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Grozījums Nr. 34
Giommaria Uggias

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Lai nodrošinātu vienotus nosacījumus 
šīs regulas īstenošanai un novērstu 
lauksaimnieku negodīgu konkurenci vai 
diskriminēšanu, būtu jāpiešķir Komisijai 
īstenošanas pilnvaras  noteikt valstu gada 
maksimālo apjomu attiecībā uz pamata 
maksājuma shēmu; pieņemt noteikumus 
par maksājumtiesību piešķiršanas 
pieteikumiem; pieņemt pasākumus 
neaktivizēto maksājumtiesību ieskaitīšanai 
atpakaļ valsts rezervē; pieņemt prasības, 
kas saistītas ar maksājumtiesību nodošanas 
paziņošanu valsts iestādēm un termiņiem, 
kādos šāda paziņošana jāveic; noteikt par 
klimatam un videi labvēlīgu 
lauksaimniecības praksi paredzētā 
maksājuma gada maksimālo apjomu;
noteikt apgabaliem, kuros ir dabas 
ierobežojumi, paredzētā maksājuma gada 
maksimālo apjomu; noteikt jaunajiem 
lauksaimniekiem paredzētā maksājuma 
gada maksimālo apjomu; noteikt 
brīvprātīga saistītā atbalsta maksājuma 
gada maksimālo apjomu; pieņemt 
noteikumus par procedūru, kā novērtējami 
un apstiprināmi lēmumi saistībā ar 
brīvprātīgu saistīto atbalstu; pieņemt 
noteikumus par atļauju piešķiršanas 
procedūru un ražotājiem nosūtāmiem 
paziņojumiem, kas saistīti ar atļauju 
izmantot zemi un šķirnes kultūratkarīgā 
maksājuma par kokvilnu mērķiem;
paredzēt noteikumus par to, kā aprēķināms 
kultūratkarīgā maksājuma par kokvilnu 
samazinājums; pieņemt noteikumus par 
vispārējām paziņošanas prasībām. Šīs 
pilnvaras būtu jāīsteno saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2011. gada 

(5) Lai nodrošinātu vienotus nosacījumus 
šīs regulas īstenošanai un novērstu 
lauksaimnieku negodīgu konkurenci vai 
diskriminēšanu, būtu jāpiešķir Komisijai 
īstenošanas pilnvaras  noteikt valstu gada 
maksimālo apjomu attiecībā uz pamata 
maksājuma shēmu; pieņemt noteikumus 
par maksājumtiesību piešķiršanas 
pieteikumiem; pieņemt pasākumus 
neaktivizēto maksājumtiesību ieskaitīšanai 
atpakaļ valsts rezervē; pieņemt prasības, 
kas saistītas ar maksājumtiesību nodošanas 
paziņošanu valsts iestādēm un termiņiem, 
kādos šāda paziņošana jāveic; noteikt gada 
maksimālo apjomu maksājumam, kas 
paredzēts par ilgtspējīgas un labvēlīgas 
lauksaimniecības prakses īstenošanu, kas 
ierobežo un mazina klimata pārmaiņas un 
aizsargā vidi; noteikt apgabaliem, kuros ir 
dabas ierobežojumi, paredzētā maksājuma 
gada maksimālo apjomu; noteikt jaunajiem 
lauksaimniekiem darbības uzsākšanai
paredzētā maksājuma gada maksimālo 
apjomu; noteikt brīvprātīga saistītā atbalsta 
maksājuma gada maksimālo apjomu;
pieņemt noteikumus par procedūru, kā 
novērtējami un apstiprināmi lēmumi 
saistībā ar brīvprātīgu saistīto atbalstu;
pieņemt noteikumus par atļauju 
piešķiršanas procedūru un ražotājiem 
nosūtāmiem paziņojumiem, kas saistīti ar 
atļauju izmantot zemi un šķirnes 
kultūratkarīgā maksājuma par kokvilnu 
mērķiem; paredzēt noteikumus par to, kā 
aprēķināms kultūratkarīgā maksājuma par 
kokvilnu samazinājums; pieņemt 
noteikumus par vispārējām paziņošanas 
prasībām. Šīs pilnvaras būtu jāizmanto
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16. februāra Regulu (ES) Nr. 182/2011, ar 
ko nosaka normas un vispārīgus principus 
par dalībvalstu kontroles mehānismiem, 
kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas 
pilnvaru izmantošanu.

saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
2011. gada 16. februāra Regulu (ES) 
Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un 
vispārīgus principus par dalībvalstu 
kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz 
Komisijas īstenošanas pilnvaru 
izmantošanu.

Or. it

Grozījums Nr. 35
Luís Paulo Alves

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 
uzturēt lauku apvidu dzīvīgumu, šā iemesla 
dēļ viņiem nevajadzētu liegt iespēju saņemt 
tiešos maksājumus.

(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 
uzturēt lauku apvidu dzīvīgumu, šā iemesla 
dēļ viņiem nevajadzētu liegt iespēju saņemt 
tiešos maksājumus, kas ir nozīmīgs 
papildu ienākumu avots, jo īpaši 
apgabalos, kuru attīstību kavē dabas 
apstākļi, un kam ir būtiska nozīme 
ģimenes ienākumu ilgtspējas un 
sociālekonomiskās struktūras 
nodrošināšanā šajos reģionos.

Or. pt
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Grozījums Nr. 36
Giommaria Uggias

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 
uzturēt lauku apvidu dzīvīgumu, šā iemesla 
dēļ viņiem nevajadzētu liegt iespēju
saņemt tiešos maksājumus.

