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Grozījums Nr. 21
Maria Lidia Senra Rodríguez

Regulas priekšlikums
5.a atsauce (jauna)

Normatīvās rezolūcijas projekts Grozījums

- ņemot vērā Eiropas Parlamenta 
2017. gada 4. aprīļa rezolūciju par 
sievietēm un viņu lomu lauku apvidos,

Or. es

Grozījums Nr. 22
John Stuart Agnew

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Lauku saimniecību struktūras 
Eiropas apsekojumu programma, ko 
Savienībā īsteno kopš 1966. gada, būtu 
jāturpina, lai izpētītu tendences lauku 
saimniecību struktūrā Savienības līmenī 
un nodrošinātu statistikas zināšanu bāzi, 
kas nepieciešama tam, lai izstrādātu, 
īstenotu, uzraudzītu un novērtētu saistītās 
politikas jomas, īpaši kopējo 
lauksaimniecības politiku, vides politiku 
un politiku, kas vērsta uz pielāgošanos 
klimata pārmaiņām un to seku 
mazināšanai.

(2) Lauku saimniecību struktūras 
Eiropas apsekojumu programma, ko 
Savienībā īsteno kopš 1966. gada, būtu 
jāpārtrauc, jo tā nav laba nodokļu 
maksātāju naudas izlietošana.

Or. en

Grozījums Nr. 23
Maria Lidia Senra Rodríguez
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Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Lauku saimniecību struktūras 
Eiropas apsekojumu programma, ko 
Savienībā īsteno kopš 1966. gada, būtu 
jāturpina, lai izpētītu tendences lauku 
saimniecību struktūrā Savienības līmenī un 
nodrošinātu statistikas zināšanu bāzi, kas 
nepieciešama tam, lai izstrādātu, īstenotu, 
uzraudzītu un novērtētu saistītās politikas 
jomas, īpaši kopējo lauksaimniecības 
politiku, vides politiku un politiku, kas 
vērsta uz pielāgošanos klimata pārmaiņām 
un to seku mazināšanai.

(2) Lauku saimniecību struktūras 
Eiropas apsekojumu programma, ko 
Savienībā īsteno kopš 1966. gada, būtu 
jāturpina, lai izpētītu tendences lauku 
saimniecību struktūrā Savienības līmenī un 
nodrošinātu statistikas zināšanu bāzi, kas 
nepieciešama tam, lai izstrādātu, īstenotu, 
uzraudzītu un novērtētu saistītās politikas 
jomas, īpaši kopējo lauksaimniecības 
politiku, vides politiku un politiku, kas 
vērsta uz pielāgošanos klimata pārmaiņām 
un to seku mazināšanai, un zemes politiku, 
kā arī šādu politiku ietekmi uz sievietēm, 
kas strādā lauku saimniecībās.

Or. es

Grozījums Nr. 24
Bronis Ropė
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Lauku saimniecību struktūras 
Eiropas apsekojumu programma, ko 
Savienībā īsteno kopš 1966. gada, būtu 
jāturpina, lai izpētītu tendences lauku 
saimniecību struktūrā Savienības līmenī un 
nodrošinātu statistikas zināšanu bāzi, kas 
nepieciešama tam, lai izstrādātu, īstenotu, 
uzraudzītu un novērtētu saistītās politikas 
jomas, īpaši kopējo lauksaimniecības 
politiku, vides politiku un politiku, kas 
vērsta uz pielāgošanos klimata pārmaiņām 
un to seku mazināšanai.

(2) Lauku saimniecību struktūras 
Eiropas apsekojumu programma, ko 
Savienībā īsteno kopš 1966. gada, būtu 
jāturpina, lai izpētītu tendences lauku 
saimniecību struktūrā Savienības līmenī un 
nodrošinātu statistikas zināšanu bāzi, kas 
nepieciešama tam, lai izstrādātu, īstenotu, 
uzraudzītu un novērtētu saistītās politikas 
jomas, īpaši kopējo lauksaimniecības 
politiku, vides politiku un politiku, kas 
vērsta uz pielāgošanos klimata pārmaiņām 
un to seku mazināšanai, un palīdzētu 
sasniegt ilgtspējīgas attīstības mērķus 
(IAM).

