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GROZĪJUMI 001-040  
iesniegusi Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja 
 
ZiĦojums 
Albert Deß A7-0326/2013 
Pārejas noteikumi par atbalstu lauku attīstībai 
 
Regulas priekšlikums (COM(2013)0226 – C7-0104/2013 – 2013/0117(COD)) 
 
 
 

_____________________________________________________________ 
 

Grozījums Nr.   1 

Regulas priekšlikums 
-1. apsvērums (jauns) 
 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

  (-1) Lauksaimniecības nozarē ir svarīgi 
nodrošināt administratīvā sloga regulāru 
uzraudzību un samazināšanu. Komisija 
2012. gada 12. decembra paziĦojumā par 
ES tiesību aktu normatīvo atbilstību 
apĦēmās turpināt centienus novērst visus 
nevajadzīgos normatīvos šėēršĜus. Eiropas 
Parlaments un Padome būtu jāinformē 
par šā procesa virzību. 

 

Grozījums Nr.   2 

Regulas priekšlikums 
3. apsvērums 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(3) Lai pārejas laikā nodrošinātu juridisko 
noteiktību, būtu jāparedz, ka par 
izdevumiem, kas radušies saskaĦā ar 

(3) Lai pārejas laikā nodrošinātu juridisko 
noteiktību, būtu jāparedz, ka visi 2007.–
2013. plānošanas perioda pasākumi, kas 
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Regulu (EK) Nr. 1698/2005 par 
platībatkarīgajiem un ar dzīvniekiem 
saistītajiem pasākumiem, ir tiesības 
pretendēt uz ELFLA ieguldījumu jaunajā 
plānošanas periodā, ja joprojām ir veicami 
maksājumi. Labas finanšu pārvaldības un 
programmas efektīvas īstenošanas interesēs 
šādiem izdevumiem vajadzētu būt skaidri 
identificētiem lauku attīstības programmās 
un dalībvalstu pārvaldības un kontroles 
sistēmās. Lai lieki nesarežăītu lauku 
attīstības programmu finanšu pārvaldību 
jaunajā plānošanas periodā, būtu jāparedz, 
ka pārejas perioda izdevumiem piemēro 
jaunā plānošanas perioda līdzfinansējuma 
likmes. 

īstenoti saskaĦā ar Regulu (EK) 
Nr. 1698/2005, ir tiesīgi saĦemt ELFLA 
ieguldījumu jaunajā plānošanas periodā, ja 
joprojām ir veicami maksājumi. Labas 
finanšu pārvaldības un programmas 
efektīvas īstenošanas interesēs šādiem 
izdevumiem vajadzētu būt skaidri 
identificētiem lauku attīstības programmās 
un dalībvalstu pārvaldības un kontroles 
sistēmās. Lai lieki nesarežăītu lauku 
attīstības programmu finanšu pārvaldību 
jaunajā plānošanas periodā, būtu jāparedz, 
ka pārejas perioda izdevumiem piemēro 
jaunā plānošanas perioda līdzfinansējuma 
likmes. 

Pamatojums 

Lai nodrošinātu programmu nepārtrauktību, pārejas periodā (saskaĦā ar mērėi „jauni naudas 
līdzekĜi — veci pasākumi”) visi pašreizējie pasākumi lauku attīstības jomā būtu jāturpina. 
 

Grozījums Nr.   3 

Regulas priekšlikums 
3.a apsvērums (jauns) 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (3a) ĥemot vērā to, ka vairākām 
dalībvalstīm joprojām ir nopietnas 
grūtības nodrošināt finansiālo stabilitāti, 
un ar mērėi ierobežot izrietošās negatīvās 
sekas laikā, kurā notiek pāreja no 
pašreizējā uz nākamo plānošanas periodu, 
atĜaujot maksimāli izmantot pieejamos 
ELFLA līdzekĜus, termiĦš, kurā piemēro 
atkāpi par maksimālo ELFLA 
ieguldījuma likmju paaugstināšanu un 
kurš paredzēts Padomes Regulas (EK) 
Nr. 1698/2005 70. panta 4.c punktā, būtu 
jāpagarina līdz 2007.–2013. gada 
plānošanas perioda izdevumu 
attiecināmības galīgajam datumam, proti, 
2015. gada 31. decembrim. 
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Grozījums Nr.   4 

Regulas priekšlikums 
11. apsvērums 
 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(11) Lai dalībvalstis varētu elastīgāk 
pievērsties lauksaimniecības nozares 
vajadzībām vai stiprināt lauku attīstības 
politiku, būtu jādod tām iespēja līdzekĜus 
no tiešo maksājumu maksimālā apjoma 
pārvietot uz lauku attīstībai atvēlēto 
atbalstu un no lauku attīstībai atvēlētā 
atbalsta uz tiešo maksājumu maksimālo 
apjomu. Tajā pašā laikā būtu jādod iespēja 
dalībvalstīm, kurās tiešā atbalsta apmērs 
nepārsniedz 90 % no Savienības atbalsta 
vidējā apmēra, papildu līdzekĜus no lauku 
attīstībai atvēlētā atbalsta pārvietot uz tiešo 
maksājumu maksimālo apjomu. Šāda 
izvēle būtu jāizdara, nepārsniedzot 
konkrētus limitus, vienreiz un attiecībā uz 
visu 2015.−2020. finanšu gada periodu. 

(11) Lai dalībvalstis varētu elastīgāk 
pievērsties lauksaimniecības nozares 
vajadzībām vai stiprināt lauku attīstības 
politiku, būtu jādod tām iespēja līdzekĜus 
no tiešo maksājumu maksimālā apjoma 
pārvietot uz lauku attīstībai atvēlēto 
atbalstu un no lauku attīstībai atvēlētā 
atbalsta uz tiešo maksājumu maksimālo 
apjomu. Tajā pašā laikā būtu jādod iespēja 
dalībvalstīm, kurās tiešā atbalsta apmērs 
nepārsniedz 90 % no Savienības atbalsta 
vidējā apmēra, papildu līdzekĜus no lauku 
attīstībai atvēlētā atbalsta pārvietot uz tiešo 
maksājumu maksimālo apjomu. Šāda 
izvēle būtu jāizdara, nepārsniedzot 
konkrētus limitus, attiecībā uz visu 
2015.−2020. finanšu gada periodu, turklāt 
būtu jāparedz iespēja 2017. gadā veikt 
pārskatīšanu. 

(Teksta daĜa „un no lauku attīstībai atvēlētā atbalsta uz tiešo maksājumu maksimālo apjomu” 
ir svītrota ziĦojuma projektā iekĜautajā 3. grozījumā, tomēr tā ir jāatjauno.)  

 

Grozījums Nr.   5 

Regulas priekšlikums 
13.a apsvērums (jauns) 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (13a) SaskaĦā ar Pievienošanās līguma 
141. pantu Somijai ir atĜauts maksāt valsts 
atbalstu noteiktām lauksaimniecības 
nozarēm Somijas dienvidos. ĥemot vērā 
KLP reformas grafiku un to, ka 
lauksaimniecības ekonomiskais stāvoklis 
Somijas dienvidos ir sarežăīts un tālab 
ražotājiem joprojām ir nepieciešams īpašs 
atbalsts, ir ieteicams paredzēt integrācijas 
pasākumus, saskaĦā ar kuriem Komisija 
atbilstoši Līguma 42. pantam var Somijai 
atĜaut veikt valsts maksājumus dažām 
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ražošanas nozarēm Somijas dienvidos. Šie 
maksājumi būtu pakāpeniski jāsamazina 
2014.–2020. gada periodā. 

Grozījums Nr.   6 

Regulas priekšlikums 
-1 pants (jauns) 
 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

  -1. pants 

 Administratīvā sloga mazināšana 

 Īstenojot šo regulu un Regulu (ES) 
Nr. [DP], (ES) Nr. [HR], un (ES) 
Nr. [sCMO], Komisija novērš jebkādu 
papildu nevajadzīgu un nesamērīgu 
administratīvo slogu. Komisija ik pēc 
noteikta laika iesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei ziĦojumu par 
šajā jomā īstenotajiem pasākumiem. 

 

Grozījums Nr.   7 

Regulas priekšlikums 
1. pants – 1. punkts 
 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Atkāpjoties no Regulas (ES) Nr. [...] 
[RD] 94. panta, attiecībā uz pasākumiem, 
kas paredzēti Regulas (EK) Nr. 1698/2005 
36. panta a) punkta i)−v) apakšpunktā un 
b) punkta iv) un v) apakšpunktā, 
dalībvalstis 2014. gadā var turpināt 
uzĦemties jaunas juridiskās saistības pret 
saĦēmējiem atbilstīgi lauku attīstības 
programmām, kas pieĦemtas, pamatojoties 
uz Regulu (EK) Nr. 1698/2005, pat pēc 
tam, kad 2007.−2013 gada plānošanas 
perioda finanšu resursi ir pilnībā izmantoti, 
līdz brīdim, kad ir pieĦemta attiecīgā lauku 
attīstības programma 2014.−2020. gada 
plānošanas periodam. Par izdevumiem, kas 
radušies, pamatojoties uz šīm saistībām, ir 
tiesības pretendēt uz atbalstu saskaĦā ar šīs 

1. Atkāpjoties no Regulas (ES) Nr. [...] 
[RD] 94. panta, attiecībā uz visiem 2007.–
2013. gada plānošanas perioda 
pasākumiem, kas paredzēti Regulā (EK) 
Nr. 1698/2005, dalībvalstis 2014. gadā var 
turpināt uzĦemties jaunas juridiskās 
saistības pret saĦēmējiem atbilstīgi lauku 
attīstības programmām, kas pieĦemtas, 
pamatojoties uz Regulu (EK) 
Nr. 1698/2005, pat pēc tam, kad 
2007.−2013 gada plānošanas perioda 
finanšu resursi ir pilnībā izmantoti, līdz 
brīdim, kad ir pieĦemta attiecīgā lauku 
attīstības programma 2014.−2020. gada 
plānošanas periodam, vai līdz 2014. gada 
beigām. Izdevumi, kas radušies, 
pamatojoties uz šīm saistībām, ir tiesīgi 
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regulas 3. pantu. saĦemt atbalstu saskaĦā ar šīs regulas 
3. pantu. 