(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 
uzturēt lauku apvidu dzīvīgumu, šā iemesla 
dēļ viņiem būtu jānodrošina iespēja
saņemt tiešos maksājumus.

Or. it

Grozījums Nr. 37
Nuno Teixeira

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Lai novērstu pārmērīgu administratīvo 
slogu, kādu rada mazu maksājuma summu 
pārvaldība, dalībvalstīm vispār būtu 
jāatturas piešķirt tiešos maksājumus, ja 
maksājums būtu mazāks par EUR 100 vai 
saimniecības atbalsttiesīgā platība, par kuru 
ir pieprasīts atbalsts, būtu mazāka par 
vienu hektāru. Tā kā dalībvalstu 
lauksaimniecības ekonomikas struktūras ir 

(14) Lai novērstu pārmērīgu administratīvo 
slogu, kādu rada mazu maksājuma summu 
pārvaldība, dalībvalstīm vispār būtu 
jāatturas piešķirt tiešos maksājumus, ja 
maksājums būtu mazāks par EUR 100 vai 
saimniecības atbalsttiesīgā platība, par kuru 
ir pieprasīts atbalsts, būtu mazāka par 
vienu hektāru. Tā kā dalībvalstu 
lauksaimniecības ekonomikas struktūras ir 
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ļoti dažādas un var būtiski atšķirties no 
Savienības vidējās saimniecību struktūras, 
tomēr būtu jāatļauj dalībvalstīm piemērot 
minimālās robežvērtības, kas atspoguļo to 
īpašo situāciju. Tā kā tālākajos reģionos un 
Egejas jūras nelielajās salās ir ļoti 
specifiska saimniecību struktūra,
dalībvalstīm būtu jādod iespēja lemt par 
to, vai kāda minimālā robežvērtība būtu
jāpiemēro minētajos reģionos. Turklāt 
dalībvalstīm būtu jādod iespēja izvēlēties 
ieviest vienu no diviem minimālās 
robežvērtības veidiem, ņemot vērā to 
lauksaimniecības sektoru struktūras 
īpatnības. Tā kā maksājumu varētu piešķirt 
lauksaimniekiem ar tā sauktajām
“bezzemes” saimniecībām, uz hektāru 
skaita balstītas robežvērtības piemērošana 
nebūtu efektīva. Tāpēc šādiem 
lauksaimniekiem būtu jāpiemēro ar 
atbalstu saistīta minimālā summa. Lai 
nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi pret 
lauksaimniekiem, kuru tiešie maksājumi ir 
atkarīgi no pakāpeniskas ieviešanas 
Bulgārijā un Rumānijā, minimālā 
robežvērtība būtu jānosaka, pamatojoties 
uz pakāpeniskās ieviešanas procesa beigās 
piešķiramajām galīgajām summām.

ļoti dažādas un var būtiski atšķirties no 
Savienības vidējās saimniecību struktūras, 
tomēr būtu jāatļauj dalībvalstīm piemērot 
minimālās robežvērtības, kas atspoguļo to 
īpašo situāciju. Tā kā tālākajos reģionos un 
Egejas jūras nelielajās salās ir ļoti 
specifiska saimniecību struktūra, neviena
minimālā robežvērtība nebūtu jāpiemēro 
minētajos reģionos. Turklāt dalībvalstīm 
būtu jādod iespēja izvēlēties ieviest vienu 
no diviem minimālās robežvērtības 
veidiem, ņemot vērā to lauksaimniecības 
sektoru struktūras īpatnības. Tā kā 
maksājumu varētu piešķirt 
lauksaimniekiem ar tā sauktajām
“bezzemes” saimniecībām, uz hektāru 
skaita balstītas robežvērtības piemērošana 
nebūtu efektīva. Tāpēc šādiem 
lauksaimniekiem būtu jāpiemēro ar 
atbalstu saistīta minimālā summa. Lai 
nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi pret 
lauksaimniekiem, kuru tiešie maksājumi ir 
atkarīgi no pakāpeniskas ieviešanas 
Bulgārijā un Rumānijā, minimālā 
robežvērtība būtu jānosaka, pamatojoties 
uz pakāpeniskās ieviešanas procesa beigās 
piešķiramajām galīgajām summām.

Or. pt

Grozījums Nr. 38
Giommaria Uggias

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Lai novērstu pārmērīgu administratīvo 
slogu, kādu rada mazu maksājuma summu 
pārvaldība, dalībvalstīm vispār būtu 
jāatturas piešķirt tiešos maksājumus, ja 
maksājums būtu mazāks par EUR 100 vai 
saimniecības atbalsttiesīgā platība, par kuru 
ir pieprasīts atbalsts, būtu mazāka par

(14) Lai novērstu pārmērīgu administratīvo 
slogu, kādu rada mazu maksājuma summu 
pārvaldība, dalībvalstīm vispār būtu 
jāatturas piešķirt tiešos maksājumus, ja 
maksājums būtu mazāks par EUR 100 vai 
saimniecības atbalsttiesīgā platība, par kuru 
ir pieprasīts atbalsts, būtu mazāka par 0,3 
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vienu hektāru. Tā kā dalībvalstu 
lauksaimniecības ekonomikas struktūras ir 
ļoti dažādas un var būtiski atšķirties no 
Savienības vidējās saimniecību struktūras, 
tomēr būtu jāatļauj dalībvalstīm piemērot 
minimālās robežvērtības, kas atspoguļo to 
īpašo situāciju. Tā kā tālākajos reģionos un 
Egejas jūras nelielajās salās ir ļoti 
specifiska saimniecību struktūra, 
dalībvalstīm būtu jādod iespēja lemt par to, 
vai kāda minimālā robežvērtība būtu 
jāpiemēro minētajos reģionos. Turklāt 
dalībvalstīm būtu jādod iespēja izvēlēties 
ieviest vienu no diviem minimālās 
robežvērtības veidiem, ņemot vērā to 
lauksaimniecības sektoru struktūras 
īpatnības. Tā kā maksājumu varētu piešķirt 
lauksaimniekiem ar tā sauktajām
“bezzemes” saimniecībām, uz hektāru 
skaita balstītas robežvērtības piemērošana 
nebūtu efektīva. Tāpēc šādiem 
lauksaimniekiem būtu jāpiemēro ar 
atbalstu saistīta minimālā summa. Lai 
nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi pret 
lauksaimniekiem, kuru tiešie maksājumi ir 
atkarīgi no pakāpeniskas ieviešanas 
Bulgārijā un Rumānijā, minimālā 
robežvērtība būtu jānosaka, pamatojoties 
uz pakāpeniskās ieviešanas procesa beigās 
piešķiramajām galīgajām summām.