Or. en
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Grozījums Nr. 25
Matt Carthy

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Lauku saimniecību struktūras 
Eiropas apsekojumu programma, ko 
Savienībā īsteno kopš 1966. gada, būtu 
jāturpina, lai izpētītu tendences lauku 
saimniecību struktūrā Savienības līmenī un 
nodrošinātu statistikas zināšanu bāzi, kas 
nepieciešama tam, lai izstrādātu, īstenotu, 
uzraudzītu un novērtētu saistītās politikas 
jomas, īpaši kopējo lauksaimniecības 
politiku, vides politiku un politiku, kas 
vērsta uz pielāgošanos klimata pārmaiņām 
un to seku mazināšanai.

(2) Lauku saimniecību struktūras 
Eiropas apsekojumu programma, ko 
Savienībā īsteno kopš 1966. gada, būtu 
jāturpina, lai izpētītu tendences lauku 
saimniecību struktūrā Savienības līmenī un 
nodrošinātu statistikas zināšanu bāzi, kas 
nepieciešama tam, lai izstrādātu, īstenotu, 
uzraudzītu, novērtētu un pārskatītu
saistītās politikas jomas, īpaši kopējo 
lauksaimniecības politiku, vides politiku un 
politiku, kas vērsta uz pielāgošanos klimata 
pārmaiņām un to seku mazināšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 26
Michela Giuffrida

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Lauku saimniecību struktūras 
Eiropas apsekojumu programma, ko 
Savienībā īsteno kopš 1966. gada, būtu 
jāturpina, lai izpētītu tendences lauku 
saimniecību struktūrā Savienības līmenī un 
nodrošinātu statistikas zināšanu bāzi, kas 
nepieciešama tam, lai izstrādātu, īstenotu, 
uzraudzītu un novērtētu saistītās politikas 
jomas, īpaši kopējo lauksaimniecības 
politiku, vides politiku un politiku, kas 
vērsta uz pielāgošanos klimata pārmaiņām 
un to seku mazināšanai.

(2) Lauku saimniecību struktūras 
Eiropas apsekojumu programma, ko 
Savienībā īsteno kopš 1966. gada, būtu 
jāturpina, lai izpētītu tendences lauku 
saimniecību struktūrā Savienības līmenī un 
nodrošinātu statistikas zināšanu bāzi, kas 
nepieciešama tam, lai izstrādātu, īstenotu, 
uzraudzītu un novērtētu saistītās politikas 
jomas, īpaši kopējo lauksaimniecības 
politiku un lauku attīstības pasākumus, 
vides politiku un politiku, kas vērsta uz 
pielāgošanos klimata pārmaiņām un to 
seku mazināšanai.
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Or. it

Grozījums Nr. 27
Maria Lidia Senra Rodríguez

Regulas priekšlikums
2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2a) Nākotnē statistikas datu vākšana 
būtu jāsaskaņo ar KLP reformu ciklu, lai 
lēmumu pieņemšanas procesam sniegtu 
jaunākos datus.

Or. es

Grozījums Nr. 28
John Stuart Agnew

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Starptautiskā lauksaimniecības 
statistikas novērtējuma rezultātā tika 
izstrādāta Pārtikas un lauksaimniecības 
organizācijas (FAO) pasaules mēroga 
stratēģija lauksaimniecības un lauku 
statistikas uzlabošanas jomā, ko 2010. 
gadā atbalstīja Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Statistikas komiteja 
(UNSC). Eiropas lauksaimniecības 
statistikai attiecīgā gadījumā būtu 
jāatbilst ieteikumiem, kas ietverti pasaules 
mēroga stratēģijā lauksaimniecības un 
lauku statistikas uzlabošanas jomā, kā arī 
ieteikumiem, kas ietverti FAO pasaules 
programmā lauksaimniecības skaitīšanai 
2020.

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 29
Michela Giuffrida

Regulas priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3a) Datu saskaņotība un saderība un 
ziņošanas formāta vienveidīgums ir 
priekšnoteikums Eiropas 
lauksaimniecības statistikas 
sagatavošanai, jo īpaši attiecībā uz 
vākšanas, apstrādes un izplatīšanas 
procedūru efektivitāti un rezultātu 
kvalitāti.

Or. it

Grozījums Nr. 30
Michela Giuffrida

Regulas priekšlikums
3.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3b) Tas uzsver nepieciešamību atlasīt 
datu kopumu saturu tādā veidā, kas 
saskan ar mērķi izstrādāt mērķtiecīgākus 
un efektīvākus lauksaimniecības un lauku 
attīstības pasākumus, kuros ņem vērā kā 
prioritāru jautājumu tās vajadzības, kas ir 
ražotājiem un patērētājiem Eiropas 
Savienībā.

