, krūmāju 
un mitrāju, saglabāšana. Lauksaimnieki 
jaunus drenēšanas, aršanas, attīrīšanas, 
līdzināšanas, atkārtotas apsēšanas vai 
kultivēšanas darbus nekultivētā platībā 
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vai daļēji dabiskās dzīvotnēs drīkst sākt, 
tikai iepriekš saņemot apstiprinājumu no 
attiecīgajām iestādēm. Ilggadīgo 
kultūraugu uzturēšana labā veģetācijas 
stāvoklī un iespējamie pasākumi invazīvo 
sugu un kaitēkļu izplatības novēršanai. 

____________________
1 Daļēji dabiskas dzīvotnes veido 
veģetācija, ko apsaimnieko ar noganīšanu 
un/vai pļaušanu, bet ko neapar, neapsēj, 
mākslīgi nemēslo un neapstrādā ar 
biocīdiem.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums pirmkārt attiecas uz dabiskam un daļēji dabiskām dzīvotnēm, kas var būt 
ainavas elementi, un otrkārt uz daļēji dabiskām dzīvotnēm, kuras vispār nav iekļautas. Daļēji 
dabiskas dzīvotnes var izmantot vai nu tieši lauksaimniecībā (ganības/pļaušana) vai netieši,
proti, tām ir agroekoloģiskā vērtība kā pārtikas resursiem / patvērums apputeksnētājiem / 
kaitēkļu sugu dabiskajiem medniekiem utt.

Grozījums Nr. 749
Anthea McIntyre, Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth

Regulas priekšlikums
II pielikums – Galvenais jautājums „Ainava, obligātās apsaimniekošanas līmenis” –
LLVA 8

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ainavas īpašību, tostarp attiecīgos 
gadījumos dzīvžogu, dīķu, grāvju, rindās, 
grupās vai atsevišķi augošu koku, laukmaļu 
un terašu saglabāšana, tostarp aizliegums 
griezt dzīvžogus un cirst kokus putnu 
vairošanās un ligzdošanas sezonā, un
iespējamie pasākumi invazīvo sugu un 
kaitēkļu izplatības novēršanai.

Ainavas īpašību, tostarp attiecīgos 
gadījumos dzīvžogu, dīķu, grāvju, rindās, 
grupās vai atsevišķi augošu koku, laukmaļu 
un terašu saglabāšana, tostarp aizliegums 
griezt dzīvžogus un cirst kokus putnu 
vairošanās un ligzdošanas sezonā, un visi 
samērīgi pasākumi, lai novērstu to, ka 
lauksaimniecības zemi pārņem nevēlama 
veģetācija, piemēram, invazīvas sugas.

Or. en
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Grozījums Nr. 750
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Regulas priekšlikums
II pielikums – Galvenais jautājums „Ainava, obligātās apsaimniekošanas līmenis” –
LLVA 8

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ainavas īpašību, tostarp attiecīgos 
gadījumos dzīvžogu, dīķu, grāvju, rindās, 
grupās vai atsevišķi augošu koku, laukmaļu 
un terašu saglabāšana, tostarp aizliegums 
griezt dzīvžogus un cirst kokus putnu 
vairošanās un ligzdošanas sezonā, un 
iespējamie pasākumi invazīvo sugu un 
kaitēkļu izplatības novēršanai. 

Ainavas īpašību, tostarp attiecīgos 
gadījumos dzīvžogu, dīķu, grāvju, rindās, 
grupās vai atsevišķi augošu koku, laukmaļu 
un terašu saglabāšana un iespējamie 
pasākumi invazīvo sugu un kaitēkļu 
izplatības novēršanai. 

Or. es

Pamatojums

Ņemot vērā šajā dokumentā izteikto priekšlikumu, šie vispārējie putnu aizsardzības pasākumi 
jau ir iekļauti RGL2.