hektāriem. Tā kā dalībvalstu 
lauksaimniecības ekonomikas struktūras ir 
ļoti dažādas un var būtiski atšķirties no 
Savienības vidējās saimniecību struktūras, 
tomēr būtu jāatļauj dalībvalstīm piemērot 
minimālās robežvērtības, kas atspoguļo to 
īpašo situāciju. Tā kā tālākajos reģionos, 
kalnu apgabalos, salu reģionos un Egejas 
jūras nelielajās salās ir ļoti specifiska 
saimniecību struktūra, dalībvalstīm būtu 
jādod iespēja lemt par to, vai kāda 
minimālā robežvērtība būtu jāpiemēro 
minētajos reģionos. Turklāt dalībvalstīm 
būtu jādod iespēja izvēlēties ieviest vienu 
no diviem minimālās robežvērtības 
veidiem, ņemot vērā to lauksaimniecības 
sektoru struktūras īpatnības. Tā kā 
maksājumu varētu piešķirt 
lauksaimniekiem ar tā sauktajām
“bezzemes” saimniecībām, uz hektāru 
skaita balstītas robežvērtības piemērošana 
nebūtu efektīva. Tāpēc šādiem 
lauksaimniekiem būtu jāpiemēro ar 
atbalstu saistīta minimālā summa. Lai 
nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi pret 
lauksaimniekiem, kuru tiešie maksājumi ir 
atkarīgi no pakāpeniskas ieviešanas 
Bulgārijā un Rumānijā, minimālā 
robežvērtība būtu jānosaka, pamatojoties 
uz pakāpeniskās ieviešanas procesa beigās 
piešķiramajām galīgajām summām.

Or. it

Grozījums Nr. 39
Giommaria Uggias

Regulas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Vienotā maksājuma shēmas 
piemērošanā gūtā pieredze liecina, ka daži 
tās galvenie elementi, tostarp valsts 
maksimālā apjoma noteikšana, būtu 

(22) Vienotā maksājuma shēmas 
piemērošanā gūtā pieredze liecina, ka daži 
tās galvenie elementi, tostarp valsts 
maksimālā apjoma noteikšana, būtu 
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jāsaglabā, lai nodrošinātu to, ka atbalsta 
kopējais apjoms nepārsniedz pašreizējos 
budžeta ierobežojumus. Dalībvalstīm būtu 
jāturpina arī veidot valsts rezervi, kas būtu 
jāizmanto, lai atvieglotu vēl citu jauno 
lauksaimnieku iesaistīšanos shēmā, vai 
kuru varētu izmantot, lai ņemtu vērā dažu 
reģionu īpašās vajadzības. Noteikumi par 
maksājumtiesību nodošanu un izmantošanu 
būtu jāsaglabā, tomēr tie pēc iespējas 
jāvienkāršo.

jāsaglabā, lai nodrošinātu to, ka atbalsta 
kopējais apjoms nepārsniedz pašreizējos 
budžeta ierobežojumus. Dalībvalstīm būtu 
jāturpina arī veidot valsts rezervi, ko 
administrē reģiona līmenī un kas būtu 
jāizmanto, lai atvieglotu vēl citu jauno 
lauksaimnieku iesaistīšanos shēmā, vai 
kuru varētu izmantot, lai ņemtu vērā dažu 
reģionu īpašās vajadzības. Noteikumi par 
maksājumtiesību nodošanu un izmantošanu 
būtu jāsaglabā, tomēr tie pēc iespējas 
jāvienkāršo.

Or. it

Grozījums Nr. 40
Giommaria Uggias

Regulas priekšlikums
26.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26a) Lai nodrošinātu dalībvalstu 
noteiktos ekoloģiskos pasākumus, kas 
piemērojami to teritorijā, lai dotu 
līdzvērtīgu labumu videi un klimatam, 
dalībvalstis vai reģioni, pamatojoties uz to 
konstitucionālo sistēmu, izvēlas vismaz 
divus atbilstīgus pasākumus no Kopienas 
līmenī noteikto pasākumu saraksta un 
izraugās trešo, to teritorijas īpatnībām 
piemērotāku pasākumu no izvēles 
pasākumu kopuma, un divu mēnešu laikā 
pēc izraudzīto pasākumu paziņošanas 
Komisijai saņem tās apstiprinājumu.