Or. it

Grozījums Nr. 31
John Stuart Agnew

Regulas priekšlikums
4. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Lai nodrošinātu pamatu 
saskaņotai, salīdzināmai un konsekventai 
statistikai, nākamajai desmitgadei būtu 
jāizstrādā daudzfunkcionāla lauku 
saimniecību apsekojumu programma.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 32
Daniel Buda

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Lai nodrošinātu pamatu saskaņotai, 
salīdzināmai un konsekventai statistikai, 
nākamajai desmitgadei būtu jāizstrādā 
daudzfunkcionāla lauku saimniecību 
apsekojumu programma.

(4) Lai nodrošinātu pamatu saskaņotai, 
salīdzināmai un konsekventai statistikai, 
nākamajai desmitgadei būtu jāizstrādā 
daudzfunkcionāla lauku saimniecību 
apsekojumu programma. Lai izvairītos no 
krīzēm lauksaimniecības nozarē, 
Komisijai vajadzētu apkopot 
lauksaimniecības statistiku, lai varētu 
veikt prognozes, pamatojoties uz tirgus 
absorbcijas spēju.

Or. ro

Grozījums Nr. 33
John Stuart Agnew

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Lauksaimniecības statistikas 
stratēģijā 2020 un turpmākajam 
laikposmam, ko 2015. gada novembrī 
izstrādāja Eiropas Statistikas sistēmas 
komiteja (ESSK), paredzēts pieņemt divas 

svītrots
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pamatregulas, kas ietver visus 
lauksaimniecības statistikas aspektus, 
izņemot lauksaimniecības ekonomiskos 
kontus. Šī regula par lauku saimniecību 
integrētu statistiku ir viena no minētajām 
pamatregulām.

Or. en

Grozījums Nr. 34
Bronis Ropė
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Informācijas par lauku saimniecību 
struktūru saskaņošanas un salīdzināmības 
vajadzībām un lai apmierinātu pašreizējās 
vienotas tirgu kopīgās organizācijas 
vajadzības, īpaši augļu un vīna nozarē, 
Eiropas Parlamenta un Padomes7 Regula 
(ES) Nr. 1337/2011 no 2023. gada būtu 
jāapvieno ar strukturālo informāciju lauku 
saimniecību līmenī. Tāpēc Regula (EK) Nr. 
1337/2011 būtu jāatceļ.

(6) Informācijas par lauku saimniecību 
struktūru saskaņošanas un salīdzināmības 
vajadzībām un lai apmierinātu pašreizējās 
vienotas tirgu kopīgās organizācijas 
vajadzības, īpaši augļu un vīna nozarē, 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) Nr. 1337/2011 no 2020. gada būtu
jāapvieno ar strukturālo informāciju lauku 
saimniecību līmenī. Tāpēc Regula (EK) Nr. 
1337/2011 būtu jāatceļ.

__________________ __________________

7Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. 
gada 13. decembra Regula (ES) Nr. 
1337/2011 attiecībā uz Eiropas statistiku 
par ilggadīgām kultūrām un ar ko atceļ 
Padomes Regulu (EEK) Nr. 357/79 un 
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 
2001/109/EK (OV L 347, 30.12.2011., 7. 
lpp.).

7Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. 
gada 13. decembra Regula (ES) Nr. 
1337/2011 attiecībā uz Eiropas statistiku 
par ilggadīgām kultūrām un ar ko atceļ 
Padomes Regulu (EEK) Nr. 357/79 un 
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 
2001/109/EK (OV L 347, 30.12.2011., 7. 
lpp.).

Or. en

Pamatojums

Lai labāk atbilstu ar nākamās KLP reformas grafikam, kā arī, lai desmit gadu skaitīšanas 
cikls būtu saskaņā ar IAM 2030 mērķi.
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Grozījums Nr. 35
John Stuart Agnew

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Salīdzināma visu dalībvalstu 
statistika par lauku saimniecību struktūru ir 
svarīga, lai noteiktu kopējās 
lauksaimniecības politikas attīstību. Tādēļ 
apsekojumu raksturlielumiem pēc iespējas 
būtu jāizmanto standarta klasifikācijas un 
kopīgas definīcijas.