 

Grozījums Nr.   8 

Regulas priekšlikums 
3. pants – 1. punkts – ievaddaĜa 
 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Atkāpjoties no Regulas (ES) Nr. [...] 
[RD] 7. panta 1. punkta, par izdevumiem, 
kas saistīti ar juridiskajām saistībām, kuru 
uzĦemšanās pret saĦēmējiem veikta 
atbilstīgi pasākumiem, kas paredzēti 
Regulas (EK) Nr. 1698/2005 36. panta 
a) punkta i)−v) apakšpunktā un b) punkta 
iv) un v) apakšpunktā un minētās regulas 
36. panta b) punkta i) un iii) apakšpunktā 
attiecībā uz gada piemaksu, turpmāk 
minētajos gadījumos ir tiesības pretendēt 
uz ELFLA ieguldījumu 2014.−2020.gada 
plānošanas periodā: 

1. Atkāpjoties no Regulas (ES) Nr. [...] 
[RD] 7. panta 1. punkta, izdevumi, kas 
saistīti ar juridiskajām saistībām, kuru 
uzĦemšanās pret saĦēmējiem veikta 
atbilstīgi visiem pasākumiem, kas minēti 
Regulas (EK) Nr. 1698/2005 20., 36., 52. 
un 63. pantā, turpmāk minētajos 
gadījumos ir tiesīgi saĦemt ELFLA 
ieguldījumu 2014.−2020. gada plānošanas 
periodā: 

 

Grozījums Nr.   9 

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(b) attiecībā uz maksājumiem, kas jāveic 
pēc 2015. gada 31. decembra. 

(b) attiecībā uz maksājumiem, kas attiecībā 
uz visām saskaĦā ar 36. pantu īstenotajām 
saistībām jāveic pēc 2015. gada 
31. decembra. 

 

Grozījums Nr.   10 

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.a Ja iepriekšējās lauku attīstības 
programmās vairs nav pietiekamu 
līdzekĜu, lai segtu 1. punktā minētās 
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izmaksas, tās var Komisijai iesniegt 
atmaksāšanai atsauces periodos, sākot no 
pirmā mēneša pēc pirmā atsauces perioda 
beigām. . 

Pamatojums 

Tas ir svarīgi, lai nodrošinātu atbalsta nepārtrauktību attiecībā uz saistību plašāku apjomu 
pasākumiem 2007.–2013. gadā, nekā to ierosinājusi Komisija. 
 

Grozījums Nr.   11 

Regulas priekšlikums 
5. pants – 1. punkts – 2. apakšpunkts 
Regula (EK) Nr. 73/2009 
40. pants – 2. punkts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Lai nodrošinātu atbilstību maksimālajam 
apjomam, kas noteikts VIII pielikumā, 
dalībvalsts vajadzības gadījumā lineāri 
samazina/palielina visu tiesību uz 
maksājumu vērtību un/vai 41. pantā 
minētās valsts rezerves apjomu. 

2. Lai nodrošinātu atbilstību maksimālajam 
apjomam, kas noteikts VIII pielikumā, 
dalībvalsts vajadzības gadījumā lineāri 
samazina to tiesību uz maksājumu vērtību, 
kas pārsniedz EUR 2000, un/vai 41. pantā 
minētās valsts rezerves apjomu. 

 

Grozījums Nr.   12 

Regulas priekšlikums 
5. pants – 1. punkts – 2. apakšpunkts 
Regula (EK) Nr. 73/2009 
40. pants – 2. punkts – 1.a apakšpunkts (jauns) 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 1.a Atkāpjoties no 1. un 2. punkta, 
dalībvalstis var nolemt saglabāt to vērtību, 
kas tiesībām uz maksājumu bija 
2013. gada 31. decembrī. 

Pamatojums 

Tiesību uz maksājumu vērtība 2015. gadā tiks pārrēėināta, pamatojoties uz lauksaimniecības 
reformas spēkā stāšanos un jo īpaši iekšējās konverăences un ekoloăizācijas pasākumiem. 
Pārejas periodā 2014. gadā vienkāršāk būtu pielāgot maksājumus, nevis tiesību uz maksājumu 
vērtību. 
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Grozījums Nr.   13 

Regulas priekšlikums 
5. pants – 1. punkts – 2. apakšpunkts 
Regula (EK) Nr. 73/2009 
40. pants – 2.a punkts (jauns) 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.a Atkāpjoties no 2. punkta un 51. panta 
2. punkta pēdējās daĜas, dalībvalsts var 
lineāri samazināt tiešos maksājumus 
2014. gadam, lai nodrošinātu atbilstību 
VIII pielikumā paredzētajam 
maksimālajam apjomam. Ja šāds 
samazinājums ir veikts, tad attiecībā uz 
tiešajiem maksājumiem, kas jāpiešėir 
lauksaimniecības uzĦēmuma īpašniekam, 
pamatojoties uz 2014. gadā iesniegtu 
pieteikumu par atbalsta saĦemšanu, 
dalībvalstis var piešėirt piemaksu, kas 
nepārsniedz EUR 5000. 

Pamatojums 

Tas sniegtu dalībvalstīm lielāku rīcības brīvību, ievērojot VIII pielikumā norādīto maksimālo 
apjomu, un vienkāršotu procesu. 

Grozījums Nr.   14 

Regulas priekšlikums 
5. pants – 1. punkts – 2. apakšpunkts 
Regula (EK) Nr. 73/2009 
40. pants – 3. punkts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Neskarot Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulas (ES) Nr. [HR]* 
25. pantu, to tiešo maksājumu summas, ko 
dalībvalstī attiecībā uz 2014. kalendāro 
gadu var piešėirt saskaĦā ar šīs regulas 34., 
52., 53. un 68. pantu un kā atbalstu 
zīdtārpiĦu audzētājiem saskaĦā ar 
Regulas (EK) Nr. 1234/2007 111. pantu, 
nepārsniedz maksimālos apjomus, kas 
minētajam gadam noteikti VIII pielikumā. 
Vajadzības gadījumā un lai ievērotu 
VIII pielikumā noteiktos maksimālos 
apjomus, dalībvalstis lineāri samazina tiešo 

3. Neskarot Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulas (ES) Nr. [HR] 25. pantu, 
to tiešo maksājumu summas, ko dalībvalstī 
attiecībā uz 2014. kalendāro gadu var 
piešėirt saskaĦā ar šīs regulas 34., 52., 53. 
un 68. pantu un kā atbalstu zīdtārpiĦu 
audzētājiem saskaĦā ar Regulas (EK) 
Nr. 1234/2007 111. pantu, nepārsniedz 
maksimālos apjomus, kas minētajam 
gadam noteikti VIII pielikumā, no tām 
atĦemot summas, kas saskaĦā ar šīs 
regulas VIII.a pielikumu izmaksājamas 
2015. kalendārajā gadā, piemērojot 



 

 
 PE519.381/ 8 

 LV 

maksājumu summas attiecībā uz 
2014. kalendāro gadu. 

136.b pantu. Vajadzības gadījumā un lai 
ievērotu VIII pielikumā noteiktos 
maksimālos apjomus, dalībvalstis lineāri 
samazina tiešo maksājumu summas 
attiecībā uz 2014. kalendāro gadu, atĦemot 
summas, kas saskaĦā ar šīs regulas 
VIII.a pielikumu izmaksājamas 
2015. kalendārajā gadā, piemērojot 
136.b pantu. 

Pamatojums 

IekĜauts noteikums, kas tām dalībvalstīm, kuras līdz šim neizmantotos pirmā pīlāra līdzekĜus 
pārvirza uz otro pīlāru, nodrošina iespēju šo praksi turpināt arī pēc 2014. gada. 
 

Grozījums Nr.   15 

Regulas priekšlikums 
5. pants – 1. punkts – 3. apakšpunkts 
Regula (EK) Nr. 73/2009 
51. pants – 2. punkts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

regulas 51. panta 2. punktā pievieno šādu 
daĜu: 

regulas 51. panta 2. punktā pievieno šādas 
daĜas: 

“Attiecībā uz 2014. gadu 52. un 53. pantā 
minēto tiešo maksājumu maksimālās 
summas ir vienādas ar 2013. gadam 
noteiktajām maksimālajām summām, kas 
reizinātas ar koeficientu, kurš katrai 
attiecīgajai dalībvalstij jāaprēėina, valsts 
maksimālo apjomu, kas 2014. gadam 
noteikts VIII pielikumā, dalot ar 
2013. gadam noteikto valsts maksimālo 
apjomu. Šo aprēėinu piemēro tikai 
dalībvalstīm, kurās valsts maksimālais 
apjoms, kas 2014. gadam noteikts 
VIII pielikumā, ir mazāks par 2013. gadam 
noteikto valsts maksimālo apjomu.” 