Or. it

Grozījums Nr. 41
Giommaria Uggias

Regulas priekšlikums
26.b apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26b) Lai nodrošinātu, ka ilgtspējīga un 
labvēlīga lauksaimniecības prakse, kas 
ierobežo un mazina klimata pārmaiņas un 
aizsargā vidi, ir efektīva, lauksaimnieku 
grupām jādod iespēja reģiona līmenī 
parakstīt līgumiskas sadarbības 
vienošanās, kuras atbalsta un uzrauga 
reģionālās vides un lauksaimniecības 
struktūras. Šīs vienošanās paredzētas tam, 
lai nodrošinātu nepārtrauktību un 
tādējādi optimizētu ekoloģiski nozīmīgas 
platības, vienlaikus šajā procesā 
neietekmējot vērtīgas lauksaimniecības 
zemes.

Or. it

Grozījums Nr. 42
Luís Paulo Alves

Regulas priekšlikums
40. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(40) Vienkāršošanas labad un lai ņemtu 
vērā īpašos apstākļus tālākajos reģionos, 
tiešie maksājumi šajos reģionos būtu 
jāpārvalda ar Regulu (EK) Nr. 247/2006 
izveidoto atbalsta programmu ietvaros.
Tādējādi šīs regulas noteikumi, kas attiecas
uz pamata maksājuma shēmu un ar to 
saistītiem maksājumiem un uz saistīto 
atbalstu, šajos reģionos nebūtu jāpiemēro.

(40) Vienkāršošanas labad un lai KLP 
precīzāk ņemtu vērā īpašos apstākļus 
tālākajos reģionos (kuriem grūtības 
sagādā mazie izmēri un lielais attālums 
līdz tirgiem), tiešie maksājumi un visu 
veidu ienākumu atbalsts, ko piešķir 
lauksaimniekiem, šajos reģionos būtu 
jāpārvalda ar Regulu (EK) Nr. 247/2006 
izveidoto atbalsta programmu ietvaros.
Tādējādi šīs regulas noteikumi, kas attiecas 
uz pamata maksājuma shēmu un ar to 
saistītiem maksājumiem un uz saistīto 
atbalstu, šajos reģionos nebūtu jāpiemēro.

Or. pt
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Grozījums Nr. 43
Nuno Teixeira

Regulas priekšlikums
44.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(44a) Ja lauksaimniecisko ražošanu un 
lauksaimniekus ir skārušas ārkārtas 
situācijas vai dabas katastrofas, Komisija 
var pieņemt tādus pasākumus, kurus 
uzskata par vajadzīgiem un pamatotiem, 
lai atrisinātu konkrētās problēmas, 
atkāpjoties no šīs regulas noteikumiem.  

Or. pt

Grozījums Nr. 44
Giommaria Uggias

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – ii daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) maksājumu lauksaimniekiem, kuri 
ievēro klimatam un videi labvēlīgu 
lauksaimniecības praksi,

ii) maksājumu lauksaimniekiem, kuri 
ievēro ilgtspējīgu un labvēlīgu 
lauksaimniecības praksi, kas ierobežo un 
mazina klimata pārmaiņas un aizsargā 
vidi;

Or. it

Grozījums Nr. 45
Nuno Teixeira

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līguma 349. pantā minētajiem Savienības 
reģioniem, turpmāk “tālākie reģioni”, un 

Līguma 349. pantā minētajiem Savienības 
reģioniem, turpmāk “tālākie reģioni”, un 
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tiešajiem maksājumiem, kas piešķirti 
Egejas jūras nelielajām salām saskaņā ar 
Regulu (EK) Nr. 1405/2006, nepiemēro 
11. pantu.

tiešajiem maksājumiem, kas piešķirti 
Egejas jūras nelielajām salām saskaņā ar 
Regulu (EK) Nr. 1405/2006, nepiemēro
10. un 11. pantu.

Or. pt

Grozījums Nr. 46
Luís Paulo Alves

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 
turēšana lauksaimniecības nolūkiem,

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

Or. pt

Grozījums Nr. 47
Luís Paulo Alves

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – c apakšpunkts – 3. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

dalībvalstu noteikta darbības minimuma 
veikšana lauksaimniecības platībās, kuras 
tiek dabiski uzturētas noganīšanai vai 
kultūru audzēšanai piemērotā stāvoklī;

dalībvalstu noteikta darbības minimuma, 
attiecīgos gadījumos pamatojoties uz 
minimālo ganāmpulka blīvumu, veikšana 
lauksaimniecības platībās, kuras tiek 
dabiski uzturētas noganīšanai vai kultūru 
audzēšanai piemērotā stāvoklī;

Or. pt

Grozījums Nr. 48
Giommaria Uggias
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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. Turklāt lineāri 
nesamazina tiešos maksājumus, kuri 
paredzēti zemēm nelielajās salās, kas 
atrodas salu reģionu administratīvajās 
robežās.

Or. it

Grozījums Nr. 49
Giommaria Uggias

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) ja atbalsttiesīgā saimniecības platība, par 
kuru pieprasīti vai piešķirami tiešie 
maksājumi, pirms veikti Regulas (ES) 
Nr. […] [HZR] 65. pantā paredzētie 
maksājuma samazinājumi un
nepiešķiršana, ir mazāka par vienu 
hektāru.

b) ja atbalsttiesīgā saimniecības platība, par 
kuru pieprasīti vai piešķirami tiešie 
maksājumi, pirms veikti Regulas (ES) 
Nr. […] [HZR] 65. pantā paredzētie 
maksājuma samazinājumi un izslēgšana, ir 
mazāka par 0,3 hektāriem.

Or. it

Grozījums Nr. 50
Nuno Teixeira

Regulas priekšlikums
10. pants – 3. punkts



AM\913248LV.doc 13/31 PE496.441v01-00

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Attiecīgās dalībvalstis var nolemt 
nepiemērot 1. punktu tālākajos reģionos un 
Egejas jūras nelielajās salās.

3. Šā panta 1. punktu nepiemēro tālākajos 
reģionos un Egejas jūras nelielajās salās.