(7) Salīdzināmu visu dalībvalstu 
statistiku par lauku saimniecību struktūru 
ir praktiski neiespējami iegūt sakarā ar 
lauku saimniecību struktūras un 
pārvaldības milzīgajām atšķirībām 
dalībvalstu starpā. 

Or. en

Grozījums Nr. 36
Matt Carthy

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Salīdzināma visu dalībvalstu 
statistika par lauku saimniecību struktūru ir 
svarīga, lai noteiktu kopējās 
lauksaimniecības politikas attīstību. Tādēļ 
apsekojumu raksturlielumiem pēc iespējas 
būtu jāizmanto standarta klasifikācijas un 
kopīgas definīcijas.

(7) Salīdzināma visu dalībvalstu 
statistika par lauku saimniecību struktūru ir 
svarīga, lai noteiktu kopējās 
lauksaimniecības politikas attīstību. 
Statistikas datu vākšanas un izvērtēšanas 
procesam vajadzētu būt tādam, kas sekotu 
līdzi politikas centieniem panākt 
taisnīgumu valstu, reģionu un 
lauksaimnieku starpā visā Savienībā.
Tādēļ apsekojumu raksturlielumiem pēc 
iespējas būtu jāizmanto standarta 
klasifikācijas un kopīgas definīcijas.

Or. en

Grozījums Nr. 37
Georgios Epitideios
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Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Salīdzināma visu dalībvalstu 
statistika par lauku saimniecību struktūru ir 
svarīga, lai noteiktu kopējās
lauksaimniecības politikas attīstību. Tādēļ 
apsekojumu raksturlielumiem pēc iespējas 
būtu jāizmanto standarta klasifikācijas un 
kopīgas definīcijas.

(7) Salīdzināma visu dalībvalstu 
statistika par lauku saimniecību struktūru ir 
svarīga, lai panāktu īstenotās
lauksaimniecības politikas maksimālu 
efektivitāti. Tādēļ apsekojumu 
raksturlielumiem pēc iespējas būtu 
jāizmanto standarta klasifikācijas un 
kopīgas definīcijas.

Or. el

Grozījums Nr. 38
Nicola Caputo, Viorica Dăncilă, Paolo De Castro, Michela Giuffrida

Regulas priekšlikums
7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7a) Datu saskaņotība un saderība un 
ziņošanas formāta vienveidīgums ir 
priekšnoteikums Eiropas 
lauksaimniecības statistikas 
sagatavošanai, jo īpaši attiecībā uz 
vākšanas, apstrādes un izplatīšanas 
procedūru efektivitāti un rezultātu 
kvalitāti.

Or. it

Grozījums Nr. 39
Ramón Luis Valcárcel Siso, Esther Herranz García, Gabriel Mato, Nuno Melo

Regulas priekšlikums
8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8a) Dalībvalstis, kurās aptaujas datu 
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vākšanas periodi 2020. gadam pārklājas 
ar plānoto darbu 10 gadu tautas 
skaitīšanai, var pārcelt lauksaimniecības 
apsekojumu par gadu agrāk, lai novērstu 
smago slogu šo divu pētījumu veikšanai 
vienlaicīgi.

Or. es

Grozījums Nr. 40
Fredrick Federley, Hannu Takkula, Hilde Vautmans

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Lai izvairītos no nevajadzīga sloga 
radīšanas lauku saimniecībām un 
pārvaldes iestādēm, būtu jānosaka 
robežlielumi, kas nošķir nebūtiskas 
apsekojuma struktūras no 
pamatstruktūrām, par kurām jāvāc 
statistika.

(9) Ir svarīgi, īstenojot šo regulu, 
neradīt lieku slogu un izmaksas lauku 
saimniecībām un pārvaldes iestādēm. Šajā 
sakarā būtu jānosaka robežlielumi, kas 
nošķir nebūtiskas apsekojuma struktūras no 
pamatstruktūrām, par kurām jāvāc 
statistika.

Or. en

Grozījums Nr. 41
Bronis Ropė
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Lai izvairītos no nevajadzīga sloga 
radīšanas lauku saimniecībām un pārvaldes 
iestādēm, būtu jānosaka robežlielumi, kas 
nošķir nebūtiskas apsekojuma struktūras no 
pamatstruktūrām, par kurām jāvāc 
statistika.

