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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)

Grozījumi akta projektā

Izmaiņas, kas ar Parlamenta grozījumiem izdarītas akta projektā, ir iezīmētas 
treknā slīprakstā. Teksts, kas iezīmēts parastā slīprakstā, tehniskajiem 
dienestiem norāda tās akta projekta daļas, kurās ierosināti labojumi, lai 
sagatavotu galīgo teksta redakciju (piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta 
daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šos ierosinātos labojumus 
apstiprina attiecīgie tehniskie dienesti.

Informācijas bloka, ko ievieto pirms katra grozījuma attiecībā uz spēkā esošu 
aktu, kuru plānots grozīt ar attiecīgo akta projektu, trešajā un ceturtajā rindā 
attiecīgi norāda spēkā esošo aktu un tā atbilstīgo teksta vienību. Daļas, kas 
tiek pārņemtas no tādas spēkā esoša akta teksta vienības, kura netiek grozīta 
ar attiecīgo akta projektu, bet kuru Parlaments nodomājis grozīt, iezīmē 
treknrakstā. Iespējamos šādu teksta daļu svītrojumus apzīmē šādi: […].
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido noteikumus 
par lauksaimniekiem paredzētiem tiešajiem maksājumiem, kurus veic saskaņā ar 
kopējās lauksaimniecības politikas atbalsta shēmām
(COM(2011)0625final/2 – C7-0336/2011 – 2011/0280(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2011)0625
galīgā redakcija/2),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu, 42. pantu un 
43. panta 2. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija Parlamentam ir iesniegusi priekšlikumu 
(C7-0336/2011),

– ņemot vērā 1979. gada Pievienošanās aktu un jo īpaši 6. punktu tam pievienotajā 
4. protokolā par kokvilnu,

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

– ņemot vērā Eiropas Revīzijas palātas 2012. gada 8. marta atzinumu1, 

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2012. gada 25. aprīļa 
atzinumu2,

– ņemot vērā Reģionu komitejas 2012. gada 4. maija atzinumu3, 

– ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

– ņemot vērā Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas ziņojumu un Attīstības 
komitejas, Budžeta komitejas, Budžeta kontroles komitejas, Vides, sabiedrības veselības 
un pārtikas nekaitīguma komitejas un Reģionālās attīstības komitejas ziņojumus (A7-
0000/2012),

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2. norāda, ka tiesību akta priekšlikumā minētais finansējums ir tikai likumdevējai iestādei 
paredzēta orientējoša norāde un ka to nevar precīzi noteikt, kamēr nav panākta vienošanās 
attiecībā uz tās regulas priekšlikumu, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–
2020. gadam;

3. prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski 
grozīt vai aizstāt ar citu tekstu; 

                                               
1 Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.
2 Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.
3 Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.
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4. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī 
dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Lai ņemtu vērā jaunus tiesību aktus par 
atbalsta shēmām, kas varētu tikt pieņemti 
pēc šīs regulas stāšanās spēkā, saskaņā ar 
Līguma 290. pantu būtu jādeleģē Komisijai 
pilnvaras pieņemt tiesību aktus, lai grozītu 
šajā regulā iekļauto atbalsta shēmu 
sarakstu.

(8) Lai ņemtu vērā jaunus tiesību aktus par 
atbalsta shēmām, kas varētu tikt pieņemti 
pēc šīs regulas stāšanās spēkā, saskaņā ar 
Līguma 290. pantu būtu jādeleģē Komisijai 
pilnvaras pieņemt tiesību aktus, lai grozītu 
šīs regulas I pielikumā noteikto atbalsta 
shēmu sarakstu.

Or. en

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Lai ņemtu vērā īpašus jaunus elementus 
un lai garantētu saņēmēju tiesību 
aizsardzību, saskaņā ar Līguma 290. pantu 
būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt 
tiesību aktus, lai noteiktu jaunas 
definīcijas, kas saistītas ar piekļuvi 
atbalstam saskaņā ar šo regulu, lai 
izveidotu pamatsistēmu, kuras ietvaros 
dalībvalstis nosaka veicamo darbību 
minimumu platībās, kas tiek dabiski 
uzturētas noganīšanai vai kultūru
audzēšanai piemērotā stāvoklī, kā arī 
noteiktu kritērijus, kas lauksaimniekiem 
jāievēro, lai tiktu uzskatīts, ka viņi ir 
izpildījuši pienākumu uzturēt 
lauksaimniecības zemi noganīšanai vai 
kultūru audzēšanai piemērotā stāvoklī, un 
kritērijus, ar kuriem nosaka stiebrzāļu un 
citu lopbarības zālaugu pārsvaru 

(9) Lai ņemtu vērā īpašus jaunus elementus 
un lai garantētu saņēmēju tiesību 
aizsardzību, saskaņā ar Līguma 290. pantu 
būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt 
tiesību aktus, lai izveidotu pamatsistēmu, 
kuras ietvaros dalībvalstis nosaka veicamo 
darbību minimumu platībās, kas tiek 
dabiski uzturētas noganīšanai vai 
kultūraugu audzēšanai piemērotā stāvoklī, 
kā arī noteiktu kritērijus, kas 
lauksaimniekiem jāievēro, lai tiktu 
uzskatīts, ka viņi ir izpildījuši pienākumu 
uzturēt lauksaimniecības platību, proti, 
platību, ko aizņem aramzeme, ilggadīgie 
zālāji un tradicionālās ganības vai 
ilggadīgie kultūraugi, noganīšanai vai 
kultūraugu audzēšanai piemērotā stāvoklī.
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ilggadīgajos zālājos.

Or. en

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Lai garantētu saņēmēju tiesību 
aizsardzību, saskaņā ar Līguma 
290. pantu būtu jādeleģē Komisijai 
pilnvaras pieņemt tiesību aktus, lai 
paredzētu noteikumus par to 
samazinājumu aprēķināšanas bāzi, kas 
dalībvalstīm jāpiemēro lauksaimniekiem, 
nodrošinot finanšu disciplīnu.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Pieredze dažādu lauksaimniekiem 
paredzētu atbalsta shēmu piemērošanā 
liecina, ka vairākos gadījumos atbalsts tika 
piešķirts saņēmējiem, kuru 
uzņēmējdarbības mērķis nav vai tikai 
nelielā mērā ir lauksaimnieciskās darbības 
veikšana, piemēram, lidostām, dzelzceļa 
sabiedrībām, nekustamā īpašuma 
uzņēmumiem un sporta laukumu 
apsaimniekotājiem. Lai nodrošinātu 
atbalsta mērķtiecīgāku piešķiršanu,
dalībvalstīm būtu jāatturas no tiešo 
maksājumu piešķiršanas šādām fiziskām 
un juridiskām personām. Mazāki nepilna 
laika lauksaimnieki tiešā veidā palīdz 

(13) Pieredze dažādu lauksaimniekiem 
paredzētu atbalsta shēmu piemērošanā 
liecina, ka vairākos gadījumos atbalsts tika 
piešķirts fiziskām un juridiskām 
personām, kuru uzņēmējdarbības mērķis 
nav vai tikai nelielā mērā ir 
lauksaimnieciskās darbības veikšana. Lai 
nodrošinātu atbalsta mērķtiecīgāku 
piešķiršanu un iespējami precīzāk ņemtu 
vērā valstu apstākļus, ir svarīgi termina 
“aktīvs lauksaimnieks” definēšanu uzticēt 
dalībvalstīm. Tādējādi tām jāatturas no 
tiešo maksājumu piešķiršanas 
pārvadājumu uzņēmumiem, lidostām, 
nekustamo īpašumu uzņēmumiem, sporta 
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uzturēt lauku apvidu dzīvīgumu, šā iemesla 
dēļ viņiem nevajadzētu liegt iespēju saņemt 
tiešos maksājumus.

laukumu apsaimniekotājiem, kempingu 
apsaimniekotājiem un kalnrūpniecības 
uzņēmumiem, izņemot gadījumus, kad šie 
uzņēmumi var pierādīt atbilstību termina 
“aktīvs lauksaimnieks” definīcijā 
noteiktajiem kritērijiem. Mazāki nepilna 
laika lauksaimnieki tiešā veidā palīdz 
uzturēt lauku apvidu dzīvīgumu, šā iemesla 
dēļ viņiem nevajadzētu liegt iespēju saņemt 
tiešos maksājumus.

Or. fr

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Tiešā ienākumu atbalsta sadalījumu 
starp lauksaimniekiem raksturo tas, ka 
samērā mazam skaitam lielu saņēmēju tiek 
piešķirtas nesamērīgi lielas maksājumu 
summas. Apjomradītu ietaupījumu dēļ 
lielākiem saņēmējiem nav vajadzīgs tāda 
paša apjoma individuālais atbalsts, lai tiktu 
efektīvi sasniegts ienākumu atbalsta 
mērķis. Turklāt pielāgošanās spējas ļauj 
lielākiem saņēmējiem darboties ar mazāku 
individuālā atbalsta apjomu. Tādēļ ir 
taisnīgi ieviest lieliem saņēmējiem 
piemērojamu sistēmu, kurā atbalsta apjomu 
pakāpeniski samazina un visbeidzot nosaka 
nepārsniedzamo summu, lai uzlabotu 
maksājumu sadalījumu lauksaimniekiem. 
Tomēr šādā sistēmā būtu jāņem vērā algotā 
darbaspēka izmantošanas intensitāte, lai 
nepieļautu nesamērīgu ietekmi uz lielām 
lauku saimniecībām, kuras nodarbina lielu 
skaitu strādājošo. Minētos maksimālos 
apjomus nevajadzētu piemērot 
maksājumiem, ko piešķir par klimatam un 
videi labvēlīgu lauksaimniecības praksi, jo 
tad šādas prakses labvēlīgā ietekme varētu 
samazināties. Lai nepārsniedzamās 

(15) Tiešā ienākumu atbalsta sadalījumu 
starp lauksaimniekiem raksturo tas, ka 
samērā mazam skaitam lielu saņēmēju tiek 
piešķirtas nesamērīgi lielas maksājumu 
summas. Apjomradītu ietaupījumu dēļ 
lielākiem saņēmējiem nav vajadzīgs tāda 
paša apjoma individuālais atbalsts, lai tiktu 
efektīvi sasniegts ienākumu atbalsta 
mērķis. Turklāt pielāgošanās spējas ļauj 
lielākiem saņēmējiem darboties ar mazāku 
individuālā atbalsta apjomu. Tādēļ ir 
taisnīgi ieviest lieliem saņēmējiem 
piemērojamu sistēmu, kurā atbalsta apjomu 
pakāpeniski samazina un visbeidzot nosaka 
nepārsniedzamo summu, lai uzlabotu 
maksājumu sadalījumu lauksaimniekiem. 
Tomēr šādā sistēmā būtu jāņem vērā algotā 
darbaspēka izmantošanas intensitāte, lai 
nepieļautu nesamērīgu ietekmi uz lielām
lauku saimniecībām, kuras nodarbina lielu 
skaitu strādājošo. Minētos maksimālos 
apjomus nevajadzētu piemērot 
maksājumiem, ko piešķir par klimatam un 
videi labvēlīgu lauksaimniecības praksi, jo 
tad šādas prakses labvēlīgā ietekme varētu 
samazināties. Tāpat maksimālos apjomus 
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summas noteikšana būtu lietderīga, 
dalībvalstīm būtu jānosaka daži kritēriji, lai 
nepieļautu lauksaimnieku ļaunprātīgus 
centienus izvairīties no izrietošajām sekām. 
Līdzekļiem, kas radušies, samazinot 
maksājumus lieliem saņēmējiem un 
nosakot to nepārsniedzamo summu, būtu 
jāpaliek dalībvalstīs, kurās tie radušies, un 
tie būtu jāizmanto tādu projektu 
finansēšanai, kas būtiski veicina inovāciju, 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
[…] Regulu (ES) Nr. […] par atbalstu 
lauku attīstībai no Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
(ELFLA) [RDR].

nevajadzētu piemērot kooperatīviem vai 
citām juridiskām personām, kuras 
apvieno vairākus tiešo maksājumu 
saņēmējus un kuras saņem un novirza 
maksājumus, lai tos pilnībā sadalītu 
saviem locekļiem. Lai nepārsniedzamās 
summas noteikšana būtu lietderīga, 
dalībvalstīm būtu jānosaka daži kritēriji, lai 
nepieļautu lauksaimnieku ļaunprātīgus 
centienus izvairīties no izrietošajām sekām. 
Līdzekļiem, kas radušies, samazinot 
maksājumus lieliem saņēmējiem un 
nosakot to nepārsniedzamo summu, būtu 
jāpaliek dalībvalstīs, kurās tie radušies, un 
tie būtu jāizmanto tādu projektu 
finansēšanai, kas būtiski veicina inovāciju, 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
[…] Regulu (ES) Nr. […] par atbalstu 
lauku attīstībai no Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
(ELFLA) [RDR].

Or. fr

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Lai atvieglotu nepārsniedzamās 
summas ieviešanu, jo īpaši attiecībā uz 
procedūrām, saskaņā ar kurām 
lauksaimniekiem piešķir tiešos 
maksājumus, un atbilstošajiem 
pārvietojumiem uz lauku attīstības budžetu, 
būtu jānosaka neto maksimālais apjoms 
katrai dalībvalstij, lai ierobežotu 
lauksaimniekiem veicamos maksājumus 
pēc nepārsniedzamās summas 
piemērošanas. Lai ņemtu vērā tā KLP 
atbalsta īpatnības, kurš piešķirts saskaņā ar 
Padomes 2006. gada 30. janvāra 
Regulu (EK) Nr. 247/2006, ar ko ievieš 
īpašus pasākumus lauksaimniecības jomā 

(16) Lai atvieglotu nepārsniedzamās 
summas ieviešanu, jo īpaši attiecībā uz 
procedūrām, saskaņā ar kurām 
lauksaimniekiem piešķir tiešos 
maksājumus, un atbilstošajiem 
pārvietojumiem uz lauku attīstības budžetu, 
būtu jānosaka neto maksimālais apjoms 
katrai dalībvalstij un, vajadzības 
gadījumā, katras dalībvalsts atsevišķiem 
reģioniem, lai ierobežotu lauksaimniekiem 
veicamos maksājumus pēc 
nepārsniedzamās summas piemērošanas. 
Lai ņemtu vērā tā KLP atbalsta īpatnības, 
kurš piešķirts saskaņā ar Padomes 
2006. gada 30. janvāra Regulu (EK) 
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attālākajiem Eiropas Savienības reģioniem, 
un Padomes 2006. gada 18. septembra 
Regulu (EK) Nr. 1405/2006, ar ko nosaka 
īpašus pasākumus lauksaimniecībā par labu 
Egejas jūras nelielajām salām un ar ko 
groza Regulu (EK) Nr. 1782/2003, un 
faktu, ka šiem tiešajiem maksājumiem 
nenosaka nepārsniedzamo summu, minētie 
tiešie maksājumi nebūtu jāiekļauj attiecīgo 
dalībvalstu neto maksimālajā apjomā.