Or. pt

Grozījums Nr. 51
Giommaria Uggias

Regulas priekšlikums
10. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Attiecīgās dalībvalstis var nolemt 
nepiemērot 1. punktu tālākajos reģionos un
Egejas jūras nelielajās salās.

3. Attiecīgās dalībvalstis var nolemt 
nepiemērot 1. punktu tālākajos reģionos,
Egejas jūras nelielajās salās un nelielajās 
salās, kas atrodas salu reģionu 
administratīvajās robežās.

Or. it

Grozījums Nr. 52
Luís Paulo Alves

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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.

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

Or. pt

Grozījums Nr. 53
Giommaria Uggias

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ha) noteikumiem, saskaņā ar kuriem 
lauksaimnieku grupas reģiona līmenī 
paraksta līgumiskas sadarbības 
vienošanās, kuras atbalstīs un uzraudzīs 
reģionālās vides un lauksaimniecības 
struktūras un kuru mērķis ir nodrošināt 
nepārtrauktību un tādējādi optimizēt 
ekoloģiski nozīmīgas platības, vienlaikus 
šajā procesā neietekmējot vērtīgas 
lauksaimniecības zemes.

Or. it

Grozījums Nr. 54
Giommaria Uggias

Regulas priekšlikums
29. pants – 1. punkts – 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. Lauksaimnieki, kuriem ir tiesības saņemt 
maksājumu saskaņā ar 1. nodaļā minēto 
pamata maksājuma shēmu, savos 
atbalsttiesīgajos hektāros, kas definēti 
25. panta 2. punktā, ievēro vismaz divus no 
šādiem klimatam un videi labvēlīgas 
lauksaimniecības prakses veidiem:

Or. it
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Grozījums Nr. 55
Czesław Adam Siekierski

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 trīs dažādas kultūras, ja 
lauksaimnieka aramzeme aizņem vairāk 
nekā 15 hektārus;

Or. en

Grozījums Nr. 56
Catherine Grèze

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) tiek saglabāti saimniecībā esošie 
ilggadīgie zālāji, un

b) tiek saglabātas saimniecībā esošās 
pastāvīgās ganības, un

Or. en

Grozījums Nr. 57
Luís Paulo Alves

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lauksaimniekiem, kas ievēro Regulas (EK) 
Nr. 834/2007 29. panta 1. punktā izklāstītās 

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

prasības bioloģiskās lauksaimniecības 
jomā, ipso facto ir tiesības pretendēt uz 
šajā nodaļā minēto maksājumu. Iepriekš 
minētās tiesības piešķir arī 
lauksaimniekiem, kuru lauksaimniecības 
platības atrodas dalībvalstu atzītās valsts 
vai reģionālā līmeņa vides aizsardzības 
zonās, un kuri savās lauksaimniecības 
platībās ir uzņēmušies saistības agrovides 
jomā lauku attīstības programmu ietvaros.

Or. pt

Grozījums Nr. 58
Czesław Adam Siekierski

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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.

Lauksaimniekiem ipso facto ir tiesības uz 
šajā nodaļā minēto maksājumu, ja šie 
lauksaimnieki ietilpst kādā no turpmāk 
minētajām kategorijām:

– saimniecības aramzeme aizņem mazāk 
nekā 15 hektārus, vai
– saimniecībā vairāk nekā 50 % 
lauksaimniecības platības aizņem 
Natura 2000 teritorija, vai
– platības, kurām piemēro agrovides-
klimata pasākumus saskaņā ar 
Regulas°(ES) Nr.°[...] [RDR] 29. pantu, 
saimniecībā aizņem vairāk nekā 50 % no 
lauksaimniecības platības;
– lauksaimnieki, kas ievēro Regulas (EK) 
Nr. 834/2007 29. panta 1. punktā izklāstītas 
prasības bioloģiskās lauksaimniecības 
jomā.

Or. en
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Grozījums Nr. 59
Giommaria Uggias

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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.

Lauksaimniekiem ipso facto ir tiesības uz 
šajā nodaļā minēto maksājumu, ja šie 
lauksaimnieki ietilpst vismaz vienā no 
turpmāk minētajām kategorijām:

– lauksaimnieki, kas ievēro Regulas (EK) 
Nr. 834/2007 29. panta 1. punktā izklāstītas 
prasības bioloģiskās lauksaimniecības 
jomā;

– lauksaimnieki, kuri nodarbojas ar 
intensīvo lauksaimniecību, audzējot 
kokus, augststumbra augus un/vai 
vīnogulājus;
– lauksaimnieki, kuri piedalās apvienībās, 
kas aizsargā lauksaimniecības produktus 
ar aizsargātu cilmes vietas nosaukumu 
un/vai aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes 
norādi.

Or. it

Pamatojums

Iekļaujot sistēmas, kuras sertificētas kā „pēc definīcijas ekoloģiskas”, tiks sekmēta šādu 
sistēmu attīstība un lauksaimnieku dalība. Tas radīs pareizus tirgus stimulus ilgtspējīgākai 
lauksaimniecībai.

Grozījums Nr. 60
Giommaria Uggias

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



PE496.441v01-00 18/31 AM\913248LV.doc

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. it

Grozījums Nr. 61
Giommaria Uggias

Regulas priekšlikums
29.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

29.a pants
Lai nodrošinātu dalībvalstu noteiktos 
ekoloģiskos pasākumus, kas piemērojami 
to teritorijā, lai dotu līdzvērtīgu labumu 
videi un klimatam, dalībvalstis, 
pamatojoties uz to konstitucionālo 
sistēmu, un attiecīgā gadījumā pēc 
apspriešanās ar reģioniem 
lauksaimniekiem dara pieejamas papildu 
izvēles, kas izraudzītas, pamatojoties uz 
mērķiem un klimata un vides īpatnībām, 
un no kurām izraugās trešo obligāto 
pasākumu, ja Komisija ir apstiprinājusi 
iepriekš minētās izvēles.
Dalībvalstis līdz 2013. gada 1. augustam 
paziņo Komisijai par savu lēmumu. 
Komisija apstiprina dalībvalstu pieņemto 
pasākumu kopu divu mēnešu laikā pēc 
paziņošanas.