(9) Lai izvairītos no nevajadzīga sloga 
radīšanas lauku saimniecībām un pārvaldes 
iestādēm, būtu jānosaka robežlielumi, kas 
nošķir nebūtiskas apsekojuma struktūras no 
pamatstruktūrām, par kurām jāvāc 
statistika. Tajā pašā laikā ir svarīgi, ka, 
veidojot efektīvu politikas rīcību, lai 
atbalstītu un uzturētu mazās 
lauksaimniecības struktūras, tiek prasīti 
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arī dati par šā lieluma lauku saimniecību 
kohortu.

Or. en

Grozījums Nr. 42
Nicola Caputo, Viorica Dăncilă, Paolo De Castro, Michela Giuffrida

Regulas priekšlikums
9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9a) Ir būtiski pēc iespējas samazināt 
administratīvo slogu mikrouzņēmumiem 
un MVU, kuriem var nebūt praktisko un 
organizatorisko resursu, kas 
nepieciešami, lai tiktu galā ar biežām un 
pārmēru detalizētām datu vākšanām.

Or. it

Grozījums Nr. 43
Maria Lidia Senra Rodríguez

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Lai mazinātu slogu respondentiem, 
valstu statistikas iestādēm (VSI) un citām 
valstu iestādēm vajadzētu būt piekļuvei 
administratīviem datiem, ciktāl šie dati ir 
vajadzīgi Eiropas statistikas izstrādei, 
sagatavošanai un izplatīšanai.

(11) Lai mazinātu slogu respondentiem, 
valstu statistikas iestādēm (VSI) un citām 
valstu iestādēm vajadzētu būt piekļuvei 
administratīviem datiem, ciktāl šie dati ir 
vajadzīgi Eiropas statistikas izstrādei, 
sagatavošanai un izplatīšanai. VSI un 
citām valsts iestādēm vajadzētu likt lietā 
visus savus instrumentus, tā lai 
apsekojuma respondentiem nenāktos 
vieniem pašiem segt datu vākšanas 
izmaksas. Iestādēm ir jānodrošina 
specializēts personāls no publiskās 
pārvaldes datu vākšanai apsekojuma 
respondentu mājās. 
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Or. es

Grozījums Nr. 44
Annie Schreijer-Pierik

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Lai mazinātu slogu respondentiem, 
valstu statistikas iestādēm (VSI) un citām 
valstu iestādēm vajadzētu būt piekļuvei 
administratīviem datiem, ciktāl šie dati ir 
vajadzīgi Eiropas statistikas izstrādei, 
sagatavošanai un izplatīšanai.

(11) Lai mazinātu slogu respondentiem, 
valstu statistikas iestādēm (VSI) un citām 
valstu iestādēm vajadzētu būt piekļuvei 
administratīviem datiem, ciktāl šie dati ir 
vajadzīgi Eiropas statistikas izstrādei, 
sagatavošanai un izplatīšanai. Lai savāktu 
šos datus, VSI un citas valsts iestādes 
nekādā gadījumā nedrīkst izmantot 
nesamērīgus līdzekļus, piemēram, ieviest 
naudassodus lauksaimniekiem, kas nav 
gatavi piedalīties apsekojumā.

Or. nl

Grozījums Nr. 45
Georgios Epitideios

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Lai mazinātu slogu respondentiem, 
valstu statistikas iestādēm (VSI) un citām 
valstu iestādēm vajadzētu būt piekļuvei 
administratīviem datiem, ciktāl šie dati ir 
vajadzīgi Eiropas statistikas izstrādei, 
sagatavošanai un izplatīšanai.

(11) Lai mazinātu slogu respondentiem, 
valstu statistikas iestādēm (VSI) un citām 
valstu iestādēm, kam piekrīt kompetentā 
iestāde, vajadzētu būt piekļuvei 
administratīviem datiem, ciktāl šie dati ir 
vajadzīgi Eiropas statistikas izstrādei, 
sagatavošanai un izplatīšanai.

Or. el
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Grozījums Nr. 46
Fredrick Federley, Hilde Vautmans

Regulas priekšlikums
11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11a) Dalībvalstis vai atbildīgās valsts 
iestādes cenšas pēc iespējas vienkāršot 
statistikas datu vākšana no lauku 
saimniecībām. Šajā ziņā būtu jāveicina 
digitālu risinājumu izmantošana.