Nr. 247/2006, ar ko ievieš īpašus 
pasākumus lauksaimniecības jomā 
attālākajiem Eiropas Savienības reģioniem, 
un Padomes 2006. gada 18. septembra 
Regulu (EK) Nr. 1405/2006, ar ko nosaka 
īpašus pasākumus lauksaimniecībā par labu 
Egejas jūras nelielajām salām un ar ko 
groza Regulu (EK) Nr. 1782/2003, un 
faktu, ka šiem tiešajiem maksājumiem 
nenosaka nepārsniedzamo summu, minētie 
tiešie maksājumi nebūtu jāiekļauj attiecīgo 
dalībvalstu neto maksimālajā apjomā.

Or. en

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Lai nodrošinātu atbalsta labāku 
sadalījumu Savienības lauksaimniecības 
zemēs, tostarp dalībvalstīs, kuras piemēroja 
vienotā platībmaksājuma shēmu, kas 
izveidota ar Regulu (EK) Nr. 73/2009, 
vienotā maksājuma shēma, kura izveidota 
ar Padomes 2003. gada 29. septembra 
Regulu (EK) Nr. 1782/2003, ar ko izveido 
kopīgus tiešā atbalsta shēmu noteikumus 
saskaņā ar kopējo lauksaimniecības 
politiku un izveido dažas atbalsta shēmas 
lauksaimniekiem, un turpināta saskaņā ar 
Regulu (EK) Nr. 73/2009, un kura 
apvienoja iepriekš esošos atbalsta 
mehānismus vienotā atsaistītu tiešo 
maksājumu shēmā, būtu jāaizstāj ar jaunu 
pamata maksājuma shēmu To veicot, būtu 
jāpārtrauc piemērot maksājumtiesības, kas 
iegūtas saskaņā ar minētajām regulām, un 
jāpiešķir jaunas tiesības, kuru pamatā 
tomēr joprojām būtu atbalsttiesīgo hektāru 
skaits, kas ir lauksaimnieku rīcībā shēmas 
īstenošanas pirmajā gadā. 

(20) Lai nodrošinātu atbalsta labāku 
sadalījumu Savienības lauksaimniecības 
zemēs, tostarp dalībvalstīs, kuras piemēroja 
vienotā platībmaksājuma shēmu, kas 
izveidota ar Regulu (EK) Nr. 73/2009, 
vienotā maksājuma shēma, kura izveidota 
ar Padomes 2003. gada 29. septembra 
Regulu (EK) Nr. 1782/2003, ar ko izveido 
kopīgus tiešā atbalsta shēmu noteikumus 
saskaņā ar kopējo lauksaimniecības 
politiku un izveido dažas atbalsta shēmas 
lauksaimniekiem, un turpināta saskaņā ar 
Regulu (EK) Nr. 73/2009, un kura 
apvienoja iepriekš esošos atbalsta 
mehānismus vienotā atsaistītu tiešo 
maksājumu shēmā, būtu jāaizstāj ar jaunu 
pamata maksājuma shēmu To veicot, būtu 
jāpārtrauc piemērot maksājumtiesības, kas 
iegūtas saskaņā ar minētajām regulām, un 
jāpiešķir jaunas tiesības, kuru pamatā 
tomēr joprojām būtu atbalsttiesīgo hektāru 
skaits, kas ir lauksaimnieku rīcībā shēmas 
īstenošanas pirmajā gadā. Tomēr 
dalībvalstīm (vai reģioniem), kas 
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piemēroja vienoto maksājumu shēmu, 
kuras pamatā bija reģionālais modelis,
būtu jāļauj pieņemt lēmumu nepārtraukt 
maksājumtiesību piemērošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Tā kā vienotā maksājuma shēmā tika 
pakāpeniski iekļautas dažādas nozares un 
lauksaimniekiem tika atvēlēts ilgāks 
pielāgošanās periods, ir kļuvis arvien 
grūtāk pamatot, kāpēc dažos gadījumos 
būtiski atšķiras atbalsts par vienu hektāru, 
kas radies vēsturisku atsauces vērtību 
izmantošanas rezultātā. Tāpēc būtu 
jānodrošina taisnīgāks tiešā ienākumu 
atbalsta sadalījums dalībvalstīm, samazinot 
saikni ar vēsturiskajām atsauces vērtībām 
un ņemot vērā Savienības budžeta 
vispārējo kontekstu. Lai nodrošinātu tiešā 
atbalsta taisnīgāku sadalījumu, vienlaikus 
ņemot vērā joprojām pastāvošās algu 
līmeņa un resursu izmaksu atšķirības, tiešā 
atbalsta apjoms par vienu hektāru būtu 
pakāpeniski jākoriģē. Visām dalībvalstīm, 
kuru tiešie maksājumi ir mazāki par 90 % 
no vidējā apmēra, par vienu trešdaļu būtu 
jāsamazina starpība starp to maksājumu 
pašreizējo apmēru un minēto vidējo 
apmēru. Šī maksājumu tuvināšana būtu 
proporcionāli jāfinansē visām 
dalībvalstīm, kuru tiešie maksājumi 
pārsniedz Savienības vidējo rādītāju. 
Turklāt visām maksājumtiesībām, kas 
2019. gadā aktivizētas dalībvalstī vai 
reģionā, vajadzētu būt vienotai vienības 
vērtībai, un šajā nolūkā pārejas periodā 
būtu jāveic lineāra tuvināšanās šai vērtībai. 

(21) Tā kā vienotā maksājuma shēmā tika 
pakāpeniski iekļautas dažādas nozares un 
lauksaimniekiem tika atvēlēts ilgāks 
pielāgošanās periods, ir kļuvis arvien 
grūtāk pamatot, kāpēc dažos gadījumos 
būtiski atšķiras atbalsts par vienu hektāru, 
kas radies vēsturisku atsauces vērtību 
izmantošanas rezultātā. Tāpēc būtu 
jānodrošina taisnīgāks tiešā ienākumu 
atbalsta sadalījums, samazinot saikni ar 
vēsturiskajām atsauces vērtībām un ņemot 
vērā Savienības budžeta vispārējo 
kontekstu. Lai nodrošinātu tiešā atbalsta 
taisnīgāku sadalījumu, vienlaikus ņemot 
vērā joprojām pastāvošās algu līmeņa un 
resursu izmaksu atšķirības, tiešā atbalsta 
apjoms par vienu hektāru būtu pakāpeniski 
jākoriģē. Visas maksājumtiesības, kas 
2019. gadā aktivizētas dalībvalstī vai 
reģionā, vajadzētu tuvināt vai pielīdzināt
vienotai vienības vērtībai, un šajā nolūkā 
pārejas periodā būtu jāveic tuvināšanās šai 
vērtībai. Lai neradītu traucējošas 
finansiālas sekas lauksaimniekiem, 
dalībvalstīm, kuras ir izmantojušas vienotā 
maksājuma shēmu un jo īpaši tās 
vēsturisko modeli, būtu jāatļauj, aprēķinot 
maksājumtiesību vērtību, ņemt vērā 
vēsturiskos faktorus. Dalībvalstis
saimniecībām var arī pilnā mērā 
nesamazināt pamata maksājumu, ko 
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Tomēr, lai neradītu traucējošas finansiālas 
sekas lauksaimniekiem, dalībvalstīm, kuras 
ir izmantojušas vienotā maksājuma shēmu 
un jo īpaši tās vēsturisko modeli, būtu 
jāatļauj jaunās shēmas pirmajā 
piemērošanas gadā, aprēķinot 
maksājumtiesību vērtību, daļēji ņemt vērā 
vēsturiskos faktorus. Turklāt diskusijās 
par nākamo daudzgadu finanšu shēmu 
periodam no 2021. gada būtu jāvelta 
uzmanība mērķim panākt pilnīgu 
konverģenci, minētajā periodā vienlīdzīgi 
sadalot tiešo atbalstu visā Eiropas 
Savienībā.

izraisījusi vēsturiskā modeļa 
izmantošanas pārtraukšana.

Or. fr

Pamatojums

Pakāpeniskuma un precizitātes labad iekšējā un ārējā tuvināšana jāiekļauj atsevišķos 
apsvērumos. Attiecībā uz iekšējo tuvināšanu dalībvalstīm būtu jāsaglabā elastīgums, kas lai 
noteiktu mērogu un tempu jebkuram konverģences procesam, kas būtu jāīsteno, lai ņemtu 
vērā ekonomikas situāciju, kas ietekmē saimniecību darbību, un pamata maksājuma īpatsvaru 
attiecībā pret lauksaimnieka ienākumiem.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
21.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21a) Papildus atbalsta maksājumu 
tuvināšanai valsts un reģionu līmenī arī 
tiešajiem maksājumiem atvēlētais valsts 
budžets būtu jāpielāgo tā, lai dalībvalstīs, 
kurās pašreiz tiešo maksājumu apjoms 
par vienu hektāru ir mazāks par 70 % no 
Savienības atbalsta vidējā apmēra, šo
starpību samazinātu par 30 %. Visām 
dalībvalstīm, kuru tiešo maksājumu 
apmērs ir 70 % līdz 80 % no vidējā 
apmēra, šī starpība būtu jāsamazina par
25 %, bet tajās dalībvalstīs, kuru tiešo 
maksājumu apmērs ir lielāks par 80 % no 
vidējā apmēra, šī starpība būtu 
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jāsamazina par 10 %. Piemērojot šo 
mehānismu, visās dalībvalstīs būtu 
jāpanāk tāds līmenis, kas nebūtu mazāks 
par 65 % no Savienības atbalsta vidējā 
apmēra. Dalībvalstīs, kurās maksājumu 
apmērs pārsniedz Savienības atbalsta 
vidējo apmēru, veicot tuvināšanu, apmērs 
nebūtu jāsamazina zem vidējā. 
Maksājumu tuvināšana būtu 
proporcionāli jāfinansē visām 
dalībvalstīm, kuru tiešie maksājumi 
pārsniedz Savienības vidējo rādītāju.

Or. fr

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Lai garantētu saņēmēju tiesību 
aizsardzību un precizētu īpašās situācijas, 
kādas var rasties, piemērojot pamata 
maksājuma shēmu, saskaņā ar Līguma 
290. pantu būtu jādeleģē Komisijai 
pilnvaras pieņemt tiesību aktus, lai 
pieņemtu noteikumus par lauksaimnieku 
tiesībām uz atbalstu un piekļuvi pamata 
maksājuma shēmai mantošanas un 
paredzamas mantošanas, mantošanas 
saskaņā ar nomas līgumu, juridiskā statusa 
vai nosaukuma maiņas, saimniecības 
apvienošanas vai sadalīšanas gadījumā; lai 
pieņemtu noteikumus par maksājumtiesību 
vērtības un skaita vai vērtības 
palielinājuma aprēķināšanu, kas saistīta ar 
maksājumtiesību piešķiršanu, arī 
noteikumus par iespēju noteikt to 
maksājumtiesību provizorisku vērtību un 
skaitu vai provizorisku palielinājumu, kas 
piešķirtas, pamatojoties uz lauksaimnieka 
pieteikumu, par maksājumtiesību 

(23) Lai garantētu saņēmēju tiesību 
aizsardzību un precizētu īpašās situācijas, 
kādas var rasties, piemērojot pamata 
maksājuma shēmu, saskaņā ar Līguma 
290. pantu būtu jādeleģē Komisijai 
pilnvaras pieņemt tiesību aktus, lai 
pieņemtu noteikumus par lauksaimnieku 
tiesībām uz atbalstu un piekļuvi pamata 
maksājuma shēmai mantošanas un 
paredzamas mantošanas, mantošanas 
saskaņā ar nomas līgumu, juridiskā statusa 
vai nosaukuma maiņas, saimniecības 
apvienošanas vai sadalīšanas gadījumā; lai 
pieņemtu noteikumus par maksājumtiesību 
vērtības un skaita vai vērtības 
palielinājuma aprēķināšanu, kas saistīta ar 
maksājumtiesību piešķiršanu, arī 
noteikumus par iespēju noteikt to 
maksājumtiesību provizorisku vērtību un 
skaitu vai provizorisku palielinājumu, kas 
piešķirtas, pamatojoties uz lauksaimnieka 
pieteikumu, par maksājumtiesību 
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provizoriskās un galīgās vērtības un skaita 
noteikšanas nosacījumiem un par 
gadījumiem, kad maksājumtiesību 
piešķiršanu varētu ietekmēt pārdošanas vai 
nomas līgums; lai pieņemtu noteikumus 
par to maksājumtiesību vērtības un skaita 
noteikšanu un aprēķināšanu, kas saņemtas 
no valsts rezerves; lai pieņemtu 
noteikumus par to, kā grozāma 
maksājumtiesību vienības vērtība, ja runa 
ir par maksājumtiesību daļām, un kritērijus 
maksājumtiesību piešķiršanai atkarībā no 
valsts rezerves izmantojuma un 
piešķiršanai lauksaimniekiem, kuri 
2011. gadā nebija pieteikušies uz atbalstu.

provizoriskās un galīgās vērtības un skaita 
noteikšanas nosacījumiem un par 
gadījumiem, kad maksājumtiesību 
piešķiršanu varētu ietekmēt pārdošanas vai 
nomas līgums; lai pieņemtu noteikumus 
par to maksājumtiesību vērtības un skaita 
noteikšanu un aprēķināšanu, kas saņemtas 
no valsts rezerves; lai pieņemtu 
noteikumus par to, kā grozāma 
maksājumtiesību vienības vērtība, ja runa 
ir par maksājumtiesību daļām, un kritērijus 
maksājumtiesību piešķiršanai atkarībā no 
valsts rezerves izmantojuma un 
piešķiršanai lauksaimniekiem, kuri no 
2009. līdz 2011. gadam nebija pieteikušies 
uz atbalstu.