Attiecībā uz 2014. gadu 52. un 53. pantā 
minēto tiešo maksājumu maksimālās 
summas ir vienādas ar 2013. gadam 
noteiktajām maksimālajām summām, kas 
reizinātas ar koeficientu, kurš katrai 
attiecīgajai dalībvalstij jāaprēėina, valsts 
maksimālo apjomu, kas 2014. gadam 
noteikts VIII pielikumā, dalot ar 
2013. gadam noteikto valsts maksimālo 
apjomu. Šo aprēėinu piemēro tikai 
dalībvalstīm, kurās valsts maksimālais 
apjoms, kas 2014. gadam noteikts 
VIII pielikumā, ir mazāks par 2013. gadam 
noteikto valsts maksimālo apjomu. 

 Atkāpjoties no iepriekšējās daĜas, 
dalībvalstis līdz ...* var nolemt, ka 52. un 
53. pantā minēto tiešo maksājumu 
maksimālie apjomi 2014. gadam ir 
līdzvērtīgi 2013. gada maksimālajiem 
apjomiem. 

 Šo lēmumu paziĦo Komisijai minētajā 
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daĜā norādītajā datumā vai līdz tam.” 

 __________________ 

 * OV ierakstīt datumu: 7 dienas pēc šīs 
regulas spēkā stāšanās dienas. 

Pamatojums 

Šis grozījums ir paredzēts, lai neciestu mazie gaĜas liellopu audzētāji, kas saĦem atbalstu, kurš 
nepārsniedz 5000 EUR atkāpi no pašreizējā modeĜa instrumenta, kas nākotnē tiks likvidēts. 
Tas, ka tiks būtiski pazemināts audzētājiem paredzētais pabalsts, radīs problēmas pašreizējā 
ekonomiskajā situācijā, tādēĜ ir attiecīgi jāpielāgo tiesību akti. 
 

Grozījums Nr.   16 

Regulas priekšlikums 
5. pants – 1. punkts – 5. apakšpunkts – aa punkts 
Regula (EK) Nr. 73/2009 
69. pants – 1. punkts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (aa) iekĜauj šādus punktus: 

 “1.a Atkāpjoties no 1. punkta, dalībvalstis 
var nolemt izlietot līdz 13 % no 40. pantā 
minētā valsts gada maksimālā apjoma, ar 
noteikumu, ka: 

 (a) tās līdz 2013. gada 31. decembrim 
piemēroja vienotā platībmaksājuma 
shēmu, kas izveidota ar šīs regulas 
V sadaĜu, vai finansēja pasākumus 
saskaĦā ar minētās regulas 111. pantu, 
vai arī uz tām attiecas 69. panta 5. punktā 
paredzētā atkāpe vai — Maltas 
gadījumā — minētās regulas 69. panta 
1. punktā paredzētā atkāpe; vai 

 (b) tās vismaz vienu gadu 2010.–
2013. gada laikposmā vairāk nekā 5 % no 
summas, kas pieejama to tiešo 
maksājumu piešėiršanai, kas paredzēti šīs 
regulas III, IV un V sadaĜā, izĦemot 
IV sadaĜas 1. nodaĜas 6. iedaĜu, ir 
izmantojušas, lai finansētu pasākumus, 
kas noteikti šīs regulas III sadaĜas 
2. nodaĜas 2. iedaĜā, atbalstu, kas 
paredzēts šīs regulas 68. panta 1. punkta 
a) apakšpunkta i)–iv) daĜā un 1. punkta b) 
un e) apakšpunktā, vai pasākumus, kas 
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paredzēti šīs regulas IV sadaĜas 1. nodaĜā, 
izĦemot tās 6. iedaĜu. 
 

 1.b Atkāpjoties no 1.a punkta, dalībvalstis, 
kuras vismaz vienu gadu 2010.–
2013. gada periodā vairāk nekā 10 % no 
summas, kas pieejama to tiešo 
maksājumu piešėiršanai, kuri paredzēti 
šīs regulas III, IV un V sadaĜā, izĦemot 
IV sadaĜas 1. nodaĜas 6. iedaĜu, ir 
izmantojušas, lai finansētu pasākumus, 
kas noteikti šīs regulas (III sadaĜas 
2. nodaĜas 2. iedaĜā, atbalstu, kas 
paredzēts minētās regulas 68. panta 
1. punkta a) apakšpunkta [...] i)–iv) daĜā 
un [...] b) un e) apakšpunktā, vai 
pasākumus, kas paredzēti šīs regulas 
IV sadaĜas 1. nodaĜā, izĦemot tās 
6. iedaĜu, var nolemt izmantot vairāk nekā 
13 % no II pielikumā noteiktā valsts gada 
maksimālā apjoma pēc Komisijas 
apstiprinājuma saskaĦā ar šīs regulas 
41. pantu. 

Pamatojums 

Saistībā ar DFS pieĦemto lēmumu rezultātā 2014. gadam paredzēto tiešo maksājumu 
finansējums attiecībā uz lielāko daĜu dalībvalstu būs mazāks nekā 2013. gadā. Tādējādi tiešo 
maksājumu apjoms, ko var novirzīt saistītajam atbalstam, 2014. gadā būs ievērojami mazāks 
nekā 2013. gadā. Tālab ir nepieciešams padarīt iespējamu tādu saistīto maksājumu augstākas 
likmes, kas paredzēti jaunās regulas par tiešajiem maksājumiem 39. panta 1. punktā, 39. panta 
2. punktā un 39. panta 3. punktā. Jaunās likmes būtu jāpiemēro, sākot jau no 2014. gada 
1. janvāra. 
 

Grozījums Nr.   17 

Regulas priekšlikums 
5. pants – 1. punkts – 5. apakšpunkts – ba punkts (jauns) 
Regula (EK) Nr. 73/2009 
69. pants – 4. punkts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (ba) panta 4. punktu groza šādi: 

 “4. Atbalsts, kas paredzēts 1. punkta 
a) apakšpunkta i), ii), iii) un iv) punktā un 
1. punkta b) un e) apakšpunktā, ir 
ierobežots līdz 6,5 % no valstīm 
noteiktajiem maksimālajiem apjomiem, 
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kas minēti 40. pantā, vai — Maltas 
gadījumā — EUR 2 miljoniem, kas 
noteikti šīs regulas 69. panta 1. punktā, 
lai īpaši finansētu 68. panta 1. punkta 
b) apakšpunktā minētos pasākumus piena 
nozarē.” 

Pamatojums 

Reformā paredzētais atĜautās maksimālās robežas palielinājums fakultatīvajam saistītajam 
atbalstam var stāties spēkā jau 2014. gadā, ja no 3,5 % uz 6,5 % tiek palielināti pašreiz spēkā 
esošā īpašā atbalsta maksimālie apjomi, kas noteikti valstīm Regulas (EK) Nr. 73/2009 
69. pantā.  Tādējādi dalībvalstis, kas to vēlas, var jau piemērot daĜu no jaunās KLP un agrāk 
palīdzēt konkrētām nozarēm, piemēram, lopkopībai, kura atrodas sarežăītā situācijā un kurai ir 
nepietiekami ieĦēmumi.  

Grozījums Nr.   18 

Regulas priekšlikums 
5. pants – 1. punkts – 5.a apakšpunkts (jauns) 
Regula (EK) Nr. 73/2009 
5.a nodaĜa (jauna) 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

  III sadaĜā pēc 72. panta pievieno šādu 
5.a nodaĜu: 

 “5.a NODAěA 

 PĀRDALOŠS MAKSĀJUMS 
2014. gadam 

 72.a pants 

 Vispārēji noteikumi 

 1. Dalībvalstis var nolemt par 2014. gadu 
piešėirt piemaksu līdz ….* tiem 
lauksaimniekiem, kuriem saskaĦā ar šīs 
sadaĜas 1. nodaĜu vai 2. nodaĜas 1. iedaĜu 
ir tiesības saĦemt maksājumu atbilstīgi 
vienotā maksājuma shēmai vai saskaĦā ar 
5. sadaĜu — atbilstīgi vienotā 
platībmaksājuma shēmai. 

 Dalībvalstis informē Komisiju par savu 
lēmumu līdz pirmajā daĜā minētajam 
datumam. 

 2. Dalībvalstis, kuras ir nolēmušas vienotā 
maksājuma shēmu piemērot reăionālā 
līmenī, reăionālā līmenī drīkst piemērot 
šajā nodaĜā minēto piemaksu. 
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 3. Maksājumu saskaĦā ar 1. punktu 
piemēro tikai lauksaimniekiem, kas 2014. 
gadā aktivizējuši tiesības uz maksājumu 
vai saĦem maksājumus atbilstīgi vienotā 
maksājuma shēmai. 

 4. Piemaksu saskaĦā ar 1. punktu 
dalībvalstis aprēėina, nosakot skaitli, kas 
nedrīkst būt lielāks par 65 % no valsts vai 
reăiona vidējās maksājuma summas par 
hektāru, un reizinot to ar 
maksājumtiesību skaitu, ko aktivizējis 
lauksaimnieks saskaĦā ar 35. panta 
1. punktu, vai atbalsttiesīgo hektāru 
skaitu, ko lauksaimnieks pieteicis 
atbilstīgi vienotā platībmaksājuma 
shēmai. Šo maksājumtiesību skaits vai 
hektāru skaits nedrīkst būt lielāks par 
30 hektāriem vai XII.a pielikumā noteikto 
lauksaimniecības uzĦēmumu vidējo 
platību, ja šī vidējā platība attiecīgajā 
dalībvalstī ir lielāka par 30 hektāriem. 