Or. it

Grozījums Nr. 62
Czesław Adam Siekierski
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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 15 hektārus, aramzemē audzē 
vismaz trīs dažādas kultūras. Galvenā 
kultūra neaizņem vairāk par 70 % 
aramzemes, un divas galvenās kultūras 
neaizņem vairāk par 95 % aramzemes.

Or. en

Grozījums Nr. 63
Czesław Adam Siekierski

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Pirmo punktu nepiemēro 
saimniecībām, kurās:
– aramzemi pilnībā izmanto zāles (sētas 
vai pašiesējušās) un citas zāles lopbarības 
audzēšanai, tā pilnībā atstāta papuvē, to 
pilnībā aizņem kultūras, kas nozīmīgu 
gada daļu atrodas zem ūdens, vai uz to 
attiecas vairāki minētie izmantojumi, vai
– vairāk nekā 75 % saimniecības 
atbalsttiesīgās lauksaimniecības platības 
aizņem ilggadīgie zālāji, ilggadīgie 
stādījumi, tos izmanto, lai audzētu 
stiebrzāles un citas zāles lopbarību, tā 
atstāta papuvē vai uz to attiecas vairāki 
minētie izmantojumi.

Or. en
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Grozījums Nr. 64
Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
31. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ilggadīgie zālāji Pastāvīgās ganības

Or. en

Grozījums Nr. 65
Czesław Adam Siekierski

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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”.

Dalībvalstis nodrošina, ka ir saglabāta 
ilggadējo zālāju platību attiecība pret 
kopējo lauksaimniecības zemes platību. 
Šo prasību piemēro valsts vai reģionālā 
līmenī.

Dalībvalstis, kuras ES pievienojās pirms 
2004. gada, nodrošina to, ka zeme, kuru 
izmantoja pastāvīgajām ganībām dienā, 
kas paredzēta platībatkarīgā atbalsta 
pieteikumos par 2003. gadu, tiek 
saglabāta pastāvīgajām ganībām.
Jaunās dalībvalstis, kuras ES pievienojās 
2004. gadā, nodrošina to, ka zeme, kuru 
izmantoja pastāvīgajām ganībām 
2004. gada 1. maijā, tiek saglabāta 
pastāvīgajām ganībām.
Bulgārija un Rumānija nodrošina to, ka 
zeme, kuru izmantoja pastāvīgajām 
ganībām 2007. gada 1. janvārī, tiek 
saglabāta pastāvīgajām ganībām.
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Dalībvalstis nodrošina, ka 1. daļā minētā 
daļa (turpmāk „atsauces indekss”) 
salīdzinājumā ar iepriekšējā daļā minēto 
attiecīgo atsauces gadu nav samazināta 
par vairāk nekā 10 %, lai nekaitētu 
platībām, ko aizņem ilggadīgie zālāji.
Šo panta daļu nepiemēro zemes platībām, 
ko aizņem ilggadīgie zālāji un kas 
paredzētas apmežošanai, ja šāda 
apmežošana ir saderīga ar vides 
prasībām, un izņemot Ziemassvētku eglīšu 
un ātraudzīgu sugu stādījumiem, kuras 
audzē īsu laiku.

Or. en

Grozījums Nr. 66
Catherine Grèze

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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”.

Lauksaimnieki saglabā pastāvīgās ganības
tajās savu saimniecību platībās, kuras 
deklarētas kā ilggadīgie zālāji pieteikumā, 
kas iesniegts par 2011. pieprasījumu gadu 
saskaņā ar Regulas (ES) Nr. XXX (HZ) 
74. panta 1. punktu, turpmāk “atsauces 
platības, ko aizņem pastāvīgās ganības”.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu patiesi ilgtspējīgu pieeju, atsauces gadam attiecībā uz pastāvīgo ganību 
zemes platībām ir jābūt 2011. gadam, nevis 2014. gadam. Pretējā gadījumā pastāv 
ievērojams risks, ka liels skaits zemes platību, kas paredzētas ganībām, tiks apartas un tās 
vairs nebūs uzskatāmas par ganībām  pirms reformas spēkā stāšanās dienas.

Grozījums Nr. 67
Luís Paulo Alves
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Regulas priekšlikums
31. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lauksaimnieki, kas audzē ilggadīgos 
kultūraugus, piemēram, olīvu audzes, 
vīna dārzus vai augļu dārzus, izņemot 
ilggadīgas neapūdeņojamās kultūras, 
piemēro īpašu agronomijas praksi, kas ir 
visnekaitīgākā augsnei un augsnes 
virskārtā augošiem augiem.

Or. pt

Grozījums Nr. 68
Catherine Grèze

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 pastāvīgās ganības. Nepārvaramas 
varas un ārkārtas apstākļos minēto limitu 
nepiemēro.