Or. en

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Viens no jaunās KLP mērķiem ir 
uzlabot ekoloģiskos rādītājus, paredzot 
tiešo maksājumu obligātu “ekoloģisko” 
komponentu, kas atbalstīs visā Savienībā 
īstenojamu klimatam un videi labvēlīgu 
lauksaimniecības praksi. Šajā nolūkā daļa 
no valsts maksimālā apjoma, kas noteikts 
tiešajiem maksājumiem, dalībvalstīm būtu 
jāizmanto, lai papildus pamata 
maksājumam piešķirtu gada maksājumu 
par obligātu praksi, kas lauksaimniekiem 
jāievēro, par prioritāti izvirzot gan klimata, 
gan vides politikas mērķus. Šāda prakse 
būtu jāveic kā vienkāršas, vispārinātas, 
ārpuslīgumiskas un ikgadējas darbības, kas 
pārsniedz savstarpējās atbilstības prasības 
un ir saistītas ar lauksaimniecību, 
piemēram, kultūru dažādošana, ilggadīgo 
zālāju uzturēšana un ekoloģiski nozīmīgas 

(26) Viens no jaunās KLP mērķiem ir 
uzlabot ekoloģiskos rādītājus. Šajā nolūkā 
daļa no valsts maksimālā apjoma, kas 
noteikts tiešajiem maksājumiem, 
dalībvalstīm būtu jāizmanto, lai piešķirtu 
gada maksājumu par obligātu praksi, kas 
lauksaimniekiem jāievēro, par prioritāti 
izvirzot gan klimata, gan vides politikas 
mērķus. Šāda prakse būtu jāveic kā 
vienkāršas, vispārinātas, ārpuslīgumiskas 
un ikgadējas darbības, kas pārsniedz 
savstarpējās atbilstības prasības un ir 
saistītas ar lauksaimniecību, piemēram, 
kultūraugu dažādošana, ilggadīgo zālāju 
un tradicionālo ganību, daudzgadīgo 
kultūraugu, kuru audzēšanā izmanto
piemērotu agronomijas praksi, uzturēšana 
un ekoloģiski nozīmīgas platības. Šāda 
prakse būtu jānosaka arī tiem 
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platības. Šāda prakse būtu jānosaka kā
obligāta arī tiem lauksaimniekiem, kuru 
saimniecības pilnībā vai daļēji atrodas 
Natura 2000 teritorijās, uz kurām attiecas 
Padomes 1992. gada 21. maija 
Direktīva 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, 
savvaļas faunas un floras aizsardzību un 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2009. gada 30. novembra 
Direktīva 2009/147/EK par savvaļas putnu 
aizsardzību, ciktāl šāda prakse ir saderīga 
ar minēto direktīvu mērķiem. Ņemot vērā 
bioloģiskās lauksaimniecības sistēmu 
vispārēji atzīto labvēlīgo ietekmi uz vidi, 
lauksaimniekiem, kuri pilda Padomes 
2007. gada 28. jūnija Regulā (EK) 
Nr. 834/2007 par bioloģisko ražošanu un 
bioloģisko produktu marķēšanu un par 
Regulas (EEK) Nr. 2092/91 atcelšanu 
paredzētos nosacījumus, būtu jāgūst 
labums no “ekoloģiskā” komponenta bez 
papildu pienākumu izpildes. “Ekoloģiskā” 
komponenta neievērošanai būtu jānoved 
pie sodu piemērošanas, pamatojoties uz 
Regulas (ES) Nr. […] [HZR] 65. pantu.

lauksaimniekiem, kuru saimniecības 
pilnībā vai daļēji atrodas Natura 2000 
teritorijās, uz kurām attiecas Padomes 
1992. gada 21. maija Direktīva 92/43/EEK 
par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un 
floras aizsardzību un Eiropas Parlamenta 
un Padomes 2009. gada 30. novembra 
Direktīva 2009/147/EK par savvaļas putnu 
aizsardzību, ciktāl šāda prakse ir saderīga 
ar minēto direktīvu mērķiem. Ņemot vērā 
bioloģiskās lauksaimniecības sistēmu 
vispārēji atzīto labvēlīgo ietekmi uz vidi, 
lauksaimniekiem, kuri pilda Padomes 
2007. gada 28. jūnija Regulā (EK) 
Nr. 834/2007 par bioloģisko ražošanu un 
bioloģisko produktu marķēšanu un par 
Regulas (EEK) Nr. 2092/91 atcelšanu 
paredzētos nosacījumus, būtu jāgūst 
labums no “ekoloģiskā” komponenta bez 
papildu pienākumu izpildes. Tādi paši 
noteikumi būtu jāpiemēro 
lauksaimniekiem, kuri iesaistās lauku 
attīstībai paredzētās agrovides 
programmās vai kuri ir sertificēti atzītas 
vides vērtības valsts sertifikācijas sistēmā.

Or. fr

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27) Lai nodrošinātu ar kultūru 
dažādošanas pasākumu saistīto 
pienākumu samērīgu un nediskriminējošu 
piemērošanu un lai tie garantētu 
spēcīgāku vides aizsardzību, saskaņā ar 
Līguma 290. pantu būtu jādeleģē 
Komisijai pilnvaras pieņemt tiesību aktus, 
lai noteiktu “kultūras” definīciju un 
pasākuma piemērošanas noteikumus.

svītrots

Or. fr
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Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Lai nodrošinātu to, ka lauksaimnieki 
saglabā ilggadīgo zālāju platības, saskaņā 
ar Līguma 290. pantu būtu jādeleģē 
Komisijai pilnvaras pieņemt tiesību aktus, 
lai pieņemtu pasākuma piemērošanas 
noteikumus.

(28) Lai nodrošinātu to, ka lauksaimnieki 
saglabā ilggadīgo zālāju platības un 
tradicionālās ganības, saskaņā ar Līguma 
290. pantu būtu jādeleģē Komisijai 
pilnvaras pieņemt tiesību aktus, lai 
pieņemtu pasākuma piemērošanas 
noteikumus.

Or. en

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29) Lai nodrošinātu ekoloģiski nozīmīgu 
platību pasākuma efektīvu un saskaņotu 
īstenošanu, vienlaikus ņemot vērā 
dalībvalstu specifiku, saskaņā ar Līguma 
290. pantu būtu jādeleģē Komisijai 
pilnvaras pieņemt tiesību aktus, lai sīkāk 
definētu šajā pasākumā minēto ekoloģiski 
nozīmīgo platību veidus un lai pievienotu 
un definētu citus ekoloģiski nozīmīgu 
platību veidus, ko var ņemt vērā, lai 
konstatētu, vai ir ievērota šajā pasākumā 
minētā procentuālā daļa.

(29) Lai nodrošinātu ekoloģiski nozīmīgu 
platību pasākuma efektīvu un saskaņotu 
īstenošanu, vienlaikus ņemot vērā 
dalībvalstu specifiku, saskaņā ar Līguma 
290. pantu būtu jādeleģē Komisijai 
pilnvaras pieņemt tiesību aktus, lai 
noteiktu precīzus kritērijus šajā pasākumā 
minēto ekoloģiski nozīmīgo platību 
veidiem un lai pievienotu citus ekoloģiski 
nozīmīgu platību veidus, ko var ņemt vērā, 
lai konstatētu, vai ir ievērota šajā pasākumā 
minētā procentuālā daļa.

Or. en
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Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
33. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fr

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
38. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fr
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Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
43. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(43) Lai spēcinātu lauku attīstības politiku, 
būtu jādod dalībvalstīm iespēja līdzekļus 
no tiešo maksājumu maksimālā apjoma 
pārvietot uz lauku attīstībai piešķirto 
atbalstu. Visi tādā veidā pārvietotie līdzekļi 
būtu jāizmanto bez līdzfinansējuma.
Dalībvalstīm, kuras lauku attīstības ziņā 
ir neizdevīgākā stāvoklī, būtu jāļauj 
pārvietot līdzekļus, lai papildinātu to 
apmēru. Turklāt visām dalībvalstīm būtu 
jāļauj papildināt pārvietotos līdzekļus par 
summu, kas ir proporcionāla tām atbalsta 
summām, kuras nav piešķirtas pozīcijā, 
kas paredzēta atbalstam apgabaliem, 
kuros ir dabas ierobežojumi. Lai papildus 
atbalstītu lauku attīstības programmu 
agrovides pasākumus, dalībvalstīm būtu 
arī jāļauj pārvietot ekoloģiskai 
lauksaimniecībai neiztērētos līdzekļus.
Vienlaikus dalībvalstīm, kurās tiešā 
atbalsta apmērs nepārsniedz 90 % no 
Savienības atbalsta vidējā apmēra, būtu 
jādod iespēja līdzekļus no lauku attīstībai 
piešķirtā atbalsta pārvietot uz tiešo 
maksājumu maksimālo apjomu. Šāda 
izvēle būtu jāveic, nepārsniedzot noteiktus 
limitus, vienreiz un attiecībā uz visu šīs 
regulas piemērošanas periodu.

Or. fr
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Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
1. pants – b punkts – vii apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

vii) vienkāršotu shēmu mazajiem 
lauksaimniekiem,

vii) brīvprātīgu vienkāršotu shēmu 
mazajiem lauksaimniekiem,

Or. en

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
2. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Lai nodrošinātu tiesisko noteiktību,
Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 55. pantu 
pieņemt deleģētos aktus, ar ko groza
I pielikumā iekļauto atbalsta shēmu 
sarakstu tiktāl, ciktāl tas nepieciešams, lai 
ņemtu vērā jaunus tiesību aktus par 
atbalsta shēmām, kuri varētu tikt pieņemti 
pēc šīs regulas stāšanās spēkā.

Or. xm

Pamatojums

Atbalsta shēmu (1 pielikums) grozījumi būtu jāveic, ievērojot parasto likumdošanas 
procedūru; iespēja izmantot deleģēto tiesību aktu procedūru būtu jāpiemēro tikai šāda 
pielikuma papildināšanai.

Grozījums Nr. 20

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 21

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

e) “lauksaimniecības platība” ir platība, ko 
aizņem aramzeme, ilggadīgie zālāji un 
tradicionālās ganības vai ilggadīgie 
kultūraugi;

Or. en

Grozījums Nr. 22

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

h) “ilggadīgie zālāji un tradicionālās 
ganības” ir zeme, ko izmanto, lai audzētu 
dabīgi veidojušās (pašiesējušās) vai 
kultivētas (sētas) stiebrzāles vai citus 
lopbarības augus, un kas nav iekļauta 
saimniecības augsekas sistēmā; tajā var 
augt citas sugas vai tai var būt citas 
īpatnības, kas raksturīgas tradicionālām 
ganībām; 

Or. xm

Pamatojums

Šis grozījums, no vienas puses, drīzāk attiecas uz pastāvīgajām ganībām, nevis tikai uz 
pastāvīgajām pļavām, tādējādi iekļaujot lauksaimniekus, kas nodarbojas ar ekstensīvu 
lopkopību, taču, no otras puses, tā mērķis ir atvieglināt arī definēšanu un uzraudzību.
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Grozījums Nr. 23

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

i) “lopbarības zālaugi” ir visi zālaugi, ko 
dalībvalstī parasti iekļauj pļavām 
paredzētos sēklu maisījumos (neatkarīgi no 
tā, vai tās izmanto ganību lopiem);

Or. en

Grozījums Nr. 24

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 25

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

c) noteiktu sistēmu, saskaņā ar kuru 
dalībvalstīm jānosaka kritēriji, kas 
lauksaimniekiem jāievēro, lai tiktu 
uzskatīts, ka viņi ir izpildījuši pienākumu 
uzturēt lauksaimniecības platību 
noganīšanai vai kultūraugu audzēšanai 
piemērotā stāvoklī, kā minēts 1. punkta 
c) apakšpunktā;
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Or. en

Grozījums Nr. 26

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 27

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai nepieļautu to, ka tiešo maksājumu 
kopsumma pārsniedz III pielikumā 
noteikto maksimālo apjomu, dalībvalstis 
lineāri samazina visus tiešos maksājumus, 
izņemot tiešos maksājumus, kas piešķirti 
saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 247/2006 un 
(EK) Nr. 1405/2006.

Lai nepieļautu to, ka tiešo maksājumu 
kopsumma pārsniedz III pielikumā 
noteikto maksimālo apjomu, dalībvalstis 
lineāri samazina visus tiešos maksājumus, 
izņemot tiešos maksājumus, kas piešķirti
saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 247/2006 un 
(EK) Nr. 1405/2006. Ja dalībvalstis 
nolemj piemērot pamatmaksājuma shēmu 
20. panta 1. punktā noteiktajā līmenī, tās 
samazinājumiem reģionālā līmenī var 
piemērot atšķirīgas robežvērtības.

Or. en

Pamatojums

Lai dalībvalstīm nodrošinātu lielāku rīcības brīvību.
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Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
55. pantu pieņemt deleģētos aktus 
attiecībā uz noteikumiem par to 
samazinājumu aprēķināšanas bāzi, kuri 
dalībvalstīm jāpiemēro lauksaimniekiem 
saskaņā ar šā panta 1. un 2. punktu.

svītrots

Or. en

Pamatojums

EP un koplēmuma procedūras budžeta pilnvaru apstiprināšana.