" Ja pirmajā daĜā noteiktās maksimālās 
summas tiek ievērotas, dalībvalstis drīkst 
valsts līmenī noteikt hektāru skaita 
gradācijas līmeni, kā noteikts saskaĦā ar 
pirmo daĜu, kas vienlīdzīgi piemērojams 
visiem lauksaimniekiem. 

 Valstī vidējo maksājuma summu par 
hektāru atbilstīgi pirmajai daĜai 
dalībvalstis nosaka, pamatojoties uz 
VIII pielikumā noteikto maksimālo 
summu valstī kalendārajā gadā un 
atbalsttiesīgo hektāru platībām, kas 
2014. gadā pieteiktas saskaĦā ar 
35. pantu vai vienoto platībmaksājumu 
shēmu. 

 Reăionā vidējo maksājuma summu par 
hektāru atbilstīgi pirmajai daĜai 
dalībvalstis nosaka, Ħemot vērā objektīvus 
kritērijus. 

 5. Dalībvalstis nodrošina, ka piemaksas 
netiek izmaksātas lauksaimniekiem, par 
kuriem ir zināms, ka tie pēc 2011. gada 
19. oktobra ir sadalījuši savus 
uzĦēmumus tikai tādēĜ, lai saĦemtu 
pārdalošo maksājumu. Tas attiecas arī uz 
lauksaimniekiem, kuru saimniecības tiek 
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izveidotas, veicot minēto pārdalīšanu. 

 72.b pants 

 Finanšu noteikumi 

 1. Lai finansētu šajā nodaĜā minēto 
maksājumu, dalībvalstis var izmantot līdz 
30 % no VIII pielikumā noteiktā valsts 
maksimālā apjoma 2014. kalendārajam 
gadam. 

 2. Pamatojoties uz valsts maksimālā 
apjoma procentuālo daĜu, ko dalībvalstis 
izmanto saskaĦā ar 1. punktu, Komisija, 
ievērojot 141.a pantā paredzēto 
procedūru, pieĦem deleăētos aktus, ar 
kuriem nosaka attiecīgā maksājuma 
maksimālo apjomu un pielīdzina 
maksimālos apjomus atbilstīgi 
VIII pielikumam.” 

  

______________ 

 * OV ierakstīt datumu: trīs mēneši pēc šīs 
regulas spēkā stāšanās dienas. 

 

Grozījums Nr.   19 

Regulas priekšlikums 
5. pants – 1. punkts – 6.a apakšpunkts (jauns) 
Regula (EK) Nr. 73/2009 
111. pants – 5. punkts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (6a) regulas 111. panta 5. punkta trešo 
daĜu groza šādi: 

 “Attiecībā uz saimniecībām, kas atrodas 
visā dalībvalsts teritorijā, ja attiecīgajā 
dalībvalstī no visa liellopu kopskaita lielu 
daĜu veido zīdītājgovis, kas veido vismaz 
30 % no kopējā govju skaita, un ja vismaz 
30 % no nokautajiem vīriešu kārtas 
liellopiem pieder S, E un U uzbūves 
klasei, no ELGF finansē visu 
papildpiemaksu. To, vai šīs procentuālās 
daĜas ir pārsniegtas, nosaka, pamatojoties 
uz vidējo rādītāju, kas aprēėināts par 
diviem gadiem pirms gada, par kuru 
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piešėir piemaksu.” 

Pamatojums 

Ir lietderīgi jāizmanto pārejas noteikumi, lai ātrāk likvidētu valsts piemaksas par zīdītājgovīm, 
paredzot pašreizējās Regulas (EK) Nr. 73/2009 111. panta pielāgošanu (paplašinot nokauto 
vīriešu kārtas liellopu apjomu, tajā iekĜaujot U uzbūves klasi), lai 2014. gadā no ELGF varētu 
atbalstīt liellopu audzēšanu. Šis vienkāršais tehniskais pielāgojums ir līdzeklis, kā varētu ātri 
palīdzēt tiem liellopu audzēšanas reăioniem, kas atrodas sarežăītā situācijā. 
 

Grozījums Nr.   20 

Regulas priekšlikums 
5. pants – 1. punkts – 7.a apakšpunkts (jauns) 
Regula (EK) Nr. 73/2009 
124. pants 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (7a) regulas 124. panta 1. un 2. punktu 
aizstāj ar šādu: 

 “1. Jaunās dalībvalsts, izĦemot Bulgāriju 
un Rumāniju, lauksaimniecības zemes 
platība, uz kuru attiecas vienotā 
platībmaksājuma shēma, ir daĜa no tajā 
izmantotās lauksaimniecības zemes 
platības, kas neatkarīgi no tā, vai šī 
platība tiek vai netiek izmantota ražošanā, 
bija labā lauksaimnieciskā stāvoklī un 
kura vajadzības gadījumā koriăēta 
saskaĦā ar objektīviem un 
nediskriminējošiem kritērijiem, ko 
attiecīgā jaunā dalībvalsts nosaka pēc 
Komisijas apstiprinājuma saĦemšanas. 

 Šajā sadaĜā „izmantotā lauksaimniecības 
zemes platība” ir kopējā platība, ko 
aizĦem aramzeme, ilggadīgās ganības, 
ilggadīgās kultūras un piemājas dārzi, kā 
statistikas vajadzībām noteikusi Komisija. 

 Attiecībā uz Bulgāriju un Rumāniju 
lauksaimniecības zemes platība, uz kuru 
attiecas vienotā platībmaksājuma shēma, 
ir daĜa no tajās izmantotās 
lauksaimniecības zemes platības, kas tiek 
uzturēta labā lauksaimniecības stāvoklī, 
neatkarīgi no tā, vai šī platība tiek vai 
netiek izmantota ražošanā, un kuru 
vajadzības gadījumā koriăē saskaĦā ar 
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objektīviem un nediskriminējošiem 
kritērijiem, ko Bulgārija un Rumānija 
nosaka pēc Komisijas apstiprinājuma 
saĦemšanas. 

 2. Visi lauksaimniecības zemes gabali, kas 
atbilst 1. punktā izklāstītajiem kritērijiem, 
kā arī par lauksaimniecības zemes 
gabaliem, kuros iestādīts pamežs ar īsu 
augseku (KN kods ex06029041), ir tiesīgi 
saĦemt atbalstu saskaĦā ar vienotā 
platībmaksājuma shēmu. Tomēr attiecībā 
uz Bulgāriju un Rumāniju visi 
lauksaimniecības zemes gabali, kas atbilst 
1. punktā paredzētajiem kritērijiem, kā arī 
lauksaimniecības zemes gabali, kuros 
iestādīts pamežs ar īsu augseku (KN kods 
ex 0602 90 41), ir tiesīgi saĦemt atbalstu. 

 IzĦemot force majeure vai ārkārtējus 
apstākĜus, pirmajā daĜā minētie zemes 
gabali ir lauksaimnieka rīcībā dienā, ko 
noteikusi dalībvalsts un kas nevar būt 
vēlāk par laiku, kas minētajā dalībvalstī 
noteikts atbalsta pieprasījuma 
grozījumam. 

 Atbalsttiesīgās platības minimālais apjoms 
vienai saimniecībai, par ko var pieprasīt 
maksājumus, ir 0,3 ha. Tomēr jebkura 
jaunā dalībvalsts, pamatojoties uz 
objektīviem kritērijiem un pēc Komisijas 
apstiprinājuma saĦemšanas, var pieĦemt 
lēmumu noteikt lielāku minimālo lielumu, 
kas nepārsniedz 1 ha.” 

Pamatojums 

Tiek aizstātas Regulas (EK) Nr. 73/2009 124. panta 1. un 2. punkts; teksta pielāgošana 
pilnvarām, kas Eiropas Parlamentam piešėirtas sarunām par Tiešo maksājumu regulu 
(2013. gada 13. marta lēmums). 
 

Grozījums Nr.   21 

Regulas priekšlikums 
5. pants – 1. punkts – 8.a apakšpunkts (jauns) 
Regula (EK) Nr. 73/2009 
133.b apsvērums (jauns) 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 
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 (8a) V sadaĜā iekĜauj šādu pantu: 

 „133.b pants 

 Pārejas posma valsts atbalsts 2014. gadā 

 1. Jaunās dalībvalstis, kuras piemēro 
vienotos platībmaksājumus saskaĦā ar 
122.  pantu, var pieĦemt lēmumu 
2014. gadā piešėirt pārejas posma valsts 
atbalstu. 

 2. Bulgārija un Rumānija saskaĦā ar šo 
pantu var piešėirt atbalstu vienīgi tad, ja 
tās līdz [viens mēnesis, sākot no šīs 
regulas piemērošanas datuma] nolemj 
nepiešėirt nekādus papildu valsts tiešos 
maksājumus saskaĦā ar 132. pantu. 

 3. Atbalstu var piešėirt lauksaimniekiem 
nozarēs, kurām pārejas posma valsts 
atbalsts saskaĦā ar 133.a pantu vai —
 Bulgārijas un Rumānijas gadījumā —  
papildu valsts tiešie maksājumi saskaĦā 
ar 132. pantu tika piešėirti 2013. gadā. 