Or. en

Grozījums Nr. 69
Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
31. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
55. pantu pieņemt deleģētos aktus, kuros 
paredz noteikumus par atsauces platību, ko 
aizņem ilggadīgie zālāji, palielināšanu, kā 
minēts 1. punkta otrajā daļā, ilggadīgo 

3. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
55. pantu pieņemt deleģētos aktus, kuros 
paredz noteikumus par atsauces platību, ko 
aizņem pastāvīgās ganības, palielināšanu, 
kā minēts 1. punkta otrajā daļā, pastāvīgo 
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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.

ganību atjaunošanu, lauksaimniecības 
platības pārveidošanu pastāvīgās ganībās, 
ja pārsniegts atļautais samazinājums, kas 
minēts 2. punktā, kā arī noteikumus par to, 
kā zemes nodošanas gadījumā grozāma 
atsauces platība, ko aizņem pastāvīgās 
ganības.

Or. en

Grozījums Nr. 70
Catherine Grèze

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. Lauksaimnieki nodrošina to, ka vismaz 
7 % no to atbalsttiesīgajiem hektāriem, kas 
definēti 25. panta 2. punktā, izņemot
pastāvīgo ganību platības, ir atvēlēti tādai 
ekoloģiskajai infrastruktūrai, tostarp
ainavas elementiem, kā žogi, akmens 
sētas, papuves, uzturētas terases un daļēji 
dabiskas dzīvotnes. Šajā platībā neveic 
atkārtotu sēšanu, to near un tajā 
neizmanto mēslojumu un pesticīdus. Var 
veikt ražas vākšanu, pļaušanu un 
ganīšanu tādā intensitātē, kas nenoved pie 
dabisko zālaugu iznīcināšanas. Ja jaukta 
tipa zālāju, ganību vai pļavu platības tiek 
veidotas no jauna, augu sugu sajaukumā, 
kas paredzēts tādām ganībām vai pļavām, 
kuras tiks pļautas vai izmantotas lopu 
ganīšanai, var iekļaut piemērotus 
pākšaugus.

Or. en

Grozījums Nr. 71
Luís Paulo Alves
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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 5 %
no to atbalsttiesīgajiem hektāriem, kas 
definēti 2. panta 31. punktā, izņemot 
ilggadīgo zālāju platības un tradicionālās 
ganības, kā arī 31.a panta 1. punktā 
definēto ilggadīgo kultūraugu platības, ir 
atvēlēti ekoloģiski nozīmīgām platībām, 
piemēram, papuvēm, ilggadīgo 
neapūdeņojamo kultūru platībām,
terasēm, ainavas elementiem, piemēram, 
žogiem vai akmens mūriem, buferjoslām, 
platībām, kurās audzē slāpekļsaistītājas 
kultūras, un apmežotām platībām, kas 
minētas 25. panta 2. punkta b) apakšpunkta 
ii) punktā.

Or. pt

Grozījums Nr. 72
Czesław Adam Siekierski

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. Dalībvalstis valsts vai reģionālā līmenī
nodrošina to, ka vismaz 3 % no to 
atbalsttiesīgajiem hektāriem, kas definēti 
25. panta 2. punktā, izņemot ilggadīgo 
zālāju platības, ir atvēlēti ekoloģiski 
nozīmīgām platībām, piemēram, papuvēm,
lauksaimniecības platībām, uz kurām 
attiecas agrovides shēmas, platībām, 
kurās neizmanto slāpekļa mēslojumu un 
pesticīdus, atmatām, lauksaimniecības 
platībām, kuras atrodas Natura 2000 
teritorijā, vai citām aizsargājamām dabas 
teritorijām, terasēm, ainavas elementiem, 
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buferjoslām un apmežotām platībām, kas 
minētas 25. panta 2. punkta b) apakšpunkta 
ii) punktā.

Or. en

Grozījums Nr. 73
Luís Paulo Alves

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Atkāpjoties no 1. punkta, 1. punktā 
norādīto minimālo procentuālo daļu 
samazina līdz 3 % gadījumos, kad 
lauksaimnieku grupas izveido pastāvīgas, 
blakus esošas ekoloģiski nozīmīgas 
platības.

Or. pt

Grozījums Nr. 74
Czesław Adam Siekierski

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Šā panta 1. punktu nepiemēro 
lauksaimniecības platībām, kuras izmanto 
augļu vai dārzeņu kultūru audzēšanai, vai 
saimniecībām, kuru aramzeme aizņem 
mazāk nekā 15 hektārus.

Or. en

Grozījums Nr. 75
Luís Paulo Alves
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Regulas priekšlikums
38. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. pt

Grozījums Nr. 76
Luís Paulo Alves

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. pt

Grozījums Nr. 77
Czesław Adam Siekierski

Regulas priekšlikums
47. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis nodrošina to, lai 
maksājumi netiktu veikti 
lauksaimniekiem, attiecībā uz kuriem ir 
konstatēts, ka no datuma, kurā publicēts 
Komisijas priekšlikums par šo regulu, tie 
ir sadalījuši savu saimniecību tikai tādēļ, 

svītrots
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lai varētu gūt labumu no dalības mazo 
lauksaimnieku atbalsta shēmā. Tas 
attiecas arī uz lauksaimniekiem, kuru 
saimniecības rodas minētās sadalīšanas 
rezultātā.

Or. en

Grozījums Nr. 78
Luís Paulo Alves

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. pt

Grozījums Nr. 79
Czesław Adam Siekierski

Regulas priekšlikums
48. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lauksaimnieki, kuri vēlas piedalīties mazo 
lauksaimnieku atbalsta shēmā, iesniedz
pieteikumus līdz 2014. gada 15. oktobrim.