Grozījums Nr. 751
Bas Eickhout
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
II pielikums – Galvenais jautājums „Ainava, obligātās apsaimniekošanas līmenis” –
LLVA 8

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ainavas īpašību, tostarp attiecīgos 
gadījumos dzīvžogu, dīķu, grāvju, rindās, 
grupās vai atsevišķi augošu koku, laukmaļu 
un terašu saglabāšana, tostarp aizliegums 
griezt dzīvžogus un cirst kokus putnu 
vairošanās un ligzdošanas sezonā, un 
iespējamie pasākumi invazīvo sugu un 
kaitēkļu izplatības novēršanai. 

Ainavas īpašību, tostarp attiecīgos 
gadījumos daļēji dabisku dzīvotņu, 
dzīvžogu, dīķu, grāvju, rindās, grupās vai 
atsevišķi augošu koku, laukmaļu un terašu 
saglabāšana, tostarp aizliegums griezt 
dzīvžogus un cirst kokus putnu vairošanās 
un ligzdošanas sezonā, un atbilstoši
pasākumi invazīvo sugu un kaitēkļu 
izplatības novēršanai. 

Or. en
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Pamatojums

Agresīvi dominējošas invazīvas sugas strauji samazina bioloģisko daudzveidību un 
agroekosistēmu/ daļēji dabisku ekosistēmu noturību pret plūdiem, sausumu un kaitēkļu 
uzbrukumiem, kas līdz ar klimata pārmaiņām notiek arvien biežāk. Vajadzētu būt prasībai 
vismaz ziņot un veikt pamata pasākumus. Prasības svītrošana jautājumu neatrisina; publiskos 
līdzekļus var ietaupīt, steidzami rīkojoties agrāk, proti, jo ilgāk ar invāziju necīnās, jo dārgāk 
un grūtāk ir ar to tikt galā.

Grozījums Nr. 752
Bas Eickhout
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
II pielikums – Galvenais jautājums „Ainava, obligātās apsaimniekošanas līmenis” –
LLVA 8a (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lauksaimniecības zemes minimāla 
uzturēšana, lai nodrošinātu, ka 
lauksaimniecības zeme tiek uzturēta tādā 
stāvoklī, kas ļauj izvairīties no kaitējuma 
ainavai un bioloģiskajai daudzveidībai. 
Standartos būtu jāiekļauj ganāmpulka 
blīvums un/vai atbilstošs 
ganību/pļaušanas veids un ilggadīgo 
kultūraugu uzturēšana labā veģetācijas 
stāvoklī. 

Or. en

Pamatojums

Minimālās uzturēšanas standartos nevajadzētu būt tikai ainavas elementu, piemēram, krūmu 
un koku, saglabāšanai. Ar tiem jācenšas nodrošināt, lai ar lauksaimniecības zemes 
kultivēšanu un intensificēšanu netiktu zaudētas vides vērtības (ainava, bioloģiskā 
daudzveidība, oglekļa uzkrāšanās, augsnes aizsardzība) un ka visa lauksaimniecības zeme 
tiek uzturēta vismaz saskaņā ar pamatstandartiem, lai ar minimālu darbību, piemēram, 
ganīšanu, pļaušanu utt., izvairītos no kaitējuma ainavai un bioloģiskajai daudzveidībai.

Grozījums Nr. 753
Bas Eickhout
Verts/ALE grupas vārdā
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Regulas priekšlikums
II pielikums – Galvenais jautājums „Ainava, obligātās apsaimniekošanas līmenis” –
LLVA 8b (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pastāvīgu ganību aizsardzība 
saimniecības līmenī ar aparšanas 
aizliegumu  

Or. en

Grozījums Nr. 754
Michel Dantin

Regulas priekšlikums
II pielikums – Galvenais jautājums „Pārtikas nekaitīgums” – AP 5

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Padomes 1996. gada 29. aprīļa Direktīva 
96/22/EK par noteiktu hormonālas vai 
tireostatiskas iedarbības vielu un beta-
agonistu lietošanas aizliegumu lopkopībā 
(OV L 125, 23.5.1996., 3. lpp.)