Grozījums Nr. 29

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) gada tiešo maksājumu summa ir 
mazāka par 5 % no kopējiem 
ieņēmumiem, kuri gūti no 
nelauksaimnieciskām darbībām pēdējā 
fiskālajā gadā, vai

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 30

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) to lauksaimniecības platības ir 
galvenokārt tādas platības, kuras tiek 
dabiski uzturētas noganīšanai vai kultūru
audzēšanai piemērotā stāvoklī, un tie šajās 

b) to lauksaimniecības platības ir 
galvenokārt tādas platības, kuras tiek 
dabiski uzturētas noganīšanai vai 
kultūraugu audzēšanai piemērotā stāvoklī, 
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platībās neveic darbību minimumu, ko 
dalībvalstis noteikušas saskaņā ar 4. panta 
1. punkta c) apakšpunktu.

un tie šajās platībās neveic darbību 
minimumu, ko dalībvalstis noteikušas 
saskaņā ar 4. panta 1. punkta 
c) apakšpunktu, vai

Or. en

Grozījums Nr. 31

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) tie 2011. gadā nebija iesaistīti 
lauksaimnieciskajā ražošanā.

Or. en

Pamatojums

Pievienojot šo prasību, tiks novērsts ne vien tādu zemju īpašnieku pieplūdums, kas nav 
lauksaimnieki, bet no jaunā tiešā atbalsta režīma tiks izslēgti arī tādi zemes īpašnieki, kas nav 
lauksaimnieki, bet kas pašlaik pieprasa maksājumu.

Grozījums Nr. 32

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Dalībvalstis izstrādā objektīvus un 
nediskriminējošus kritērijus, lai 
nodrošinātu, ka tiešie maksājumi netiek 
piešķirti fiziskai vai juridiskai personai:
a) kuras lauksaimnieciskā darbība veido 
tikai nenozīmīgu šīs personas kopējās 
saimnieciskās darbības daļu, vai
b) kuras pamatnodarbošanās vai 
uzņēmuma inventārs neatbilst 
lauksaimnieciskās darbības veikšanai.
Uzņēmumus, proti, pārvadājumu 
uzņēmumus, lidostas, nekustamo īpašumu 
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uzņēmumus, sporta laukumu 
apsaimniekotājus, kempingu 
apsaimniekotājus un kalnrūpniecības 
uzņēmumus pēc būtības nevar uzskatīt 
par aktīviem lauksaimniekiem vai jebkādu 
tiešo maksājumu saņēmējiem, izņemot 
gadījumus, kad šie uzņēmumi var 
pierādīt, ka uz viņiem neattiecas pirmās 
daļas a) un b) punktā noteiktie kritēriji.
Pēc tam, kad šie kritēriji pienācīgi 
paziņoti Komisijai, dalībvalstis var nolemt 
otrajā daļā uzskaitītajiem uzņēmumiem 
pievienot citus uzņēmumu veidus.

Or. fr

Grozījums Nr. 33

Regulas priekšlikums
9. pants – 3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) kritērijus, ar kuriem nosaka tiešo 
maksājumu summu 1. un 2. punkta 
piemērošanas vajadzībām, jo īpaši 
maksājumtiesību piešķiršanas pirmajā 
gadā, ja maksājumtiesību vērtība vēl nav 
galīgi noteikta, kā arī jauniem 
lauksaimniekiem;

a) neskarot 18. panta 2. punktu —
kritērijus, ar kuriem nosaka tiešo 
maksājumu summu 1. un 2. punkta 
piemērošanas vajadzībām, jo īpaši 
maksājumtiesību piešķiršanas pirmajā 
gadā, ja maksājumtiesību vērtība vēl nav 
galīgi noteikta, kā arī jauniem 
lauksaimniekiem; un

Or. en

Pamatojums
Jauno maksājumtiesību piešķiršanai jābūt brīvprātīgai tajās dalībvalstīs, kuras pilnībā ir 
ieviesušas reģionālo modeli saskaņā ar pašreizējo Regulu (EK) Nr. 73/2009. 

Grozījums Nr. 34

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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b) izņēmumus no noteikuma, ka jāņem 
vērā pēdējā fiskālajā gadā gūtie 
ieņēmumi, ja attiecīgie dati nav pieejami, 
un

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 35

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts – 3. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– par 70 % samazina daļu, kas lielāka par 
EUR 250 000 un nepārsniedz 
EUR 300 000,

par 80 % samazina daļu, kas lielāka par 
EUR 250 000,

Or. xm

Pamatojums

Atbalsta apmēram, kas pārsniedz EUR 250 000, būtu jāpiemēro lielāks samazinājums. 
Piemēram, neskarot atalgojumu, par 80 % samazinot daļu, kas lielāka par EUR 250 000, 
saņēmēja, kas iepriekš saņēma EUR 370 000, atbalsta apmērs tiktu samazināts līdz 
EUR 244 000, toties pēc samazināšanas par 70 % atbilstošā summa būtu EUR 256 000.

Grozījums Nr. 36

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– pēc minētās samazināšanas iegūtā 
summa nedrīkst būt lielāka par 
EUR 300 000.

Or. xm

Pamatojums

Šis ir tehnisks pielāgojums, lai noteiktu maksimālo summu EUR 300 000 apmērā, ko iegūst 
pēc katras daļas samazināšanas.
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Grozījums Nr. 37

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts – 4. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– par 100 % samazina daļu, kas lielāka
par EUR 300 000.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 38

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Pirmo punktu nepiemēro 
kooperatīviem vai citām juridiskām 
personām, kas apvieno vairākus tiešo 
maksājumu saņēmējus un kas saņem un 
novirza maksājumus, lai tos pilnībā 
sadalītu saviem locekļiem, uz kuriem 
savukārt attiecas 1. punkts. 

Or. fr

Pamatojums

Piemērojot maksimālo robežu, jānovērš tādas situācijas, kad kooperatīviem un līdzīgām 
ražotāju grupām piemēro samazinājumus, kam vajadzētu ietekmēt tikai to atsevišķus locekļus.

Grozījums Nr. 39

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līdz 2013. gada 1. augustam Beļģija, 
Dānija, Francija, Vācija, Īrija, 
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Nīderlande, Spānija, Zviedrija un 
Apvienotā Karaliste var nolemt par 
10 procenta punktiem palielināt 1. daļā 
minēto valsts gada maksimālo apjomu. 

Or. en

Grozījums Nr. 40

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pirmajā daļā minētā valsts gada 
maksimālā apjoma procentuālo daļu var 
palielināt maksimāli par 5 procenta
punktiem tajās dalībvalstīs, kuras nolemj 
nepiemērot vai daļēji piemērot šīs regulas 
III sadaļas 3. nodaļā paredzētos 
maksājumus apgabaliem, kuros ir dabas 
ierobežojumi.

Or. en

Pamatojums

Ja dalībvalsts nolemj nepiemērot maksājumus vai piemērot tikai to daļu I pīlāra apgabalos, 
kuros ir dabas ierobežojumi, būtu jāļauj dalībvalstij šos nepiešķirtos līdzekļus pārvietot uz 
II pīlāru.

Grozījums Nr. 41

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pirmajā daļā minēto lēmumu paziņo 
Komisijai līdz minētajā daļā norādītajam 
datumam.

Pirmajā, otrajā un trešajā daļā minētos
lēmumus nevar summēt, pārvirzot vairāk 
nekā 20 % no pirmajā daļā minētā valsts 
maksimālā apjoma. Šos lēmumus paziņo 
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Komisijai līdz pirmajā daļā norādītajam 
datumam.

Or. fr

Grozījums Nr. 42

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Procentuālā daļa, kas paziņota saskaņā ar 
otro daļu, pirmajā daļā minētajiem gadiem 
ir vienāda.

Procentuālās daļas, kas paziņotas saskaņā 
ar iepriekšējo daļu, pirmajā daļā 
minētajiem gadiem būs vienādas.

Or. en

Grozījums Nr. 43

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībvalstis saskaņā ar 33. pantu 
nepiešķirtos līdzekļus var pārvietot, lai 
atbalstītu pirmajā punktā minētos lauku 
attīstības pasākumus, izmantojot
Savienības atbalstu, kas agrovides un 
klimata pasākumiem paredzēts lauku 
attīstības programmās, ko saskaņā ar 
Regulu (ES) Nr. […] [RDR] finansē no 
ELFLA.

Or. en

Pamatojums

Būtu jāļauj dalībvalstīm pārvietot videi nekaitīgiem pasākumiem paredzētos neiztērētos 
līdzekļus agrovides un klimata pasākumu atbalstam.
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Grozījums Nr. 44

Regulas priekšlikums
15. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

I pielikumā uzskaitītās atbalsta shēmas 
piemēro, neskarot iespēju tās jebkurā brīdī 
pārskatīt, lai ņemtu vērā ekonomikas 
norises un budžeta situāciju.

I pielikumā uzskaitītās atbalsta shēmas 
piemēro, neskarot iespēju tās jebkurā brīdī 
pārskatīt, pieņemot tiesību aktu, lai ņemtu 
vērā ekonomikas norises un budžeta 
situāciju.

Or. en

Grozījums Nr. 45

Regulas priekšlikums
18. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pamata maksājuma shēmas atbalsts ir 
pieejams lauksaimniekiem, ja tie saskaņā 
ar šo regulu ir ieguvuši maksājumtiesības 
pirmajā piešķiršanā atbilstīgi 21. pantam, 
no valsts rezerves atbilstīgi 23. pantam vai 
nododot maksājumtiesības atbilstīgi 
27. pantam.

1. Pamata maksājuma shēmas atbalsts ir 
pieejams lauksaimniekiem, ja tie saskaņā 
ar šo regulu ir ieguvuši maksājumtiesības 
pirmajā piešķiršanā atbilstīgi 21. pantam, 
no valsts rezerves atbilstīgi 23. pantam vai 
nododot maksājumtiesības atbilstīgi 
27. pantam vai, ja šo lauksaimnieku 
saimniecība ir dalībvalstī, kas ir nolēmusi 
izmantot 2. punkta 1.a daļā paredzēto 
izvēles iespēju, un ja šiem 
lauksaimniekiem ir maksājumtiesības 
saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1782/2003 
un/vai Regulu (EK) Nr.°73/2009.

Or. en

Pamatojums

To dalībvalstu (vai reģionu) lauksaimniekiem, kurās ir pilnībā reģionāli VMS modeļi, jau ir 
piešķirtas maksājumtiesības visām atbalsttiesīgajām platībām. Tāpēc nav jāievieš pilnīgi 
jauna sistēma. 
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Grozījums Nr. 46

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atkāpjoties no pirmās daļas, dalībvalstis, 
kas 2013. gada 31. decembrī piemēro 
vienotā maksājuma shēmu, kuras pamatā 
ir Regulas (EK) Nr. 1782/2003 59. pantā 
noteiktais reģionālais modelis, līdz
2013. gada 1. augustam saglabā
maksājumtiesības, kas piešķirtas saskaņā 
ar Regulu (EK) Nr.°1782/2003 un/vai 
Regulu (EK) Nr.°73/2009.

Or. en

Pamatojums

To dalībvalstu (vai reģionu) lauksaimniekiem, kurās ir pilnībā reģionāli VMS modeļi, jau ir 
piešķirtas maksājumtiesības visām atbalsttiesīgajām platībām. Tāpēc nav jāievieš pilnīgi 
jauna sistēma. 

Grozījums Nr. 47

Regulas priekšlikums
19. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija ar īstenošanas aktiem nosaka 
pamata maksājuma shēmas valsts gada 
maksimālo apjomu, no II pielikumā 
noteiktā valsts gada maksimālā apjoma 
atņemot gada summas, kas nosakāmas 
atbilstīgi 33., 35., 37. un 39. pantam. Šos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
56. panta 2. punktā minēto pārbaudes 
procedūru.

1. Komisija ar īstenošanas aktiem katrai 
dalībvalstij nosaka pamata maksājuma 
shēmas valsts gada maksimālo apjomu, no 
II pielikumā noteiktā valsts gada 
maksimālā apjoma atņemot gada summas, 
kas nosakāmas atbilstīgi 33., 35., 37. un 
39. pantam. Šos īstenošanas aktus pieņem 
saskaņā ar 56. panta 2. punktā minēto 
pārbaudes procedūru.

Or. en
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Grozījums Nr. 48

Regulas priekšlikums
20. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis līdz 2013. gada 1. augustam 
var nolemt pamata maksājuma shēmu 
piemērot reģionālā līmenī. Tādā gadījumā 
tās nosaka reģionus saskaņā ar objektīviem 
un nediskriminējošiem kritērijiem, 
piemēram, atbilstīgi to agronomiskajam un 
ekonomiskajam raksturojumam un 
reģionālajam lauksaimniecības 
potenciālam, vai to institucionālajai vai 
administratīvajai struktūrai.

1. Dalībvalstis līdz 2013. gada 1. augustam 
var nolemt pamata maksājuma shēmu 
piemērot reģionālā līmenī. Tādā gadījumā 
tās nosaka reģionus saskaņā ar objektīviem 
un nediskriminējošiem kritērijiem, 
piemēram, atbilstīgi to agronomiskajam un 
sociāli ekonomiskajam raksturojumam un 
reģionālajam lauksaimniecības 
potenciālam, vai to institucionālajai vai 
administratīvajai struktūrai.

Or. fr

Pamatojums

Jānodrošina iespēja kritērijos iekļaut darbaspēku.

Grozījums Nr. 49

Regulas priekšlikums
21. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ievērojot 2. punktu, lauksaimniekiem 
piešķir maksājumtiesības, ja tie līdz
2014. gada 15. maijam iesniedz pieteikumu 
maksājumtiesību piešķiršanai saskaņā ar 
pamata maksājuma shēmu, izņemot 
nepārvaramas varas un ārkārtas apstākļus.

1. Ievērojot šā panta 2. punktu un 
neskarot 18. panta 2. punktu, 
lauksaimniekiem piešķir maksājumtiesības, 
ja tie līdz 2014. gada 15. maijam iesniedz 
pieteikumu maksājumtiesību piešķiršanai 
saskaņā ar pamatmaksājuma shēmu, 
izņemot nepārvaramas varas un ārkārtas 
apstākļus.