Lauksaimnieki, kuri vēlas piedalīties mazo 
lauksaimnieku atbalsta shēmā, iesniedz
pieteikumu līdz datumam, kas jānosaka 
dalībvalstīm, bet ne vēlāk kā līdz:
1. 2014. gada 15. oktobrim ar 
atpakaļejošu spēku no 2014. gada
vai
2. 2015. gada 15. oktobrim ar 
atpakaļejošu spēku no 2015. gada.
Tomēr dalībvalstu noteiktais datums 
nedrīkst būt pirms pēdējās dienas, kad 
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iesniedzami pieteikumi pamatmaksājumu 
shēmai.

Or. en

Pamatojums

Jaunās sistēmas piemērošanas pirmajā gadā, jo īpaši dalībvalstīs, kuras iepriekš nav 
piemērojušas uz maksājumtiesībām balstītu sistēmu, problēmas var rasties gan 
lauksaimniekiem, gan pārvaldes iestādēm. Lauksaimniekiem būtu jāizvēlas viena no divām 
dažādām un nepazīstamām sistēmām. Tādēļ, lai nodrošinātu to, ka tiek sasniegts mehānisma 
mērķis, finanšu plānā vajadzētu paredzēt vismaz vēl vienu iespēju pievienoties mazo 
lauksaimnieku atbalsta shēmai.

Grozījums Nr. 80
Luís Paulo Alves

Regulas priekšlikums
48. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lauksaimniekiem, kuri līdz 2014. gada 
15. oktobrim nav iesnieguši pieteikumu 
dalībai mazo lauksaimnieku atbalsta shēmā 
vai arī kuri pēc minētā datuma nolemj no 
tās izstāties, vai kuri saņem atbalstu 
saskaņā ar Regulas (ES) Nr. […] [RDR] 
20. panta 1. punkta c) apakšpunktu, vairs 
nav tiesību piedalīties minētajā shēmā.

Lauksaimniekiem, kuri līdz 2014. gada 
15. oktobrim nav iesnieguši pieteikumu 
dalībai mazo lauksaimnieku atbalsta 
shēmā, dalībvalstis var paredzēt iespēju 
2016. gada gaitā (līdz 2016. gada 
15. oktobrim) pārskatīt lēmumu. 
Lauksaimniekiem, kas līdz 2016. gada 
15. oktobrim nebūs pieteikušies mazo 
lauksaimnieku atbalsta shēmai vai arī kuri
attiecīgi pēc 2014. un 2016. gada termiņa
nolemj no tās izstāties, vai kuri saņem 
atbalstu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. […] 
[RDR] 20. panta 1. punkta c) apakšpunktu, 
vairs nav tiesību piedalīties minētajā 
shēmā.

Or. pt

Grozījums Nr. 81
Czesław Adam Siekierski
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Regulas priekšlikums
49. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

(a) summa, kas nepārsniedz 15 % no 
valsts vidējā maksājuma vienam 
saņēmējam;
(b) summa, kas atbilst valsts vidējam 
maksājumam par hektāru, reizinātam ar 
hektāru skaitu, bet ne vairāk kā ar trīs.
Pirmās daļas a) apakšpunktā minēto 
valsts vidējo maksājuma apjomu 
dalībvalstis nosaka, pamatojoties uz 
II pielikumā noteikto valsts maksimālo 
apjomu 2019. kalendārajam gadam un 
lauksaimnieku skaitu, kuri ieguvuši 
maksājumtiesības atbilstīgi 21. panta 
1. punktam.
Pirmās daļas b) apakšpunktā minēto 
valsts vidējo maksājuma apjomu 
dalībvalstis nosaka, pamatojoties uz 
II pielikumā noteikto valsts maksimālo 
apjomu 2019. kalendārajam gadam un 
atbalsttiesīgo hektāru skaitu, kas 
2014. gadā deklarēti saskaņā ar 26. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 82
Czesław Adam Siekierski

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, 

svītrots
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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.

Or. en

Grozījums Nr. 83
Czesław Adam Siekierski

Regulas priekšlikums
49. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Atkāpjoties no 2. punkta, 1. punktā 
minēto summu Kiprā un Maltā var noteikt 
mazāku par EUR 500, tomēr ne mazāku 
par EUR 200.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 84
Czesław Adam Siekierski

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Ikgadējā maksājuma summa, kas tiek 
izmaksāta mazo lauksaimnieku atbalsta 
shēmā, ir līdzvērtīga summai, kuru 
lauksaimniekam būtu tiesības saņemt 
saskaņā ar 18., 29., 34., 36. un 38. pantu 
gadā, kad viņš pievienojies shēmai, bet 
nepārsniedz EUR 1500.

Or. en
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Grozījums Nr. 85
Nuno Teixeira

Regulas priekšlikums
54. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija ar īstenošanas aktiem pieņem 
pasākumus, kas ārkārtas gadījumos ir 
vajadzīgi un pamatoti, lai atrisinātu 
konkrētas problēmas. Tādos pasākumos var 
izdarīt atkāpes no šīs regulas noteikumiem, 
bet tikai tādā apjomā un tādā laikposmā, 
kādā tas noteikti vajadzīgs. Šos īstenošanas 
aktus pieņem saskaņā ar 56. panta 
2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

1. Komisija ar īstenošanas aktiem pieņem 
pasākumus, kas ārkārtas gadījumos vai 
dabas katastrofu gadījumos, kas ietekmē 
lauksaimniecisko ražošanu un 
lauksaimniekus, ir vajadzīgi un pamatoti, 
lai atrisinātu konkrētas problēmas. Tādos 
pasākumos var izdarīt atkāpes no šīs 
regulas noteikumiem, bet tikai tādā apjomā 
un tādā laikposmā, kādā tas noteikti 
vajadzīgs. Šos īstenošanas aktus pieņem 
saskaņā ar 56. panta 2. punktā minēto 
pārbaudes procedūru.

Or. pt