 4. Nosacījumi atbalsta piešėiršanai ir 
identiski tiem, ar kuriem 2013. gadā 
atĜauj piešėirt maksājumus saskaĦā ar 
132. vai 133.a pantu, izĦemot maksājumu 
samazinājumu, kas veikts, piemērojot 
132. panta 2. punktu saistībā ar šīs 
regulas 7. un 10. pantu. Tomēr 
dalībvalstis pēc Komisijas atĜaujas 
saĦemšanas var mainīt nosacījumus 
atsaistītā atbalsta piešėiršanai. 

 5. Atbalsta kopējo summu, ko var piešėirt 
lauksaimniekiem kādā no 2. punktā 
minētajām nozarēm, ierobežo līdz 80 % no 
īpašā nozares finansējuma 2013. gadam, 
kā to atĜāvusi Komisija saskaĦā ar 
133.a panta 5. punktu, vai kā —
 Bulgārijas un Rumānijas gadījumā — ir 
atĜauts saskaĦā ar 132. panta 7. punktu. 

 Kipras gadījumā īpašais nozaru 
finansējums ir izklāstīts šīs regulas 
XVII.a pielikumā. 

 6. Jaunās dalībvalstis paziĦo Komisijai 
par 1. un 2. punktā minētajiem lēmumiem 
ne vēlāk kā līdz 2014. gada 31. martam. 
PaziĦojumā par 1. punktā minēto lēmumu 



 

 
 PE519.381/ 17 

 LV 

iekĜauj šādu informāciju: 

 (a) finansējumu katrai nozarei; 

 (b) vajadzības gadījumā pārejas posma 
valsts atbalsta maksimālo likmi. 

 7. Jaunās dalībvalstis, pamatojoties uz 
objektīviem kritērijiem un Ħemot vērā 
ierobežojumus, kurus saskaĦā ar 
5. punktu noteikusi Komisija, var pieĦemt 
lēmumu par piešėiramā pārejas posma 
valsts atbalsta apjomu.” 

Pamatojums 

Regulā (EK) Nr. 73/2009 ir iekĜauts 133.b pants; teksta pielāgošana pilnvarām, kas Eiropas 
Parlamentam piešėirtas sarunām par Tiešo maksājumu regulu (2013. gada 13. marta lēmums). 
 

Grozījums Nr.   22 

Regulas priekšlikums 
5. pants – 1. punkts – 9. apakšpunkts 
Regula (EK) Nr. 73/2009 
136.a pants – 1. punkts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Līdz [...]1 dalībvalstis var nolemt kā 
papildu atbalstu lauku attīstības 
programmu pasākumiem, ko finansē no 
ELFLA saskaĦā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulu (ES) Nr. [...] [RD]*, darīt 
pieejamus līdzekĜus apmērā līdz [15] % no 
valstu maksimālajiem gada apjomiem 
2014.−2019. kalendārajam gadam, kuri 
attiecībā uz 2014. gadu ir noteikti šīs 
regulas VIII pielikumā un attiecībā uz 
2015.−2019. gadu Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulas (ES) Nr. [DP]** 
II pielikumā. Rezultātā attiecīgā summa 
vairs nav pieejama tiešo maksājumu 
piešėiršanai. 

1. Līdz [...]1 dalībvalstis var nolemt kā 
papildu atbalstu lauku attīstības 
programmu pasākumiem, ko finansē no 
ELFLA saskaĦā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulu (ES) Nr. [...] [RD]*, darīt 
pieejamus līdzekĜus apmērā līdz 15 % no 
valstu maksimālajiem gada apjomiem 
2014.−2019. kalendārajam gadam, kuri 
attiecībā uz 2014. gadu ir noteikti šīs 
regulas VIII pielikumā un attiecībā uz 
2015.−2019. gadu Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulas (ES) Nr. [DP]** 
II pielikumā. Rezultātā attiecīgā summa 
vairs nav pieejama tiešo maksājumu 
piešėiršanai. 

Pirmajā daĜā minēto lēmumu paziĦo 
Komisijai līdz minētajā daĜā norādītajam 
datumam. 

Pirmajā daĜā minēto lēmumu paziĦo 
Komisijai līdz minētajā daĜā norādītajam 
datumam.  

Procentuālā daĜa, kas paziĦota saskaĦā ar 
otro daĜu, pirmajā daĜā minētajiem 
gadiem ir vienāda. 

Šajā lēmumā nosaka minētajā daĜā 
norādīto procentuālo likmi, kas katrā 
kalendārajā gadā var atšėirties. 
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 Dalībvalstis, kuras attiecībā uz 
2014. kalendāro gadu neizmanto pirmajā 
daĜā paredzētos noteikumus, var līdz 
2014. gada 1. augustam pieĦemt pirmajā 
daĜā minēto lēmumu attiecībā uz periodu 
no 2015. gada līdz 2020. gadam un līdz 
2014. gada 1. augustam paziĦo par šo 
lēmumu Komisijai. 

 Dalībvalstis var nolemt pārskatīt šajā 
punktā minēto lēmumu; lēmums par 
pārskatīšanu stājas spēkā 
2018. kalendārajā gadā. Šādā 
pārskatīšanā nesamazina procentuālo 
likmi, kas paziĦota Komisijai saskaĦā ar 
pirmo, otro un trešo daĜu. Dalībvalstis par 
šādiem pārskatīšanas lēmumiem paziĦo 
Komisijai līdz 2017. gada 1. augustam.” 

______________ ______________ 
1 OV ierakstīt datumu: 7 dienas pēc šīs 
regulas spēkā stāšanās dienas. 

1 OV ierakstīt datumu: trīs mēnešus pēc šīs 
regulas spēkā stāšanās dienas. 

Pamatojums 

Kompromisa grozījums, kas paredz iekĜaut tekstu, par kuru tika panākta vienošanās 2013. gada 
24. septembra trialoga sanāksmē. 
 

Grozījums Nr.   23 

Regulas priekšlikums 
5. pants – 1. punkts – 9. apakšpunkts 
Regula (EK) Nr. 73/2009 
136.a pants – 2. punkts 
 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. [Dalībvalstis], kas neizmanto 1. punktā 
paredzēto iespēju, [līdz ...1 var nolemt 
līdzekĜus apmērā līdz [15] % no summas, 
kas atvēlēta to lauku attīstības programmu 
pasākumu atbalstam, kurus 
2015.−2020. gada periodā finansē no 
ELFLA saskaĦā ar Regulu (ES) Nr. [...] 
[RD], darīt pieejamus šajā regulā un 
Regulā (ES) Nr. [DP] paredzētu tiešo 
maksājumu veidā]. Bulgārija, Igaunija, 
Somija, Latvija, Lietuva, Polija, Portugāle, 
Rumānija, Slovākija, Spānija, Zviedrija un 

2. Dalībvalstis, kuras neizmanto 1. punktā 
paredzēto iespēju, līdz ...1 var nolemt kā 
tiešos maksājumus saskaĦā ar Regulu 
(ES) Nr. [...] [DP] darīt pieejamus līdz 
15 % vai — Apvienotās Karalistes, 
Bulgārijas, Igaunijas, Latvijas, Lietuvas, 
Polijas, Portugāles, Rumānijas, 
Slovākijas, Somijas, Spānijas un 
Zviedrijas gadījumā — līdz 25 % no 
summas, kas 2020.−2020. gada periodā 
piešėirta, lai atbalstītu lauku attīstības 
programmas pasākumus, ko saskaĦā ar 
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Apvienotā Karaliste var nolemt tiešo 
maksājumu veidā darīt pieejamus [vēl] 
[10 %] no lauku attīstībai atvēlētās 
summas. Rezultātā attiecīgā summa vairs 
nav pieejama atbalsta pasākumiem saskaĦā 
ar lauku attīstības programmu. 

Regulu (ES) Nr. […] [RD] finansē no 
ELFLA. Rezultātā attiecīgā summa vairs 
nav pieejama atbalsta pasākumiem saskaĦā 
ar lauku attīstības programmu. 

Pirmajā daĜā minēto lēmumu paziĦo 
Komisijai līdz minētajā daĜā norādītajam 
datumam. 

Pirmajā daĜā minēto lēmumu paziĦo 
Komisijai līdz minētajā daĜā norādītajam 
datumam. 

Procentuālā daĜa, kas paziĦota saskaĦā ar 
otro daĜu, 1. punkta pirmajā daĜā 
minētajiem gadiem ir vienāda. 

Šajā lēmumā nosaka minētajā daĜā 
norādīto procentuālo likmi, kas katrā 
kalendārajā gadā var atšėirties. 

 Dalībvalstis, kuras attiecībā uz 2015. gadu 
neizmanto pirmajā daĜā paredzētos 
noteikumus, var līdz 2014. gada 
1. augustam pieĦemt pirmajā daĜā minēto 
lēmumu attiecībā uz 2016.–2020. gada 
periodu un līdz 2014. gada 1. augustam 
paziĦo par šo lēmumu Komisijai. 

 Dalībvalstis var nolemt pārskatīt šajā 
punktā minēto lēmumu; lēmums stājas 
spēkā attiecībā uz 2019. un 2020. finanšu 
gadu. Šādā pārskatīšanā nepalielina 
procentuālo likmi, kas paziĦota Komisijai 
saskaĦā ar pirmo, otro un trešo daĜu. 
Dalībvalstis par šādiem pārskatīšanas 
lēmumiem paziĦo Komisijai līdz 
2017. gada 1. augustam. 