Or. en

Pamatojums

Jauno maksājumtiesību piešķiršanai jābūt brīvprātīgai tajās dalībvalstīs, kuras pilnībā ir 
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ieviesušas reģionālo modeli. 

Grozījums Nr. 50

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. xm

Pamatojums

Šis periods būtu jāpagarina; nedrīkstētu noteikt tikai vienu gadu, tādējādi, iespējams, 
izslēdzot lauksaimniekus, kuri konkrētu apstākļu dēļ nav varējuši aktivizēt savas 
maksājumtiesības.

Grozījums Nr. 51

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Grozījums Nr. 52

Regulas priekšlikums
21. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Būtu jānodrošina iespēja pārvietot maksājumtiesības vairāk nekā vienai personai, un tām 
jābūt pārvietojamām sadalīšanas gadījumā.

Grozījums Nr. 53

Regulas priekšlikums
22. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fr

Pamatojums

Reformas īstenošanas pirmajā gadā nevajadzētu veikt tik krasu pāreju.
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Grozījums Nr. 54

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Dalībvalstis var palielināt 33. panta 
1. punktā vai 35. panta 1. punktā minēto 
valsts maksimālo apjomu, lai valsts 
līmenī, piemērojot objektīvus un 
nediskriminējošus kritērijus, piešķirtu 
prioritāti konkrētiem saņēmējiem, kas 
atbilst termina “aktīvs lauksaimnieks”
definīcijai. Šo lēmumu Komisijai paziņo 
līdz 2013. gada 1. augustam.

Or. en

Grozījums Nr. 55

Regulas priekšlikums
22. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

a) ir vienota vienības vērtība; vai

b) tā var atšķirties no vidējās vienotās 
vērtības ne vairāk par 20 %.

Or. fr

Pamatojums

Lai panāktu konverģenci attiecībā uz vienotu vienības vērtību 2019. gadā, dažos gadījumos 
varētu rasties pārāk liela novirze. Tāpēc dalībvalstīm būtu jāļauj izmantot rezervi attiecībā uz 
vēlamo konverģences gaitu.
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Grozījums Nr. 56

Regulas priekšlikums
22. pants – 5. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Piemērojot 2., 3. un 5. punktu, dalībvalstis 
var veikt pasākumus, lai nodrošinātu, ka 
gadījumos, kad maksājumtiesību vērtība
ir samazināta saimniecību līmenī, 
2019. gadā un 2014. gadā aktivizēto 
maksājumtiesību starpība nav lielāka par 
30 %. 

Or. fr

Pamatojums

Var nopietni ciest dažas saimniecības, kuru maksājumtiesību vērtība ir ārkārtīgi atšķirīga no 
ES vidējās; tāpēc dalībvalstīm būtu jāļauj veikt pasākumus, lai ierobežotu pamata maksājuma 
samazinājumu.

Grozījums Nr. 57

Regulas priekšlikums
23. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Katra dalībvalsts izveido valsts rezervi. 
Šajā nolūkā pamatmaksājuma shēmas 
piemērošanas pirmajā gadā dalībvalstis 
uzsāk pamatmaksājuma shēmas maksimālā 
apjoma lineāru procentuālu samazināšanu 
valsts līmenī, lai veidotu valsts rezervi. Šis 
samazinājums 2014. gadam nav lielāks par 
3 %, izņemot tad, ja tas vajadzīgs, lai segtu 
4. punktā noteiktās piešķiršanas vajadzības. 
Dalībvalstis, ņemot vērā piešķiršanas 
vajadzības, katru gadu var noteikt 
samazinājuma maksimālo robežu
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turpmākajiem gadiem.

Or. xm

Pamatojums

Tiklīdz dalībvalstīm būs pienākums izveidot valsts rezervi, jānodrošina, lai tās pēc pirmā 
gada varētu noteikt attiecīgu procentuālo daļu atbilstīgi vajadzībām un vajadzīgā 
samazinājuma sasniegšanas viedu.

Grozījums Nr. 58

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) piešķirtu maksājumtiesības 
lauksaimniekiem, kuru saimniecības ir 
dalībvalstī, kas nolēmusi izmantot 
18. panta 2. punktā paredzēto iespēju, un 
kuriem nav piešķirtas maksājumtiesības 
saskaņā ar Regulu°(EK) Nr.°1782/2003 
vai Regulu°(EK) Nr.°73/2009 vai saskaņā 
ar abām minētajām regulām, ja šie 
lauksaimnieki deklarē atbalsttiesīgās 
lauksaimniecības platības 2014. gadam;

Or. xm

Pamatojums

Būtu jānodrošina iespēja izmantot rezervi gadījumos, kad tiesības nav aktivizētas vai ir 
aktivizētas tikai daļēji.

Grozījums Nr. 59

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ab) piešķirtu maksājumtiesības 
lauksaimniekiem, kuri lauksaimniecisko 
darbību sākuši pēc 2011. gada un kuru 
darbība ir īpašās lauksaimniecības 
nozarēs, ko nosaka dalībvalstis, ņemot 
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vērā objektīvus un nediskriminējošus 
kritērijus;

Or. en

Grozījums Nr. 60

Regulas priekšlikums
23. pants – 5. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis šajā punktā minētās valsts 
rezerves izmantošanai var noteikt dažādas
prioritātes.

Or. en

Grozījums Nr. 61

Regulas priekšlikums
23. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 62

Regulas priekšlikums
28. pants – e punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) kritērijiem, kas dalībvalstīm jāpiemēro, e) kritērijiem, kas dalībvalstīm jāpiemēro, 
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lai piešķirtu maksājumtiesības 
lauksaimniekiem, kuri neaktivizēja tiesības 
2011. gadā vai nepieprasīja atbalstu 
saskaņā ar vienotā platībmaksājuma shēmu 
2011. gadā, kā paredzēts 21. panta 
2. punktā, un lai piešķirtu 
maksājumtiesības gadījumos, kad piemēro 
21. panta 3. punktā minēto klauzulu par 
līgumiem;

ja tās nolemj piešķirt maksājumtiesības 
lauksaimniekiem, kuri neaktivizēja tiesības 
no 2009. līdz 2011. gadam vai nepieprasīja 
atbalstu saskaņā ar vienotā 
platībmaksājuma shēmu no 2009. līdz
2011. gadam, kā paredzēts 21. panta 
2. punktā, un lai piešķirtu 
maksājumtiesības gadījumos, kad piemēro 
21. panta 3. punktā minēto klauzulu par 
līgumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 63

Regulas priekšlikums
28. pants – g punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) noteikumiem par maksājumtiesību 
deklarēšanu un aktivizēšanu;

g) noteikumiem par deklarāciju saturu un
par prasībām maksājumtiesību 
aktivizēšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 64

Regulas priekšlikums
29. pants – 1. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lauksaimnieki, kuriem ir tiesības 
saņemt maksājumu saskaņā ar 1. nodaļā 
minēto pamata maksājuma shēmu, savos 
atbalsttiesīgajos hektāros, kas definēti 
25. panta 2. punktā, ievēro šādu klimatam 
un videi labvēlīgu lauksaimniecības 
praksi:

1. Dalībvalstis gada maksājumu par 
klimatam un videi labvēlīgu 
lauksaimniecības praksi piešķir 
lauksaimniekiem, kuriem ir tiesības 
saņemt maksājumu saskaņā ar 1. nodaļā 
minēto pamatmaksājuma shēmu, savos 
atbalsttiesīgajos hektāros, kas definēti 
25. panta 2. punktā, ja šie lauksaimnieki
ievēro šādu praksi:

Or. en
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Grozījums Nr. 65

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) aramzemē audzē trīs dažādas kultūras, 
ja lauksaimnieka aramzeme aizņem vairāk 
nekā 3 hektārus un to pilnībā neizmanto 
tikai zāles audzēšanai (sētas vai 
pašiesējušās), tā nav pilnībā atstāta 
papuvē vai to pilnībā neaizņem kultūras, 
kas nozīmīgu gada daļu atrodas zem 
ūdens;

a) aramzemē audzē divus dažādus 
kultūraugus, ja lauksaimnieka aramzeme 
aizņem piecus līdz 20 hektārus, un trīs 
dažādi kultūraugi, ja lauksaimnieka 
aramzeme aizņem vairāk par 
20 hektāriem;

Or. fr

Pamatojums

Tā kā šis pasākums neattiecas uz lauksaimniekiem, kuru aramzeme aizņem vairāk par pieciem 
hektāriem, ir svarīgi nodalīt saimniecības, kurās ir vairāk par 20 hektāriem un tās, kurās ir 
mazāk par 20 hektāriem.

Grozījums Nr. 66

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) tiek saglabāti saimniecībā esošie 
ilggadīgie zālāji, un

b) tiek saglabāti saimniecībā esošie 
ilggadīgie zālāji un tradicionālās ganības,

Or. en

Grozījums Nr. 67

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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ba) saimniecībās tiek saglabāti esošie
ilggadīgie kultūraugi, kuru audzēšanai 
izmanto īpašu agronomijas praksi, un

Or. fr

Grozījums Nr. 68

Regulas priekšlikums
29. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Neskarot 3. un 4. punktu un finanšu 
disciplīnas piemērošanu, lineārus 
samazinājumus saskaņā ar 7. pantu un 
iespējamus samazinājumus un sodus, kas 
uzlikti atbilstīgi Regulai (ES) Nr. […] 
[HZR], dalībvalstis piešķir šajā nodaļā 
minētos maksājumus lauksaimniekiem, 
kuri no 1. punktā minētajām trīs praksēm 
ievēro viņu situācijai atbilstošo un 
nodrošina atbilstību 30., 31. un 32. pantam.

2. Neskarot 3. un 4. punktu un finanšu 
disciplīnas piemērošanu un lineārus 
samazinājumus saskaņā ar 7. pantu, 
dalībvalstis piešķir šajā nodaļā minētos 
maksājumus lauksaimniekiem, kuri no 
1. punktā minētajām praksēm ievēro to
praksi, kas ir piemērojama viņu 
saimniecībām, un nodrošina atbilstību 30., 
31., 31.a un 32. pantam.

Or. fr

Grozījums Nr. 69

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Lauksaimniekiem, kas ievēro 
Regulas (EK) Nr. 834/2007 29. panta 
1. punktā izklāstītās prasības bioloģiskās 
lauksaimniecības jomā, ipso facto ir 
tiesības pretendēt uz šajā nodaļā minēto 
maksājumu.

4. Lauksaimniekiem ipso facto ir tiesības 
pretendēt uz šajā nodaļā minēto 
maksājumu, ja šie lauksaimnieki:

– ir lauksaimnieki, kas ievēro 
Regulas (EK) Nr. 834/2007 29. panta 
1. punktā noteiktās prasības bioloģiskās 
lauksaimniecības jomā, vai
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– saņem maksājumus par klimatam un 
videi labvēlīgu lauksaimniecības praksi 
saskaņā ar Regulas°(ES) Nr.°[...] [RDR] 
29. pantu.

Or. en

Pamatojums
Jāizslēdz iespēja vienlaikus saņemt maksājumus gan par bioloģisko lauksaimniecību, gan par 
lauku attīstības programmās paredzētajiem klimatam un videi labvēlīgiem pasākumiem. 
Regulas°(ES) Nr.°[...] [RDR] 41. un 42. grozījums nodrošina, ka visi klimatam un videi 
labvēlīgi pasākumi pārsniedz bioloģiskai lauksaimniecībai izvirzītās prasības.

Grozījums Nr. 70

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pirmo daļu piemēro tikai tām saimniecības 
vienībām, kuras izmanto biooģiskajai
ražošanai saskaņā ar Regulas (EK) 
Nr. 834/2007 11. pantu.

Pirmo daļu piemēro tikai tām saimniecības 
vienībām, kuras izmanto bioloģiskajai
ražošanai saskaņā ar Regulas (EK) 
Nr. 834/2007 11. pantu vai kuras īsteno
klimatam un videi labvēlīgus pasākumus
saskaņā ar Regulas°(ES) Nr.°[...] [RDR] 
29. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 71

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Lauksaimniekiem, kuru saimniecības 
ir sertificētas valsts vai reģionālajās vides 
sertifikācijas sistēmās, ipso facto ir 
tiesības pretendēt uz šajā nodaļā minēto 
maksājumu.

Or. en
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Grozījums Nr. 72

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Komisijai piešķir pilnvaras pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 55. pantu, lai 
sīkāk definētu nosacījumus attiecībā uz 
saistībām un 4.a punktā minētajām 
sertifikācijas sistēmām nolūkā nodrošināt, 
ka tās būtībā atbilst 1. punktā minētajām 
praksēm un ka klimata un ekoloģijas ziņā 
tās pārsniedz visas attiecīgās prakses, kas 
minētas 1. punktā.

Or. en

Grozījums Nr. 73

Regulas priekšlikums
30. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja lauksaimnieka aramzeme aizņem 
vairāk nekā 3 hektārus un to pilnībā 
neizmanto zāles audzēšanai (sētas vai 
pašiesējušās), tā nav pilnībā atstāta 
papuvē vai to pilnībā neaizņem kultūras, 
kas nozīmīgu gada daļu atrodas zem 
ūdens, aramzemē audzē vismaz trīs
dažādas kultūras. Neviena no šīm trim
kultūrām neaizņem mazāk par 5 %
aramzemes, un galvenā kultūra neaizņem 
vairāk par 70 % aramzemes.

1. Ja lauksaimnieka aramzeme aizņem 
vairāk nekā 5 hektārus un nepārsniedz 
20 hektārus, aramzemē audzē vismaz 
divus dažādus kultūraugus. Neviens no 
šiem kultūraugiem neaizņem mazāk par 
10 % aramzemes.

Ja lauksaimnieka aramzeme aizņem 
vairāk nekā 20 hektārus, aramzemē audzē 
vismaz trīs dažādus kultūraugus.
Galvenais kultūraugs neaizņem vairāk par 
70 % aramzemes, un divi galvenie
kultūraugi kopā neaizņem vairāk par
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95 % aramzemes.