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 755
Michel Dantin

Regulas priekšlikums
II pielikums – Galvenais jautājums „Pārtikas nekaitīgums” – AP 5 – pēdējā sleja

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. panta a), b), d) un e) punkts un 4., 5. un 
7. pants

svītrots

Or. fr
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Grozījums Nr. 756
Albert Deß

Regulas priekšlikums
II pielikums – Galvenais jautājums „Dzīvnieku identifikācija un reģistrācija” – AP 7

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Padomes 2008. gada 15. jūlija Direktīva 
2008/71/EK par cūku identificēšanu un 
reģistrēšanu (OV L 213, 8.8.2005., 
31. lpp.).

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 757
Anthea McIntyre, Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth

Regulas priekšlikums
II pielikums – Galvenais jautājums „Dzīvnieku identifikācija un reģistrācija” – AP 6 –
pēdējā sleja

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3., 4. un 5. pants 4. un 5. pants

Or. en

Grozījums Nr. 758
Albert Deß

Regulas priekšlikums
II pielikums – Galvenais jautājums „Dzīvnieku identifikācija un reģistrācija” – AP 7

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropas Parlamenta un Padomes 
2000. gada 17. jūlija Regula (EK) 
Nr. 1760/2000, ar ko izveido liellopu 
identifikācijas un reģistrācijas sistēmu un 
paredz liellopu gaļas un liellopu gaļas 
produktu marķēšanu (OV L 204, 
11.8.2000., 1. lpp.)

svītrots
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Or. de

Grozījums Nr. 759
Albert Deß

Regulas priekšlikums
II pielikums – Galvenais jautājums „Dzīvnieku identifikācija un reģistrācija” – AP 8

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Padomes 2003. gada 17. decembra Regula 
(EK) Nr. 21/2004, ar ko izveido aitu un 
kazu identifikācijas un reģistrācijas 
sistēmu (OV L 5, 9.1.2004., 8. lpp.) 3., 4. 
un 5. pants

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 760
Michel Dantin

Regulas priekšlikums
II pielikums – Galvenais jautājums „Dzīvnieku slimības” – AP 9

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropas Parlamenta un Padomes 
2001. gada 22. maija Regula (EK) 
Nr. 999/2001, ar ko paredz noteikumus 
dažu transmisīvo sūkļveida encefalopātiju 
profilaksei, kontrolei un apkarošanai 
(OV L 147, 31.5.2001., 1. lpp.) 

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 761
Michel Dantin

Regulas priekšlikums
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II pielikums – Galvenais jautājums „Dzīvnieku slimības” – AP 9 – pēdējā sleja

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7., 11., 12., 13. un 15. pants svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 762
Bas Eickhout
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
II pielikums – Galvenais jautājums „Pasākumi saistībā ar mikrobu rezistenci (AMR)” 
(jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pasākumi saistībā ar mikrobu rezistenci 
(AMR) 

Or. en

Pamatojums

Commission Action plan against the rising threats from Antimicrobial Resistance, 
(COM(2011) 748 final, 15.11.2011), particularly relevant aspects of Action 5: Animal Health 
Law: prevention of diseases, reducing the use of antibiotics & Action n° 10: Strengthen 
surveillance systems on AMR and antimicrobial consumption in animal medicine.
Antimicrobial resistance monitoring in food producing animals is already mandatory for 
bacteria that may infect humans. To avoid the growth of resistant bacteria, antimicrobials 
classified by the WHO as critically important should be exempted from use in livestock, 
except in duly substantiated cases. A general reduction of the use of antimicrobials in animals 
can be achieved through improved animal health and biosecurity measures as well as 
promotion of Good Farming Practices to avoid infections.