______________ ______________ 
1 OV ierakstīt datumu: 7 dienas pēc šīs 
regulas spēkā stāšanās dienas. 

1 OV ierakstīt datumu: trīs mēneši pēc šīs 
regulas spēkā stāšanās dienas. 

(Teksta daĜas “Bulgārija, Igaunija, Somija, Latvija, Lietuva, Polija, Portugāle, Rumānija, 
Slovākija, Spānija, Zviedrija un Apvienotā Karaliste” un „no summas, kas 2020.−2020. gada 
periodā piešėirta, lai atbalstītu lauku attīstības programmas pasākumus, ko saskaĦā ar 
Regulu (ES) Nr. […] [RD] finansē no ELFLA” ir samainītas vietām un pievienota frāze „līdz 
25 %”.) 

Pamatojums 

Kompromisa grozījums, kas paredz iekĜaut tekstu, par kuru tika panākta vienošanās 2013. gada 
24. septembra trialoga sanāksmē. 
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Grozījums Nr.   24 

Regulas priekšlikums 
5. pants – 1. punkts – 9.a apakšpunkts (jauns) 
Regula (EK) Nr. 73/2009 
136.b pants (jauns) 
 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

  9.a Pievieno šādu 136.b pantu: 

 “136.b pants 

 Dalībvalstis, kuras saskaĦā ar 136. pantu 
pieĦēmušas lēmumu no 2011. finanšu 
gada Kopienas atbalsta rīcībā nodot 
zināmu summu saistībā ar lauku attīstības 
programmu plānošanai un finansēšanai 
ar Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku 
attīstībai (ELFLA), šādas summas 
atbilstīgi VIII.a pielikumam nodod 
Kopienas atbalsta rīcībā arī 2015. finanšu 
gadā. 

Pamatojums 

IekĜauts noteikums, kas tām dalībvalstīm, kuras līdz šim neizmantotos pirmā pīlāra līdzekĜus 
pārvirza uz otro pīlāru, nodrošina iespēju šo praksi turpināt arī pēc 2014. gada. 
 

Grozījums Nr.   25 

Regulas priekšlikums 
5.a pants (jauns) 
Regula (EK) Nr. 1698/2005 
70. pants – 4.c punkts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 5.a pants 

 Regulas (EK) Nr. 1698/2005 grozījums 

 Regulu (EK) Nr. 1698/2005 groza šādi: 

 1. regulas 70. panta 4.c punktu groza 
šādi:  

 (a) pirmās daĜas ievaddaĜu aizstāj ar šādu: 
 

 “Atkāpjoties no 3., 4. un 5. punktā 
noteiktajiem robežlielumiem, ELFLA 
ieguldījumu var palielināt ne vairāk kā 
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līdz 95 % no attiecināmajiem valsts 
izdevumiem reăionos, kas ir tiesīgi tos 
saĦemt saskaĦā ar Konverăences mērėi, 
un attālākajos reăionos un Egejas jūras 
nelielajās salās, un līdz 85 % no 
attiecināmajiem valsts izdevumiem citos 
reăionos. Šīs likmes piemēro 
attiecināmajiem izdevumiem, kas nesen 
deklarēti katrā apstiprinātajā izdevumu 
deklarācijā un kas radušies laikposmā pēc 
...1, kad dalībvalsts atbilst vienam no šiem 
nosacījumiem:”; 

 (b) otro daĜu aizstāj ar šādu: 

 “Dalībvalsts, kas vēlas izmantot pirmajā 
daĜā paredzēto atkāpi, iesniedz lūgumu 
Komisijai attiecīgi grozīt savu lauku 
attīstības programmu. Atkāpi piemēro, 
tiklīdz Komisija ir apstiprinājusi 
programmas grozījumu.” 

 ___________________ 

 1 OV ierakstīt šīs regulas spēkā stāšanās 
dienu. 

Pamatojums 

Komisijas priekšlikums COM(2013)0521, ar kuru paredzēts pagarināt augstāku 
līdzfinansējuma likmju piemērošanu tām dalībvalstīm, kuras apdraud nopietnas finansiālās 
stabilitātes grūtības, būtu jāiekĜauj arī šajā regulējumā. 
 

Grozījums Nr.   26 

Regulas priekšlikums 
5.b pants (jauns) 
 Regula (EK) Nr. 1234/2007 
182. pants – 7. punkts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 5.b pants 

 Regulas (EK) Nr. 1234/2007 grozījums 

 Regulu (EK) Nr. 1234/2007 groza šādi: 

 Regulas 182. panta 7. punktu aizstāj ar 
šādu: 

 “Papildus Savienības atbalstam, kas 
piešėirts saskaĦā ar Regulas (EK) 
Nr. 73/2009 68. panta 1. punkta 
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b) apakšpunktu, dalībvalstis līdz 
2015. gada 31. maijam piensaimniecības 
nozares lauksaimniekiem var piešėirt 
valsts atbalstu, kura kopējā gada summa 
nepārsniedz 55 % no maksimālā apjoma, 
kas noteikts minētās regulas 69. panta 
4. un 5. punktā. Tomēr Kopienas atbalsta 
un valsts atbalsta kopējā summa minētās 
regulas 69. panta 4. punktā norādītajiem 
pasākumiem nekādā gadījumā 
nepārsniedz 69. panta 4. un 5. punktā 
noteikto maksimālo apjomu.” 

Pamatojums 

Arī 2014. gada pārejas periodā, īpaši sevišėi smagos gadījumos, būtu jāspēj izmaksāt valsts 
atbalstu saskaĦā ar Regulas (EK) Nr. 1234/2007 182. panta 7. punktu, kuru var piešėirt 
papildus īpašajam atbalstam, kurš paredzēts Regulas (EK) Nr. 73/2009 68. panta 1. punkta 
b) apakšpunktā. 
 

Grozījums Nr.   27 

Regulas priekšlikums 
6. pants – 2. punkts 
Regula (ES) Nr. [....] [DP] 
14. pants 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Elastīga līdzekĜu pārvietošana starp 
pīlāriem 

svītrots 

"1. Dalībvalstis līdz [...] var nolemt 
līdzekĜus apmērā līdz [15] % no valstu 
maksimālajiem gada apjomiem 
2014.−2019. kalendārajam gadam, kuri 
attiecībā uz 2014. gadu ir noteikti 
Regulas (EK) Nr. 73/2009 VIII pielikumā 
un attiecībā uz 2015.−2019. gadu šīs 
regulas II pielikumā, darīt pieejamus kā 
papildu atbalstu lauku attīstības 
programmu pasākumiem, ko finansē no 
ELFLA saskaĦā ar Regulu (ES) Nr. [...] 
[RD]. Rezultātā attiecīgā summa vairs nav 
pieejama tiešo maksājumu piešėiršanai. 

 

Pirmajā daĜā minēto lēmumu paziĦo 
Komisijai līdz minētajā daĜā norādītajam 
datumam. 

 



 

 
 PE519.381/ 23 

 LV 

Procentuālā daĜa, kas paziĦota saskaĦā ar 
otro daĜu, pirmajā daĜā minētajiem 
gadiem ir vienāda. 

 

2. [Dalībvalstis], kas neizmanto 1. punktā 
paredzēto iespēju, [līdz ... var nolemt 
līdzekĜus apmērā līdz [15] % no summas, 
kas atvēlēta to lauku attīstības 
programmu pasākumu atbalstam, kurus 
2015.−2020. gada periodā finansē no 
ELFLA saskaĦā ar Regulu (ES) Nr. [...] 
[RD], darīt pieejamus Regulā (EK) 
Nr. 73/2009 un šajā regulā paredzētu tiešo 
maksājumu veidā]. Bulgārija, Igaunija, 
Somija, Latvija, Lietuva, Polija, 
Portugāle, Rumānija, Slovākija, Spānija, 
Zviedrija un Apvienotā Karaliste var 
nolemt tiešo maksājumu veidā darīt 
pieejamus [vēl] [10 %] no lauku attīstībai 
atvēlētās summas. Rezultātā attiecīgā 
summa vairs nav pieejama atbalsta 
pasākumiem saskaĦā ar lauku attīstības 
programmu. 
 

 

Pirmajā daĜā minēto lēmumu paziĦo 
Komisijai līdz minētajā daĜā norādītajam 
datumam. 

 

Procentuālā daĜa, kas paziĦota saskaĦā ar 
otro daĜu, 1. punkta pirmajā daĜā 
minētajiem gadiem ir vienāda.”; 

 

(3) regulas 57. panta 2. punktā pēc pirmās 
daĜas iekĜauj šādu daĜu: 

 

“Tomēr to turpina piemērot attiecībā uz 
atbalsta pieteikumiem, kas ir saistīti ar 
pieprasījumu gadiem, kuri sākas pirms 
2015. gada 1. janvāra.”; 

 

(4) regulas 59. panta otro un trešo daĜu 
aizstāj ar šādām: 

 

“To piemēro no 2015. gada 1. janvāra.  

Tomēr 20. panta 5. punktu, 22. panta 
6. punktu, 35. panta 1. punktu, 37. panta 
1. punktu un 39. pantu piemēro no šīs 
regulas spēkā stāšanās dienas.” 

 

Pamatojums 

Kompromisa grozījums, kurā atspoguĜota vienošanās, kas attiecībā uz DP regulu panākta 
pēdējā 2013. gada 24. septembra trialoga sanāksmē, un kura tekstu nebūtu jāgroza ar pārejas 
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noteikumiem. 
 