Or. en

Grozījums Nr. 74

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Pirmo punktu nepiemēro 
saimniecībām, kurās:
– aramzemi pilnībā izmanto zāles vai citu 
lopbarības zālaugu audzēšanai, tā ir 
pilnībā atstāta papuvē vai to pilnībā 
aizņem kultūraugi, kas nozīmīgu gada 
daļu atrodas zem ūdens, vai tiek izmantoti 
visi šie veidi; vai
– lauksaimnieka aramzeme aizņem līdz 
50 hektāriem un vairāk par 80 % no 
saimniecības atbalsttiesīgās 
lauksaimniecības platības aizņem 
ilggadīgie zālāji un tradicionālās ganības 
vai ilggadīgie kultūraugi.

Or. en

Grozījums Nr. 75

Regulas priekšlikums
30. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Šā panta piemērošanas nolūkā 
“kultūraugi” ir jebkuri kultūraugi, kas 
uzskaitīti Va pielikumā.

Or. en
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Grozījums Nr. 76

Regulas priekšlikums
30. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
55. pantu pieņemt deleģētos aktus, kuros 
nosaka “kultūras” definīciju un 
noteikumus par dažādu kultūru īpatsvara 
precīzu aprēķināšanu.

2. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
55. pantu pieņemt deleģētos aktus, lai 
Va pielikumā uzskaitītajiem kultūraugiem 
pievienotu citus kultūraugus un lai 
paredzētu noteikumus par dažādu 
kultūraugu īpatsvara precīzu aprēķināšanu.

Or. fr

Grozījums Nr. 77

Regulas priekšlikums
31. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ilggadīgie zālāji Ilggadīgie zālāji un tradicionālās ganības

Or. en

Grozījums Nr. 78

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lauksaimnieki saglabā ilggadīgos 
zālājus tajās savu saimniecību platībās, 
kuras deklarētas kā ilggadīgie zālāji 
pieteikumā, kas iesniegts par 
2014. pieprasījumu gadu saskaņā ar 
Regulas (ES) Nr. XXX (HZ) 74. panta 
1. punktu, turpmāk “atsauces platības, ko 
aizņem ilggadīgie zālāji”.

1. Lauksaimnieki saglabā ilggadīgos 
zālājus tajās savu saimniecību platībās, 
kuras deklarētas kā ilggadīgie zālāji un 
tradicionālās ganības pieteikumā, kas 
iesniegts par 2014. pieprasījumu gadu 
saskaņā ar Regulas (ES) Nr. XXX (HZ) 
74. panta 1. punktu, turpmāk “atsauces 
platības, ko aizņem ilggadīgie zālāji un 
tradicionālās ganības”.
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Or. en

Grozījums Nr. 79

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atsauces platības, ko aizņem ilggadīgie 
zālāji, palielina gadījumos, kad 
lauksaimniekam ir pienākums pārveidot 
platības ilggadīgajos zālājos 2014. gadā 
un/vai 2015. gadā, kā minēts Regulas (ES) 
Nr. [… ] [ HZR] 93. pantā.

Atsauces platības, ko aizņem ilggadīgie 
zālāji un tradicionālās ganības, palielina 
gadījumos, kad lauksaimniekam ir 
pienākums pārveidot platības ilggadīgajos 
zālājos un tradicionālajās ganībās 
2014. gadā un/vai 2015. gadā, kā minēts 
Regulas (ES) Nr. [… ] [ HZR] 93. pantā.

Or. en

Grozījums Nr. 80

Regulas priekšlikums
31. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Lauksaimniekiem ir atļauts pārveidot ne 
vairāk kā 5 % no atsauces platībām, ko 
aizņem ilggadīgie zālāji. Nepārvaramas 
varas un ārkārtas apstākļos minēto limitu 
nepiemēro.

2. Lauksaimniekiem ir atļauts pārveidot ne 
vairāk kā 5 % no atsauces platībām, ko 
aizņem ilggadīgie zālāji un tradicionālās 
ganības. Nepārvaramas varas un ārkārtas 
apstākļos minēto limitu nepiemēro.

Or. en

Grozījums Nr. 81

Regulas priekšlikums
31. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 3. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
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55. pantu pieņemt deleģētos aktus, kuros 
paredz noteikumus par atsauces platību, ko 
aizņem ilggadīgie zālāji, palielināšanu, kā 
minēts 1. punkta otrajā daļā, ilggadīgo 
zālāju atjaunošanu, lauksaimniecības 
platības pārveidošanu ilggadīgos zālājos, ja 
pārsniegts atļautais samazinājums, kas 
minēts 2. punktā, kā arī noteikumus par to, 
kā zemes nodošanas gadījumā grozāma 
atsauces platība, ko aizņem ilggadīgie 
zālāji.

55. pantu pieņemt deleģētos aktus, kuros 
paredz noteikumus par atsauces platību, ko 
aizņem ilggadīgie zālāji un tradicionālās 
ganības, palielināšanu, kā minēts 1. punkta 
otrajā daļā, ilggadīgo zālāju atjaunošanu, 
lauksaimniecības platības pārveidošanu 
ilggadīgos zālājos un tradicionālajās 
ganībās, ja pārsniegts atļautais 
samazinājums, kas minēts 2. punktā, kā arī 
noteikumus par to, kā zemes nodošanas 
gadījumā grozāma atsauces platība, ko 
aizņem ilggadīgie zālāji un tradicionālās 
ganības.

Or. en

Grozījums Nr. 82

Regulas priekšlikums
31.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

31.a pants
Ilggadīgie kultūraugi

1. Lauksaimnieki, kas audzē ilggadīgos 
kultūraugus, piemēram, olīvu audzes, 
vīna dārzus vai augļu dārzus, piemēro 
īpašu agronomijas praksi, kas ir 
visnekaitīgākā augsnei un augsnes 
virskārtā augošiem augiem. 
2. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
55. pantu pieņemt deleģētus aktus, kuros 
sīkāk definē 1. punktā paredzēto 
agronomijas praksi, kā arī paredz īpašas 
agronomijas prakses īstenošanas 
noteikumus. 

Or. en

Pamatojums

Ilggadīgajiem kultūraugiem, kuras audzē, ievērojot atbilstīgu agronomijas praksi, var būt 
svarīga ekoloģiska nozīme, jo īpaši attiecībā uz augsnes aizsardzību. Piemēram, olīvu audzes, 
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vīna dārzi vai augļu dārzi, minimāli ietekmē augsni un augsnes virskārtā augošus augus. 

Grozījums Nr. 83

Regulas priekšlikums
32. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lauksaimnieki nodrošina to, ka vismaz 
7 % no to atbalsttiesīgajiem hektāriem, kas 
definēti 25. panta 2. punktā, izņemot 
ilggadīgo zālāju platības, ir atvēlēti 
ekoloģiski nozīmīgām platībām, piemēram, 
papuvēm, terasēm, ainavas elementiem, 
buferjoslām un apmežotām platībām, kas 
minētas 25. panta 2. punkta b) apakšpunkta 
ii) punktā. 

1. Ja atbalsttiesīgā lauksaimniecības 
platība ir lielāka par 20 hektāriem,
lauksaimnieki nodrošina to, ka vismaz 7 % 
no to atbalsttiesīgajiem hektāriem, kas 
definēti 25. panta 2. punktā, izņemot 
ilggadīgo zālāju platības un tradicionālās 
ganības, kā arī 31.a pantā definētās 
ilggadīgie kultūraugi, ir atvēlēti ekoloģiski 
nozīmīgām platībām, piemēram, papuvēm, 
terasēm, ainavas elementiem, piemēram, 
žogiem vai akmens mūriem, buferjoslām, 
slāpekļsaistītāju kultūraugiem un 
apmežotām platībām, kas minētas 25. panta 
2. punkta b) apakšpunkta ii) punktā. 

Or. en

Grozījums Nr. 84

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Atkāpjoties no 1. punkta, 1. punktā 
norādītā procentuālā daļa ir samazināta 
vismaz par 5 % gadījumos, kad kaimiņos 
esoši kopuzņēmumi vai lauksaimnieku 
grupas ir izveidojuši pastāvīgas ekoloģiski 
nozīmīgas platības.

Or. en
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Pamatojums

Lai izveidotu bioloģiski daudzveidīgas joslas, būtu jāveicina lauksaimnieku sadarbība.

Grozījums Nr. 85

Regulas priekšlikums
32. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
55. pantu pieņemt deleģētos aktus, lai 
sīkāk definētu šā panta 1. punktā minēto 
ekoloģiski nozīmīgo platību veidus un lai 
pievienotu un definētu citus ekoloģiski
nozīmīgu platību veidus, ko var ņemt vērā, 
lai konstatētu, vai ir ievērota minētajā 
punktā norādītā procentuālā daļa. 

2. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
55. pantu pieņemt deleģētos aktus, ar ko 
paredz precīzākus kritērijus šā panta 1. un
1.a punktā minēto ekoloģiski nozīmīgo 
platību veidiem, lai noteiktu ekoloģiski 
nozīmīgas platības un šā panta 1. punktā 
minētajām pievienotu citus ekoloģiski
nozīmīgu platību veidus, ko var ņemt vērā, 
lai konstatētu, vai ir ievērota minētajā 
punktā norādītā procentuālā daļa. 

Or. en

Grozījums Nr. 86

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Grozījums Nr. 87

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) kuras vajadzības gadījumā atbilst 
dalībvalstu noteiktiem konkrētiem 
objektīviem un nediskriminējošiem 
kritērijiem.

Or. xm

Pamatojums

Lai ļautu dalībvalstīm vajadzības gadījumā noteikt atbilstības papildu kritērijus, jo īpaši 
attiecībā uz apmācību vai prasmēm, lai cik vien iespējams nodrošinātu jauno lauksaimnieku, 
kas saņem šo īpašo maksājumu, saimniecisko dzīvotspēju.

Grozījums Nr. 88

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Piemērojot pirmo daļu, dalībvalstis nosaka 
ierobežojumu, kas nedrīkst pārsniegt 
50 hektārus.

Or. fr

Grozījums Nr. 89

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots
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ne vairāk par 25;

Or. fr

Grozījums Nr. 90

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 91

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atkāpjoties no pirmās daļas noteikumiem, 
dalībvalstis var palielināt pirmajā daļā 
minēto valsts maksimālo apjomu, lai 
valsts līmenī, ievērojot objektīvus un 
nediskriminējošus kritērijus, piešķirtu 
prioritāti konkrētiem saņēmējiem. Šo 
lēmumu Komisijai paziņo līdz 2013. gada 
1. augustam.

Or. en

Grozījums Nr. 92

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

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

Dalībvalstis līdz 2015. un 2017. gada 
1. augustam var pārskatīt savu aprēķināto 
procentuālo daļu, un tā stājas spēkā no 
nākamā gada. Tās paziņo Komisijai 
pārskatīto procentuālo daļu līdz 
1. augustam iepriekšējā gadā, pirms 
pārskatītā procentuālā daļa stājas spēkā.

Or. en

Grozījums Nr. 93

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fr

Grozījums Nr. 94

Regulas priekšlikums
38. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

– ir īpaši svarīgas vides aizsardzības vai 
uzlabošanas, klimata un/vai bioloģiskās 
daudzveidības aizsardzības ziņā.

Or. fr

Pamatojums

Būtu jānodrošina iespēja atbalstīt tādas nozares vai ražošanas veidus, kas labvēlīgi ietekmē 
vidi, klimatu vai bioloģisko daudzveidību, neatkarīgi no tā, vai šīm nozarēm ir īpašas
saimnieciskas grūtības.

Grozījums Nr. 95

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Pamatojums

Saistītie maksājumi būtu jāpiešķir neatkarīgi no pamata maksājumiem, lai ņemtu vērā 
lopkopību saimniecībās, kurās nav zemes.

Grozījums Nr. 96

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.b Komisija ir pilnvarota pieņemt 
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deleģētos aktus saskaņā ar 55. pantu, lai 
noteiktu pārejas pasākumus, kas attiecas 
uz minētajiem lauksaimniekiem.

Or. en

Grozījums Nr. 97

Regulas priekšlikums
38. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fr

Pamatojums

Būtu jānodrošina iespēja piešķirt saistīto atbalstu, lai vajadzības gadījumā saglabātu ne vien
ražošanas apjomu, bet arī, ja nepieciešams, nodarbinātības līmeni.

Grozījums Nr. 98

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atkāpjoties no pirmās daļas, saistīto 
atbalstu var piešķirt tikai tādā apmērā, 
kas nepieciešams, lai saglabātu pašreizējo 
ražošanas apjomu, ar noteikumu, ka 
saistītajam atbalstam ir ekoloģisks mērķis. 
Attiecīgā dalībvalsts nosaka šādu 
ierobežojumu saskaņā ar konkrētiem 
vides mērķiem vai uzdevumiem. Tādā 
veidā noteiktos ierobežojumus paziņo 
Komisijai saskaņā ar 40. pantu, un tos 
apstiprina saskaņā ar 41. pantu.
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Or. fr

Pamatojums

Būtu jānodrošina iespēja atbalstīt tādas nozares vai lauksaimniecības veidus, kas labvēlīgi 
ietekmē vidi, lai ražošanu atbalstītu tādā apmērā, kas pārsniedz apmēru, kāds vajadzīgs, lai 
vienkārši saglabātu esošo līmeni.

Grozījums Nr. 99

Regulas priekšlikums
39. pants – 4. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Lai dalībvalstis elastīgāk varētu pārvaldīt saistīto atbalstu.