Grozījums Nr. 763
Bas Eickhout
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
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II pielikums – Galvenais jautājums „Pasākumi saistībā ar mikrobu rezistenci (AMR)” 
(jauns) – LLVA 8c (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisijas rīcības plāns pret 
pieaugošajiem draudiem, ko rada 
mikrobu rezistence (COM(2011)0748 
galīgā redakcija, 15.11.2011.). 
Produktīvajiem dzīvniekiem: laba 
lauksaimniecības prakse, lai izvairītos no 
infekcijām, tostarp blīvuma ierobežojumi, 
ārstēšanas un arī profilaktisko pasākumu 
dokumentēšana, īpaši svarīgu 
antibakteriālu vielu neizmantošana  

Or. en

Pamatojums

Commission Action plan against the rising threats from Antimicrobial Resistance, 
(COM(2011) 748 final, 15.11.2011), particularly relevant aspects of Action 5: Animal Health 
Law: prevention of diseases, reducing the use of antibiotics & Action n° 10: Strengthen 
surveillance systems on AMR and antimicrobial consumption in animal medicine.
Antimicrobial resistance monitoring in food producing animals is already mandatory for 
bacteria that may infect humans. To avoid the growth of resistant bacteria, antimicrobials 
classified by the WHO as critically important should be exempted from use in livestock, 
except in duly substantiated cases. A general reduction of the use of antimicrobials in animals 
can be achieved through improved animal health and biosecurity measures as well as 
promotion of Good Farming Practices to avoid infections.

Grozījums Nr. 764
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Regulas priekšlikums
II pielikums – Galvenais jautājums „Augu aizsardzības līdzekļi” – AP 10 – pēdējā sleja

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

55. pants, pirmais un otrais teikums Pareiza augu aizsardzības līdzekļu 
izmantošana un pilnīga integrētas augu 
aizsardzības prasību ievērošana saskaņā 
ar Direktīvu 2009/128/EK.

Or. es
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Grozījums Nr. 765
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Regulas priekšlikums
II pielikums – Galvenais jautājums „Augu aizsardzības līdzekļi” – AP 10 – pēdējā sleja

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

55. pants, pirmais un otrais teikums Augu aizsardzības līdzekļu pareiza 
izmantošana: tikai atļautu līdzekļu 
izmantošana ieteicamajos daudzumos un 
saskaņā ar norādījumiem, kas minēti uz 
etiķetes. Uzskaites veikšana par izmantotā 
līdzekļa nosaukumu, sastāvu, datumu, 
kurā tas izmantots attiecīgajā zemes 
gabalā, personu, kura to izmantoja, un šīs 
personas kvalifikāciju, izmantoto 
daudzumu un lietošanas metodi.

Or. es

Grozījums Nr. 766
Janusz Wojciechowski

Regulas priekšlikums
II pielikums – Galvenais jautājums „Dzīvnieku labturība” – AP 13a (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Padomes 1999. gada 19. jūlija 
Direktīva 1999/74/EK, ar ko paredz 
minimālos standartus dējējvistu 
aizsardzībai (OV L 203, 3.8.1999., 53.–
57. lpp.)

Or. en

Grozījums Nr. 767
Janusz Wojciechowski

Regulas priekšlikums
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II pielikums – Galvenais jautājums „Dzīvnieku labturība” – AP 13a (jauns) – pēdējā 
sleja

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3., 4. un 6. pants

Or. en

Grozījums Nr. 768
Janusz Wojciechowski

Regulas priekšlikums
II pielikums – Galvenais jautājums „Dzīvnieku labturība” – AP 13b (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Padomes 2007. gada 28. jūnija Direktīva 
2007/43/EK, ar nosaka obligātos 
noteikumus gaļas ražošanai audzētu cāļu 
aizsardzībai (OV L 182, 12.7.2007., 19.–
28. lpp.)

Or. en

Grozījums Nr. 769
Janusz Wojciechowski

Regulas priekšlikums
II pielikums – Galvenais jautājums „Dzīvnieku labturība” – AP 13b (jauns) – pēdējā 
sleja

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. un 4. pants (6. punkts)

Or. en