Grozījums Nr.   28 

Regulas priekšlikums 
6. pants – 4. punkts 
Regula (ES) Nr. [....] [DP] 
59. pants 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

regulas 59. panta otro un trešo daĜu aizstāj 
ar šādām: 

regulas 59. panta otro un trešo daĜu aizstāj 
ar šādām: 

“To piemēro no 2015. gada 1. janvāra. “To piemēro no 2015. gada 1. janvāra. 

Tomēr 20. panta 5. punktu, 22. panta 
6. punktu, 35. panta 1. punktu, 37. panta 
1. punktu un 39. pantu piemēro no šīs 
regulas spēkā stāšanās dienas.” 

Tomēr 18. panta 2. punktu, 20. panta 
5. punktu, 22. panta 6. punktu, 28.a panta 
1. punktu, 35. panta 1. punktu, 37. panta 
1. punktu un 39. pantu piemēro no šīs 
regulas spēkā stāšanās dienas.” 

Pamatojums 

Šis grozījums izdarīts saskaĦā ar 2013. gada 26. jūnija politisko vienošanos, un tas formāli 
jāapstiprina Eiropas Parlamentam un Padomei. 
 

Grozījums Nr.   29 

Regulas priekšlikums 
7. pants – -1.a punkts (jauns) 
Regula (ES) Nr. [...] [HR] 
113. pants – 1. punkts – 1.a apakšpunkts (jauns) 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Regulas (ES) Nr. […] [HR] 113. panta 
1. punktā pēc pirmās daĜas iekĜauj šādu 
daĜu. 

 „Tomēr Regulas (EK) Nr. 1290/2005 
44.a pantu un attiecīgos īstenošanas 
noteikumus turpina piemērot 
maksājumiem, kas veikti 2013. un 
2014. finanšu gadā.” 

Pamatojums 

Lauksaimnieki būtu jāinformē par viĦu personas datu publicēšanu pirms viĦi iesnieguši 
attiecīgos pieteikumus atbalsta saĦemšanai. Jāparedz pietiekami ilgs laiks iestādēm, lai tās 
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sagatavotos datu publicēšanas noteikumu īstenošanai veidā, kas atbilst uzdevumam par 
lauksaimniecības politikas labāku izpratni, kā arī atbalsta lauksaimniecības jomā likumībai. 
Tālab jaunos pārredzamības noteikumus būtu jāpiemēro, sākot no 2015. finanšu gada. 
 

Grozījums Nr.   30 

Regulas priekšlikums 
7. pants – -1.b punkts (jauns) 
Regula (ES) Nr. [...] [HR] 
114.a pants (jauns) 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 IekĜauj šādu 114.a pantu: 

 „114.a pants 

 Atkāpes 

 Atkāpjoties no Regulas (ES) Nr. 966/2012 
59. panta 5. punkta un šīs regulas 
9. panta 1. punkta, apliecinātājiestādes 
atzinumā par 2014. un 2015. gadu nav 
jāiekĜauj izmantoto procedūru likumības 
un atbilstības apstiprinājums.” 

Pamatojums 

Tas, ka apliecinātājiestādēm jāveic pārbaudes uz vietas un pēc tam tās jāatkārto, kā arī Ĝoti īsā 
laikā jāiepazīstas ar noteikumiem par tiesībām saĦemt atbalstu, kamēr, tās, balstoties uz KLP, 
atkal mainās, nekāda gadījumā nav rentabli. Tālab likumības un atbilstības pārbaude (Regulas 
Nr. 966/2012 59. panta 5. punkts un horizontālās regulas 9. panta 1. punkts) būtu jāpiemēro 
tikai sākot ar 2016. finanšu gadu. 
 

Grozījums Nr.   31 

Regulas priekšlikums 
7. pants 
Regula (ES) Nr. [...] [HR] 
115. pants 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Šī regula stājas spēkā septītajā dienā pēc 
tās publicēšanas Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī. 

1. Šī regula stājas spēkā septītajā dienā pēc 
tās publicēšanas Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī.  

To piemēro no 2014. gada 1. janvāra ar 
šādiem izĦēmumiem: 

To piemēro no 2014. gada 1. janvāra. 

 2. Tomēr: 



 

 
 PE519.381/ 26 

 LV 

(a) tās 7., 8. un 9. pantu piemēro no 
2013. gada 16. oktobra; 

(a) tās 7., 8., 16., 24.a un 25. pantu 
piemēro no 2013. gada 16. oktobra; 

(b) tās 18., 42., 43. un 45. pantu piemēro 
no 2013. gada 16. oktobra attiecībā uz 
izdevumiem, kas radušies no 2013. gada 
16. oktobra; 

(b) neskarot no 114.a pantu, tās 9., 18., 
42. un 45. pantu piemēro no 2013. gada 
16. oktobra izdevumiem, kas radušies 
sākot no šī datuma; 

(c) III sadaĜu, V sadaĜas II nodaĜu un 
VI sadaĜu piemēro no 2015. gada 
1. janvāra.” " 

(c) 54. pantu, III sadaĜu, IV sadaĜu un 
V sadaĜu piemēro no 2015. gada 
1. janvāra, izĦemot sCMO regulas 
V sadaĜu, kuru piemēro no 2014. gada 
1. janvāra; 

 (ca) regulas 110. pantu piemēro 
maksājumiem, kurus veic, sākot no 
2016. gada un turpmākos gadus, un 110.a 
– 110.d pantu piemēro maksājumiem, 
kurus veic, sākot no 2015.  finanšu gada 
un turpmākos gadus. 

Pamatojums 

As regards point (c), in order to avoid misinterpretations and unnecessary administrative costs 
and burden, the whole of Title V should apply from 1 January 2015 except as regards the 
application of the sCMO Regulation. Currently, the text of Art. 115(c) provides that only 
Chapter II of Title V (i.e. IACS) would apply from 1 January 2015, but other provisions, such 
as Art. 60-67 on general principles on checks, would apply already in 2014.As regards point 
(d), to make it possible to compare data and results, the monitoring and evaluation of the CAP 
(Art. 110) should apply from 16 October 2015 (i.e. after the CAP reform).As regards the 
transparency provisions (Art. 110a - 110d), Art. 110c of HR Regulation states that the farmers 
have to be informed about the publication of their names, municipalities, support amounts etc. 
Payments have been claimed for financial year 2014 already in early spring 2013, before the 
now-proposed timetable was in the draft regulation concerning transitional provisions. Thus, 
the farmers have not been informed about the publication at the stage when they claimed 
support for the financial year 2014. Therefore, it is not possible to publish this information 
about payments made for financial year 2014 (claimed in 2013). The minimum is that the 
publication would be made as regards payments made from financial year 2015 onwards. 
 

Grozījums Nr.   32 

Regulas priekšlikums 
8. pants – -1. punkts (jauns) 
Regula (ES) Nr. [...][sCMO]   
149. pants 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (-1) Regulas (ES) Nr. […] [sCMO] 
149. pantā pievieno šādu 149.a punktu: 
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 “149.a Valsts atbalsta maksājumi 
konkrētām nozarēm Somijā 

 SaĦemot Komisijas atĜauju, Somija 
2014.–2020. gada periodā var veikt 
regresīvus valsts atbalsta maksājumus 
nozarēm, kas paredzētas Komisijas 
2008. gada 27. februāra lēmumā par 
pārejas valsts atbalsta programmu 
lauksaimniekiem Somijas dienvidos1. 
Komisija pieĦem īstenošanas aktus, ar 
kuriem sniedz atĜauju šo maksājumu 
veikšanai, kā arī paredz precīzākus 
noteikumus šī atbalsta piešėiršanai. 
Minētos īstenošanas aktus pieĦem, 
neizmantojot [162. pantā] minēto 
procedūru. 

 ____________ 

 1 COM(2008)696 final.” 

Pamatojums 

Lai saglabātu dažāda veida lauksaimniecisko ražošanu Somijas dienvidos, Komisijai būtu 
jāpiešėir pilnvaras atĜaut valsts atbalsta maksājumus dažām lauksaimniecības nozarēm, kuras 
kopš Somijas pievienošanās ES bija tiesīgas saĦemt valsts atbalstu, balstoties uz Komisijas 
lēmumiem. 
 

Grozījums Nr.   33 

Regulas priekšlikums 
9. pants 
Regula (ES) Nr. [...] [RD] 
64. pants 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Regulas (ES) Nr. […] [RD] 64. panta 4. 
un 5. punktu aizstāj ar šādiem: 

svītrots 

"4. Komisija ar īstenošanas aktu nosaka 
1. punktā minēto summu ikgadēju 
sadalījumu dalībvalstīm, atskaitot 
2. punktā minēto summu un Ħemot vērā 
līdzekĜu pārvietojumus, kas minēti 
Padomes Regulas (EK) Nr. 73/2009* 
136.a panta 2. punktā. 

 

Nosakot ikgadējo sadalījumu, Komisija 
Ħem vērā: 
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(a) objektīvus kritērijus, kas saistīti ar 
4. pantā minētajiem mērėiem, un 

 

(b) iepriekšējos rezultātus.  