Grozījums Nr. 100

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) grozīt saistītā atbalsta piešķiršanas 
nosacījumus;

Or. fr

Pamatojums

Tādējādi būs iespējams grozīt noteikumus, negrozot saistītajam atbalstam paredzēto budžetu.
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Grozījums Nr. 101

Regulas priekšlikums
49. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis, ievērojot 2. un 3. punktu, 
nosaka mazo lauksaimnieku atbalsta 
shēmas gada maksājuma summu vienā no 
šādiem līmeņiem:

1. Dalībvalstis, ievērojot 2. un 3. punktu, 
var noteikt mazo lauksaimnieku atbalsta 
shēmas gada maksājuma summu vienā no 
šādiem līmeņiem:

Or. en

Grozījums Nr. 102

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) summa, kas nepārsniedz 15 % no valsts 
vidējā maksājuma vienam saņēmējam;

a) summa, kas nepārsniedz 25 % no valsts 
vidējā maksājuma vienam saņēmējam;

Or. en

Grozījums Nr. 103

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) summa, kas atbilst valsts vidējam 
maksājumam par hektāru, reizinātam ar 
hektāru skaitu, bet ne vairāk kā ar trīs.

b) summa, kas atbilst valsts vidējam 
maksājumam par hektāru, reizinātam ar 
hektāru skaitu, bet ne vairāk kā ar pieciem.

Or. en
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Grozījums Nr. 104

Regulas priekšlikums
49. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šā panta 1. punktā minētā summa nav 
mazāka par EUR 500 un nav lielāka par 
EUR 1000. Neskarot 51. panta 1. punktu, 
ja 1. punkta piemērošanas rezultātā iegūtā 
summa ir mazāka par EUR 500 vai lielāka 
par EUR 1000, šo summu attiecīgi noapaļo 
uz augšu vai uz leju līdz minimālajai vai 
maksimālajai summai.

2. Šā panta 1. punktā minētā summa nav 
mazāka par EUR 500 un nav lielāka par 
EUR 1500. Neskarot 51. panta 1. punktu, 
ja 1. punkta piemērošanas rezultātā iegūtā 
summa ir mazāka par EUR 500 vai lielāka 
par EUR 1500, šo summu attiecīgi noapaļo 
uz augšu vai uz leju līdz minimālajai vai 
maksimālajai summai.

Or. en

Grozījums Nr. 105

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis, kuras piemēro 20. panta 
1. punkta noteikumus, reģionālā līmenī 
var piemērot atšķirīgus samazinājuma 
maksimālos apjomus.

Or. fr

Grozījums Nr. 106

Regulas priekšlikums
51. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja to maksājumu summa, kas pienākas 
saskaņā ar mazo lauksaimnieku atbalsta 
shēmu, pārsniedz 10 % no II pielikumā 
noteiktā valsts gada maksimālā apjoma, 
dalībvalstis piemēro lineāru samazinājumu 

2. Ja to maksājumu summa, kas pienākas 
saskaņā ar mazo lauksaimnieku atbalsta 
shēmu, pārsniedz 15 % no II pielikumā 
noteiktā valsts gada maksimālā apjoma, 
attiecīgā dalībvalsts piemēro lineāru 
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summām, kas maksājamas saskaņā ar šo 
sadaļu, lai ievērotu minēto procentuālo 
daļu.

samazinājumu summām, kas maksājamas 
saskaņā ar šo sadaļu, lai ievērotu minēto 
procentuālo daļu.

Or. fr

Grozījums Nr. 107

Regulas priekšlikums
II pielikums

Komisijas ierosinātais teksts

(tūkstošos EUR)
Kalendārais gads 2014 2015 2016 2017 2018 2019. gads un turpmākie gadi

Beļģija 553 521 544 065 534 632 525 205 525 205 525 205
Bulgārija 655 661 737 164 810 525 812 106 812 106 812 106
Čehija 892 698 891 875 891 059 890 229 890 229 890 229
Dānija 942 931 931 719 920 534 909 353 909 353 909 353
Vācija 5 275 876 5 236 176 5 196 585 5 156 970 5 156 970 5 156 970
Igaunija 108 781 117 453 126 110 134 749 134 749 134 749
Īrija 1 240 652 1 239 027 1 237 413 1 235 779 1 235 779 1 235 779
Grieķija 2 099 920 2 071 481 2 043 111 2 014 751 2 014 751 2 014 751
Spānija 4 934 910 4 950 726 4 966 546 4 988 380 4 988 380 4 988 380
Francija 7 732 611 7 694 854 7 657 219 7 619 511 7 619 511 7 619 511
Itālija 4 023 865 3 963 007 3 902 289 3 841 609 3 841 609 3 841 609
Kipra 52 273 51 611 50 950 50 290 50 290 50 290
Latvija 163 261 181 594 199 895 218 159 218 159 218 159
Lietuva 396 499 417 127 437 720 458 267 458 267 458 267
Luksemburga 34 313 34 250 34 187 34 123 34 123 34 123
Ungārija 1 298 104 1 296 907 1 295 721 1 294 513 1 294 513 1 294 513
Malta 5316 5183 5050 4917 4917 4917
Nīderlande 806 975 792 131 777 320 762 521 762 521 762 521
Austrija 707 503 706 850 706 204 705 546 705 546 705 546
Polija 3 038 969 3 066 519 3 094 039 3 121 451 3 121 451 3 121 451
Portugāle 573 046 585 655 598 245 610 800 610 800 610 800
Rumānija 1 472 005 1 692 450 1 895 075 1 939 357 1 939 357 1 939 357
Slovēnija 141 585 140 420 139 258 138 096 138 096 138 096
Slovākija 386 744 391 862 396 973 402 067 402 067 402 067
Somija 533 932 534 315 534 700 535 075 535 075 535 075
Zviedrija 710 853 711 798 712 747 713 681 713 681 713 681
Apvienotā Karaliste 3 624 384 3 637 210 3 650 038 3 662 774 3 662 774 3 662 774



PE474.052v01-00 60/67 PR\881154LV.doc

LV

Grozījums

2014 2015 2016 2017 2018 2019. gads un turpmākie 
gadi

Beļģija 554 701 548 646 542 261 535 640 535 640 535 640

Bulgārija 657 571 735 055 805 495 814 887 814 887 814 887

Čehija 891 307 892 742 893 686 894 054 894 054 894 054

Dānija 940 086 929 824 919 002 907 781 907 781 907 781

Vācija 5 237 224 5 180 053 5 119 764 5 057 253 5 057 253 5 057 253

Igaunija 113 168 125 179 137 189 149 199 149 199 149 199

Īrija 1 236 214 1 235 165 1 233 425 1 230 939 1 230 939 1 230 939

Grieķija 2 098 834 2 075 923 2 051 762 2 026 710 2 026 710 2 026 710

Spānija 4 939 152 4 957 834 4 973 833 4 986 451 4 986 451 4 986 451

Francija 7 655 794 7 572 222 7 484 090 7 392 712 7 392 712 7 392 712

Itālija 4 024 567 3 980 634 3 934 305 3 886 268 3 886 268 3 886 268

Kipra 52 155 51 585 50 985 50 362 50 362 50 362

Latvija 176 500 206 565 236 630 266 695 266 695 266 695

Lietuva 402 952 426 070 449 189 472 307 472 307 472 307

Luksemburga 33 943 33 652 33 341 33 015 33 015 33 015

Ungārija 1 295 776 1 297 535 1 298 579 1 298 791 1 298 791 1 298 791

Malta 5365 5306 5244 5180 5180 5180

Nīderlande 809 722 800 883 791 561 781 897 781 897 781 897

Austrija 706 071 706 852 707 242 707 183 707 183 707 183

Polija 3 079 652 3 115 887 3 152 121 3 188 356 3 188 356 3 188 356

Portugāle 582 466 598 550 614 635 630 719 630 719 630 719

Rumānija 1 485 801 1 707 131 1 928 460 2 002 237 2 002 237 2 002 237

Slovēnija 140 646 139 110 137 491 135 812 135 812 135 812

Slovākija 391 608 397 576 403 543 409 511 409 511 409 511

Somija 533 451 535 518 537 295 538 706 538 706 538 706

Zviedrija 709 922 712 820 715 333 717 357 717 357 717 357
Apvienotā 
Karaliste 3 652 541 3 655 113 3 657 684 3 660 255 3 660 255 3 660 255

Or. en
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Grozījums Nr. 108

Regulas priekšlikums
III pielikums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

[III pielikumā noteiktais maksimālais 
apjoms.] 

[Jāpielīdzina, ja tiek/netiek pieņemts 
Parlamenta ierosinātais 11. panta 
grozījums.]

Or. fr

Pamatojums

Ja tiek grozīta 11. pantā noteiktā maksimālā robeža, jāgroza arī III pielikums.

Grozījums Nr. 109

Regulas priekšlikums
Va pielikums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Va pielikums
30. pantā minēto kultūraugu saraksts

vasaras kvieši, kviešu vai rudzu maisījums
vai speltas kvieši
ziemas kvieši, kviešu vai rudzu maisījums 
vai speltas kvieši
cietie kvieši
vasaras rudzi
ziemas rudzi
vasaras mieži
ziemas mieži
vasaras auzas
ziemas auzas
kukurūza
rīsi
graudu sorgo
griķi, sāre vai Kanāriju spulgzāle
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manioks, niedru marants, saleps, 
topinambūri vai batātes
rapsis
saulgriezes
sojas pupas
zemesrieksti
linsēklas
citas eļļas augu sēklas vai eļļas augu augļi
lucerna, esparsete, āboliņš, lupīnas, vīķi, 
amoliņš, aunazirņi un vanagzirņi
zirņi, aunazirņi, pupas, lēcas vai citi 
pākšu dārzeņi
kartupeļi
cukurbietes
cukurniedres
cukurkukurūza
apiņi
lini
kaņepes
tabaka
tomāti
sīpoli, šalotes, ķiploki, puravi vai citi 
sīpolu dārzeņi
kabači, ziedkāposti, kolrābji, kāļi vai
tamlīdzīgi sakņu dārzeņi
dārza salāti
cigoriņi
burkāni, galda rāceņi, galda bietes, 
puravlapu plostbārži, sakņu selerijas, 
redīsi vai tamlīdzīgi sakņu dārzeņi
gurķi vai kornišoni
pākšaugu dārzeņi
avokado
melones vai papaija
safrāns
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timiāns, baziliks, melisa, piparmētra, 
oregano, rozmarīns vai salvija
ceratoniju pākstis
kokvilna

Or. en

Grozījums Nr. 110

Regulas priekšlikums
VI pielikums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šis pielikums ir svītrots.

Or. fr

Pamatojums

Ja 36. pantā visām dalībvalstīm ir noteikta standarta robežvērtība, šis pielikums ir lieks.

PASKAIDROJUMS

Eiropa dzīvo ārkārtējos ekonomikas, finanšu un vides apstākļos, kas prasa politisku reakciju
visos līmeņos. Tas attiecas arī uz lauksaimniecību un lauku pasauli: lai reaģētu uz pašreizējām 
un nākotnes problēmām, politika ir drosmīgi jāpārstrādā.

Eiropas lauksaimniekiem arī turpmāk jābūt līdzekļiem, lai nodrošinātu, ka iedzīvotāji var būt 
atbilstīgi pašpietiekami un iegūt pietiekami daudz pieņemami kvalitatīvus pārtikas produktus 
un preces par pieņemamām cenām.

Tas nozīmē, ka lauksaimniecība ir jāapvieno ar ilgtspējīgu ražošanu un Eiropas
lauksaimniecība jāveido atbilstoši tādam nākotnes redzējumam, kurā konkurētspēja iet roku
rokā ar ilgtspēju un, vēl jo vairāk, ar domu, ka ilgtspēja neaprobežojas tikai ar vidi, bet
attiecas arī uz lauksaimniecības kā tādas ilgtermiņa ekonomisko un sociālo dzīvotspēju.
Tādējādi pārēja uz videi draudzīgāku lauksaimniecību Eiropā ir obligāts nozares dzīvotspējas 
priekšnoteikums. 

Eiropas lauksaimniecībai ir arī jāsaglabā konkurētspēja attiecībā uz tiem Eiropas galvenajiem
tirdzniecības partneriem, kas saņem ļoti lielas subsīdijas un/vai ir pakļauti mazāk stingriem
ražošanas noteikumiem.
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Lauksaimniecības nozarei var būt svarīga nozīme un ir jābūt svarīgai nozīmei, praktiski 
īstenojot jauno „Eiropa 2020” stratēģiju attiecībā uz klimata pārmaiņu mazināšanu, inovāciju 
un darbavietu radīšanu. Tāpēc īpaša uzmanība ir jāpievērš lauku reģioniem, jo īpaši tiem, kuri 
ir mazāk labvēlīgi, lai sociāli un ekonomiski tos atdzīvinātu uz ilgtspējas pamatiem.

Jaunā politika lauksaimniecībai un lauku pasaulei Eiropā ir jāpamato uz trīs līmeņu
“likumīguma, taisnīguma un efektivitātes” pieeju, proti, resursi jānovirza uz tām vietām, ko 
nodokļu maksātāji un sabiedrība ir atzinusi par vērtīgām, tie ir jāsadala iespējami taisnīgāk
starp lauksaimniekiem, reģioniem un dalībvalstīm, un jāizlieto visefektīvākajā veidā attiecībā 
uz vēlamo rezultātu sasniegšanu.

Ņemot vērā Eiropas lauksaimniecības lielo dažādību, kas būtu jāsaglabā, un vajadzību
saglabāt vienotu tiesisko regulējumu, kurā tiek īstenota lauksaimniecības un lauku attīstības 
politika, subsidiaritātei ir jāiemieso pareizais līdzsvars starp šiem diviem virzieniem. Turklāt,
nemazinot obligāto prasību ievērot lielāku rūpību valsts līdzekļu izmantošanā, visos
noteikumos cik vien iespējams pilnīgi ir jāatspoguļo vienkāršošana.

Pagājušajā gadā, izskatot Džordža Laiona un Alberta Dessa ziņojumus, Parlaments abos 
gadījumos ar lielu balsu vairākumu apstiprināja vispārēju politikas pamatnostādņu kopumu, 
kas tika pienācīgi novērtēts.

Tagad, kad Komisija ir iesniegusi savus likumdošanas priekšlikumus, Parlaments ir aicināts 
paust savu viedokli par galvenajiem pasākumiem un politikas instrumentiem, kas jāizmanto, 
lai sasniegtu izvirzītos mērķus, šajā gadījumā attiecībā uz priekšlikumu regulai, ar ko izveido 
noteikumus par lauksaimniekiem paredzētiem tiešajiem maksājumiem, kurus veic saskaņā ar 
kopējās lauksaimniecības politikas atbalsta shēmām, kas papildina un ir saskaņoti ar KLP 
II pīlāru. 

“Aktīvais lauksaimnieks”
Referents piekrīt viedoklim, ka valsts atbalsts saskaņā ar definīcijām, kas jāizstrādā katrai 
dalībvalstij, būtu jāpiešķir tikai tiem uzņēmumiem, kuru lauksaimnieciskās darbības veido 
galveno vai lielu daļu no to saimnieciskās darbības. Taču referents ir ierosinājis to uzņēmumu 
un darbību sarakstu, kurus neuzskatīs par tiesīgiem saņemt KLP tiešos maksājumus: 
izņēmumi ietver lidostas, nekustamā īpašuma uzņēmumus, golfa laukumus, kempingus un 
izrakteņu ieguves uzņēmumus.

Maksimālo summu noteikšana un pakāpeniskā samazināšana
Referents atbalsta Komisijas priekšlikumu piemērot 20 % samazinājuma likmi maksājumu
daļām robežās no EUR 150 000 līdz EUR 200 000 un 40 % likmi maksājumu daļām robežās 
no EUR 200 000 līdz EUR 250 000. Tomēr referents ierosina, ka likme, ko piemēro summām 
virs EUR 250 000, būtu jāpalielina no 70 % uz 80 %. Turklāt referents atbalsta maksājumu 
maksimālās robežas noteikšanu EUR 300 000 apmērā. 

Ņemot vērā, ka tas palīdzēs radīt un saglabāt darbavietas lauku reģionos, referents atbalsta 
Komisijas priekšlikumu, ka algas un sociālās iemaksas būtu jāatskaita no tām summām,
kurām jāpiemēro samazinājuma likmes. Kooperatīvi būtu jāizslēdz no iepriekš minētā 
pasākuma. Formulai, ko izmanto, lai aprēķinātu tiešos maksājumus citiem kolektīvās
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lauksaimniecības veidiem, būtu jānodrošina, ka summas katram dalībniekam tiek noteiktas 
individuāli, un šīm summām pēc tam tiek piemērota samazinājuma likme.

Elastīgums starp diviem pīlāriem
Referents uzskata, ka atbalsta shēmas, kas paredzētas saskaņā ar diviem KLP pīlāriem būtu 
jāsasaista kopā un jāizveido to saskaņota darbība. Ņemot vērā to, ka to finanšu resursu, kas 
piešķirti vienā pīlārā, apjoms starp dalībvalstīm var ievērojami atšķirties, referents ir
paplašinājis pārcelšanas no I pīlāra uz II pīlāru iespējas.

Tādējādi referents ierosina iespēju, saskaņā ar kuru neizlietotos līdzekļus, kas paredzēti tiešo 
maksājumu ekoloģizācijas komponentam vai maksājumiem reģioniem, ko ietekmē dabiski 
ierobežojumi, var pārcelt no I pīlāra uz II pīlāru bez valsts līdzfinansējuma.
Dalībvalstīm, kas atrodas mazāk labvēlīgākā finansiālā situācijā attiecībā uz II pīlāru, būtu
jāļauj pārvietot līdz pat 20 % no valstij piešķirtā finansējuma uz tādiem pašiem nosacījumiem.

Kopējais pārvietojumu apjoms, izņemot neizlietotos ekoloģizācijas līdzekļus, nedrīkst 
pārsniegt 20 %.

Pamata maksājumu shēma
Lai vienkāršotu jaunās tiešo maksājuma kārtības piemērošanu, referents ierosina, ka jaunajā
shēmā automātiski būtu jāiekļauj tās dalībvalstis, kuras ir ieviesušas pilnīgi atsaistīta atbalsta 
sistēmu. Referents arī uzskata, ka lauksaimniekiem būtu jābūt tiesībām saņemt maksājumu
pirmajā gadā, ja viņi ir izmantojuši vismaz vienu pabalstu 2009., 2010. vai 2011. gadā —
nevis tikai 2011. gadā, kā to ierosinājusi Komisija.

Tiešā atbalsta ekoloģizācijas komponents
Dalībvalstīm, kas cenšas stiprināt tiešā atbalsta ekoloģizācijas komponentu, šim mērķim būs 
atļauts novirzīt vairāk nekā 30 % no valstij piešķirtā finansējuma.

Referents palielina ekoloģizācijas pasākumu elastīgumu, paplašinot izmantojamo iespēju loku 
un vienkāršojot sistēmas īstenošanu. Tādējādi, lai nodrošinātu elastīgumu, lauksaimnieki var
saņemt ekoloģizācijas maksājumus, ja pastāv atbilstība, kā arī izmantojot II pīlāra pasākumus 
vai saimniecību ekoloģiskās sertifikācijas ceļā; turklāt ierosinātie pielāgojumi nodrošinās
būtisku vienkāršošanu.

� Jaunie pasākumi

a) Jomām, uz kurām attiecas agrovides pasākumi, ipso facto būs tiesības pretendēt uz tiešā 
atbalsta ekoloģizācijas komponenta maksājumiem;

b) Saimniecību sertifikācija attiecībā uz atbilstību vides prasībām saskaņā ar nosacījumiem,
kas jānosaka Komisijai, tiks uzskatīta par iespēju, kas ļauj automātiski pretendēt uz tiešā 
atbalsta ekoloģizācijas komponenta maksājumiem;

c) Ilggadīgajām kultūrām, piemēram, olīvu birzīm, vīna dārziem vai augļu dārziem būs 
tiesības pretendēt uz ekoloģizācijas maksājumiem, ja to apsaimniekošanā būs ietverta tāda 
agronomijas prakse, kas kalpo augsnes, piemēram, zaļā seguma, aizsardzībai vai saglabāšanai, 
un ja tie aizņem vairāk nekā 80 % no kopējās teritorijas, kas var pretendēt uz atbalstu,
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saimniecībās, kuru platība ir mazāka par 50 ha; ilggadīgo kultūru platības, kurās tiek 
izmantota šāda veida agronomiskā prakse, tiks atbrīvotas no noteikumu par ekoloģiski
nozīmīgām platībām piemērošanas.

� Komisijas ierosināto pasākumu vienkāršošana

a) Kultūru dažādošana
Saimniecībās, kuru platība ir robežās no 5 ha līdz 20 ha, būs jāaudzē vismaz divas dažādas
kultūras, no kurām neviena nevar aizņemt vairāk nekā 90 % aramzemes. Saimniecībās, kuru 
platība ir lielāka par 20 ha, tāpat kā tas ir bijis līdz šim, būs jāaudzē vismaz trīs dažādas
kultūras, no kurām neviena nevar aizņemt vairāk nekā 70 % aramzemes un divas kultūras 
kopā nevar aizņemt vairāk nekā 95 % aramzemes.

Šis pienākums neattiecas uz saimniecībām, kuru platība ir mazāka par 50 ha, ja 80 % 
lauksaimnieciskās teritorijas, kas var pretendēt uz maksājumiem, klāj ilggadīgie zālāji, 
vēsturiskās ganības vai ilggadīgās kultūras.

b) Ilggadīgie zālāji
Ilggadīgo zālāju platības jēdziens ir paplašināts, lai iekļautu vēsturiskās ganības, kas ir 
līdzvērtīgas tādā ziņā, ka arī tās ir ilggadīgas un ir saistītas ar ekstensīvo lauksaimniecību.

c) Ekoloģiski nozīmīgās platības
Komisija ierosina, ka 7 % no saimniecības platības, kas var pretendēt uz maksājumiem, būtu 
jānodala ekoloģiski nozīmīgu platību izveidei. Referents ierosina šos noteikumus attiecināt 
tikai uz tām saimniecībām, kuru platība pārsniedz 20 hektārus. Referents arī ierosina, ka tad, 
ja ekoloģiski nozīmīgā platība atrodas blakus līdzīgai platībai blakus esošajā saimniecībā, 
abās saimniecībās tās zemes procentuālā daļa, ko izmantos šim nolūkam, būtu jāsamazina no
7 % uz 5 %. Visbeidzot referents uzskata, ka zemi, kas apsēta ar slāpekli piesaistošām
kultūrām, būtu jāļauj ieskaitīt vajadzīgajā ekoloģiski nozīmīgās platības procentuālajā 
attiecībā.

Jaunie lauksaimnieki
Referents ierosina, ka par 25 % lielākie maksājumi jaunajiem lauksaimniekiem visās 
dalībvalstīs būtu jāierobežo, piemērojot tos tikai 50 hektārus lielām platībām.

Saistītais atbalsts
Komisijas ierosinātajiem nosacījumiem par tiesībām saņemt saistīto atbalstu referents ir 
pievienojis nodarbinātību.

Paturot prātā, ka dažās Eiropas daļās lauksaimniecības turpmākā izdzīvošana ir vitāli svarīga, 
referents ierosina saglabāt īpašos atbalsta maksājumus.

Turklāt referents uzskata, ka attiecībā uz valsts maksimālo līdzekļu apjomu, kas jāizmanto 
saistītā atbalsta finansēšanai dalībvalstīm būtu jāļauj to izlemt līdz 1. augustam katru gadu, 
nevis tikai 2013. un 2016. gadā, kā to ierosinājusi Komisija.



PR\881154LV.doc 67/67 PE474.052v01-00

LV

“Mazo lauksaimnieku atbalsta shēma”
Ņemot vērā, ka situācija attiecībā uz mazajiem lauksaimniekiem dažādās dalībvalstīs
ievērojami atšķiras, referents ierosina, lai šī shēma būtu brīvprātīga. Tomēr viņš ierosina, ka
ikgadējam maksājumam saskaņā ar šo shēmu Komisijas ierosināto 15 % vietā nevajadzētu būt 
lielākam par 25 % salīdzinājumā ar vidējo valstij piešķirto maksājumu. Turklāt referents
uzskata, ka summa, kas atbilst valsts vidējam maksājumu par hektāru būtu jāreizina ar 5, 
nevis 3, un ka maksimālajai summai, ko maksā vienam lauksaimniekam, nevajadzētu būt
lielākai par EUR 1500 — salīdzinājumā ar Komisijas ierosināto summu EUR 1000 apmērā.

Valsts maksimālais maksājumu apjoms
Jaunā struktūra, ko ierosinājusi Komisija attiecībā uz KLP, ir paredzēta, lai panāktu īstermiņa 
un vidēja termiņa konverģenci atbalsta līmenī starp lauksaimniekiem, reģioniem un
dalībvalstīm. Taču Komisijas priekšlikums iet daudz tālāk attiecībā uz atbalsta konverģenci 
dalībvalstī nekā jautājumā par konverģenci starp dalībvalstīm. Pirmajā gadījumā Komisija pat 
aicina līdz 2019. gadam vienādot visus maksājumus vienā valstī vai reģionā: citiem vārdiem 
sakot, atšķirībām vajadzētu būt 0 %. No otras puses, tās ierosinātais dalībvalstu valsts 
finansējuma piešķīrums svārstās robežās no 57 % virs ES 27 vidējā rādītāja līdz 47 % zem 
vidējā līmeņa (izņemot Maltu). Kopējās atšķirības tādējādi pārsniedz 100 %.

Lai nodrošinātu lielāku konsekvenci starp abām likmēm, referents aicina noteikt vienu
brīvprātīgu mehānismu, lai mīkstinātu iekšējo konverģences procesu, un otru mehānismu, lai
paātrinātu — kaut arī nedaudz — konverģenci starp dalībvalstīm.

Tāpēc referents ierosina, ka atbalsta dalībvalstij vidējā līmeņa konverģences punktam, kas 
izteikts eiro par hektāru, faktiski jābūt vidējam rādītājam, nevis 90 % no vidējā rādītāja, kā
ierosinājusi Komisija. Tādējādi referents uzskata, ka dalībvalstīm, kuru maksājumi ir 70 % 
zem vidējā ES rādītāja, būtu jāatgūst 30 % no šīs starpības; dalībvalstīm, kuru maksājumi ir 
robežās no 70 % līdz 80 % no vidējā rādītāja, būtu jāatgūst 25 % no starpības, bet tām 
dalībvalstīm, kuru maksājumi ir robežās no 80 % līdz vidējam līmenim, būtu jāatgūst 10 % no 
starpības. Nevienas dalībvalsts maksājumi nekādā gadījumā nebūs 65 % zem ES vidējā 
rādītāja. Finansējums, kas vajadzīgs šim procesam, attiecīgās proporcijās būtu jānodrošina 
tām dalībvalstīm, kuras pārsniedz ES 27 vidējo rādītāju; un būtu jābūt garantijai, ka šis 
mehānisms, ja to ieviesīs, neradīs izmaiņas, kādai no šīm valstīm pazeminot tās rādītāju zem
ES vidējā rādītāja.

Maksājumu konverģence dalībvalstī vai reģionā
Dažās dalībvalstīs vai reģionos krass atbalsta kritums īsā laika periodā varētu apdraudēt
daudzu saimniecību dzīvotspēju, izraisot nopietnas ekonomiskās, sociālās un ekoloģiskās
sekas. Lai mīkstinātu šo potenciāli kaitējošo ietekmi, dalībvalstīm laikposmā no 2014. gada 
līdz 2019. gadam būs atļauts ierobežot maksājumu konverģenci 20 % atšķirību diapazonā
salīdzinājumā ar vidējo rādītāju un ierobežot pamata maksājumu atsevišķus samazinājumus 
līdz maksimāli 30 %.

Šis ziņojums ir pamatots uz kopējo KLP paredzēto finanšu līdzekļu apjomu, ko Komisija 
ierosinājusi savā nākamajā daudzgadu finanšu shēmā. Ja Komisijas priekšlikumā tiks ieviestas 
būtiskas izmaiņas, šā ziņojuma saturs būs jāpārskata.