5. Papildus 4. punktā minētajām summām 
tajā pašā punktā minētajā īstenošanas 
aktā iekĜauj arī līdzekĜus, kas pārvietoti uz 
ELFLA, piemērojot Regulas (EK) 
Nr. 73/2009 136.a panta 1. punktu un 
Regulas (ES) Nr. [DP] 7. panta 2. punktu, 
un − attiecībā uz 2013. kalendāro gadu − 
līdzekĜus, kas pārvietoti uz ELFLA, 
piemērojot Padomes Regulas (EK) 
Nr. 73/2009 10.b un 136. pantu. " 

 

_______  

* OV L 30, 31.1.2009., 16. lpp.”  

Pamatojums 

Kompromisa grozījums, kurā atspoguĜota vienošanās, kas attiecībā uz RD regulu panākta 
pēdējā 2013. gada 24. septembra trialoga sanāksmē, un kura tekstu nebūtu jāgroza ar pārejas 
noteikumiem. 

Grozījums Nr.   34 

Regulas priekšlikums 
I pielikums – virsraksts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Atbilstošie panti par pasākumiem, kas 
saistīti ar dzīvniekiem, un 
platībatkarīgajiem pasākumiem 
2007.−2013. gada un 2014.−2020. gada 
plānošanas periodā 

Atbilstošie panti par pasākumiem 
2007.−2013. gada un 2014.−2020. gada 
plānošanas periodā 

Pamatojums 

Atbilstību tabulā būtu jāiekĜauj arī ieguldījumu pasākumi. 

Grozījums Nr.   35 

Regulas priekšlikums 
I pielikums – -1. – -1.c rinda (jaunas) 
 
Komisijas ierosinātais teksts 

  



 

 
 PE519.381/ 29 

 LV 

 
Grozījums 

Regula (EK) Nr. 1698/2005 Regula (ES) Nr. […] [RD] 

20. panta b) punkta i) apakšpunkts —
 lauku saimniecību modernizācija 

18. pants — ieguldījumi materiālajos 
aktīvos 

20. panta b) punkta iii) apakšpunkts —
 pievienotās vērtības radīšana 
lauksaimniecības un mežsaimniecības 
produktiem 

18. pants — ieguldījumi materiālajos 
aktīvos un 27. pants — ieguldījumi jaunos 
mežsaimniecības paĦēmienos un 
mežsaimniecības produktu apstrādē un 
laišanā tirgū 

20. panta b) punkta iv) apakšpunkts — 
sadarbība jaunu lauksaimniecības un 
pārtikas nozares, kā arī mežsaimniecības 
nozares produktu, procesu un tehnoloăiju 
izstrādē 

36. pants — sadarbība 

20. panta b) punkta v) apakšpunkts — 
infrastruktūras uzlabojumi un attīstība 
attiecībā uz lauksaimniecības un 
mežsaimniecības attīstību un pielāgošanu, 

18. pants — ieguldījumi materiālajos 
aktīvos un 27. pants — ieguldījumi jaunos 
mežsaimniecības paĦēmienos un 
mežsaimniecības produktu apstrādē un 
laišanā tirgū 

 

Grozījums Nr.   36 

Regulas priekšlikums 
II pielikums – ievaddaĜa 
Regula (EK) Nr. 73/2009 
II, III, VIII pielikums 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Regulas (EK) Nr. 73/2009 II, III un 
VIII pielikumu groza šādi: 

Regulas (EK) Nr. 73/2009 II, III un 
VIII pielikumu groza šādi un pievieno 
jaunu VIII.a un XII.a pielikumu: 

 

Grozījums Nr.   37 

Regulas priekšlikums 
II pielikums – 1.a punkts (jauns) 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (1a) II pielikuma B. punktā „Sabiedrības, 
dzīvnieku un augu veselība” 
9. apakšpunktu aizstāj ar šādu: 
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 9. Eiropas Parlamenta un Padomes 
2009. gada 21. oktobra Regula (EK) 
Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības 
līdzekĜu laišanu tirgū, ar ko atceĜ 
Padomes Direktīvas 79/117/EEK un 
91/414/EEK (OV L 309, 24.11.2009., 
1. lpp.). 

 55. pants, pirmais un otrais teikums 

Grozījums Nr.   38 

Regulas priekšlikums 
II pielikums – 2. punkts – a apakšpunkts 
 
Komisijas ierosinātais teksts 

2. III pielikumu groza šādi:  

a) ierakstu “Ūdens aizsardzība un apsaimniekošana” aizstāj ar šādu: 

Ūdens aizsardzība un apsaimniekošana: – Buferjoslu izveide gar ūdensteci(1) 

 – Ja apūdeĦošanā lietotā ūdens 
izmantošanai nepieciešama atĜauja, − 
atĜauju procedūru ievērošana 

Ūdens aizsardzība pret piesārĦojumu un 
noteci, ūdens izmantojuma pārvaldība 

Papildinājumā noteiktie pasākumi 

(1) Piezīme. LLVA buferjoslās gan īpaši jutīgajās zonās, kas noteiktas atbilstīgi 
Direktīvas 91/676/EEK 3. panta 2. punktam, gan ārpus tām jāievēro vismaz tās prasības, kas 
saistītas ar nosacījumiem mēslojuma iestrādāšanai zemē tuvu ūdenstecēm, kā minēts 
Direktīvas 91/676/EEK II pielikuma A punkta 4. apakšpunktā, un jāpiemēro saskaĦā ar 
dalībvalstu rīcības programmām, kuras izveidotas saskaĦā ar Direktīvas 91/676/EEK 5. panta 
4. punktu.”; 

 
Grozījums 

2. III pielikumu groza šādi:  

a) ierakstu “Ūdens aizsardzība un apsaimniekošana” aizstāj ar šādu: 

Ūdens aizsardzība un apsaimniekošana: – Buferjoslu izveide gar ūdensteci(1) 

 – Ja apūdeĦošanā lietotā ūdens 
izmantošanai nepieciešama atĜauja, − 
atĜauju procedūru ievērošana 

Pazemes ūdeĦu aizsardzība pret 
piesārĦojumu 

Papildinājumā noteiktie pasākumi, ciktāl 
tie parasti attiecas uz lauksaimniecības 
praksi (2) 

(1) Piezīme. LLVA buferjoslās gan īpaši jutīgajās zonās, kas noteiktas atbilstīgi 
Direktīvas 91/676/EEK 3. panta 2. punktam, gan ārpus tām jāievēro vismaz tās prasības, kas 
saistītas ar nosacījumiem mēslojuma iestrādāšanai zemē tuvu ūdenstecēm, kā minēts 
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Direktīvas 91/676/EEK II pielikuma A punkta 4. apakšpunktā, un jāpiemēro saskaĦā ar 
dalībvalstu rīcības programmām, kuras izveidotas saskaĦā ar Direktīvas 91/676/EEK 5. panta 
4. punktu.”; 

(2) LLVA standarts neattiecas uz mēslošanu un augu aizsardzības līdzekĜu izmantošanu 
saistībā ar labu lauksaimniecības praksi. 

Pamatojums 

Komisijas priekšlikumā LLVA standartu formulējums attiecībā uz gruntsūdeĦu aizsardzību ir 
pārāk plašs un var nesamērīgi ierobežot arī atbilstīgas lauksaimnieciskās darbības. TādēĜ ir 
skaidri jānosaka, ka: 

– minētais standarts atteicas tikai uz pazemes ūdeĦu aizsardzību (neietverot virszemes ūdeĦus), 

– ir jānosaka tikai tie pasākumi, kas attiecas uz parasto lauksaimniecības praksi, un 

– arī turpmāk drīkst lietot mēslojumu un augu aizsardzības līdzekĜus, ja tā dara atbilstīgi 
noteikumiem. 

Grozījums Nr.   39 

Regulas priekšlikums 
II pielikums – 3.a punkts (jauns) 
Regula (EK) Nr. 73/2009 
VIII.a pielikums (jauns) 
 
Grozījums 

(4) Pēc VIII pielikuma pievieno šādu VIII.a pielikumu: 

VIII.a pielikums (EUR 1000) 

Dalībvalsts  2014 

Vācija  42 600 

Zviedrija  9 000 

Pamatojums 

IekĜauts noteikums, kas tām dalībvalstīm, kuras līdz šim neizmantotos pirmā pīlāra līdzekĜus 
pārvirza uz otro pīlāru, nodrošina iespēju šo praksi turpināt arī pēc 2014. gada. 

Grozījums Nr.   40 

Regulas priekšlikums 
II pielikums – 3.b punkts (jauns) 
Regula (EK) Nr. 73/2009 
XII.a pielikums (jauns) 
 
Grozījums 
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Pēc XII pielikuma pievieno šādu XII.a pielikumu: 

“XII.a pielikums 

Lauku saimniecības vidējais lielums, kas jāĦem vērā saskaĦā ar 72.a pantu 

Dalībvalsts Lauku saimniecības vidējais lielums 
(hektāros) 

BeĜăija 
Bulgārija 
Čehija 
Dānija 
Vācija 
Igaunija 
Īrija 
Grieėija 
Spānija 
Francija 
Horvātija 
Itālija 
Kipra 
Latvija 
Lietuva 
Luksemburga 
Ungārija 
Malta 
Nīderlande 
Austrija 
Polija 
Portugāle 
Rumānija 
Slovēnija 
Slovākija 
Somija 
Zviedrija 
Apvienotā Karaliste 

29 
6 
89 
60 
46 
39 
32 
5 
24 
52 
5.9 
8 
4 
16 
12 
57 
7 
1 
25 
19 
6 
13 
3 
6 
28 
34 
43 
54 

 
 