Or. en

Grozījums Nr. 47
Annie Schreijer-Pierik

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Eiropas lauksaimniecības statistikas 
sistēmas elastīguma vajadzībām un lai 
panāktu lauksaimniecības statistikas 
vienkāršošanu un modernizāciju, vācamie 
mainīgie lielumi būtu jāiedala dažādās 
vākšanas grupās (pamatdati un moduļi), 
kas atšķiras biežuma un/vai 
reprezentativitātes ziņā.

(12) Eiropas lauksaimniecības statistikas 
sistēmas elastīguma vajadzībām un lai 
panāktu lauksaimniecības statistikas 
vienkāršošanu un modernizāciju, vācamie 
mainīgie lielumi būtu jāiedala dažādās 
vākšanas grupās (pamatdati un moduļi), 
kas atšķiras biežuma un/vai 
reprezentativitātes ziņā. Dalībvalstis nevar 
piespiest lauksaimniekus piedalīties 
apsekojumus ar mērķi nodrošināt to 
pārstāvību, izmantojot nesamērīgus 
pasākumus, piemēram, naudas sodus.

Or. nl

Grozījums Nr. 48
Daniel Buda

Regulas priekšlikums
12. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Eiropas lauksaimniecības statistikas 
sistēmas elastīguma vajadzībām un lai 
panāktu lauksaimniecības statistikas 
vienkāršošanu un modernizāciju, vācamie 
mainīgie lielumi būtu jāiedala dažādās 
vākšanas grupās (pamatdati un moduļi), 
kas atšķiras biežuma un/vai 
reprezentativitātes ziņā.

(12) Eiropas lauksaimniecības statistikas 
sistēmas elastīguma vajadzībām un lai 
panāktu lauksaimniecības statistikas 
vienkāršošanu un modernizāciju, vācamie 
mainīgie lielumi būtu jāiedala dažādās 
vākšanas grupās (pamatdati un moduļi), 
kas atšķiras biežuma un/vai 
reprezentativitātes ziņā. Eiropas 
lauksaimniecības statistikas sistēmai 
vajadzētu figurēt jaunākajās digitālajās 
izstrādnēs, kad tiek veidoti instrumenti un 
metodes statistikas datu vākšanai.

Or. ro

Grozījums Nr. 49
Georgios Epitideios

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Informācijas vākšana par barības 
vielām un ūdens izmantošanu un 
lauksaimnieciskās ražošanas metodēm 
lauku saimniecībās būtu jāuzlabo, lai 
sniegtu papildu statistikas datus agrovides 
politikas izstrādei un uzlabotu agrovides 
rādītāju kvalitāti.

(13) Informācijas vākšana par barības 
vielām un ūdens izmantošanu un 
lauksaimnieciskās ražošanas metodēm 
lauku saimniecībās būtu jāuzlabo, lai 
sniegtu papildu un precīzākus statistikas 
datus agrovides politikas izstrādei un 
uzlabotu agrovides rādītāju kvalitāti.

Or. el

Grozījums Nr. 50
Maria Lidia Senra Rodríguez

Regulas priekšlikums
13.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13a) Tā kā  ir vajadzīgi labāki 
noteikumi par informācijas vākšanu 
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attiecībā uz izmaiņām zemes izmantošanā, 
šādas zemes īpašumtiesību maiņu, 
lauksaimniecības zemi, uz kuru attiecas 
obligātā iepirkuma rīkojumi saistībā ar 
infrastruktūras būvniecību, un vieglu 
piekļuvi zemei cilvēkiem, kuri vēlas kļūt 
par lauksaimniekiem vai kuriem vajag  
vairāk zemes, lai paplašinātu mazās lauku 
saimniecības.

Or. es

Grozījums Nr. 51
Matt Carthy

Regulas priekšlikums
13.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13a) Būtu jāuzlabo informācijas 
vākšana par gados jauniem 
lauksaimniekiem vai jaunu dalībnieku 
ienākšanu lauksaimniecībā, lai 
nodrošinātu ar labāku informāciju 
politiku, kurā tiek risinātas jaunas 
problēmas, piemēram, paaudžu maiņa un 
iedzīvotāju skaita samazināšanās lauku 
rajonos.

Or. en

Grozījums Nr. 52
Maria Lidia Senra Rodríguez

Regulas priekšlikums
13.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13b) Tā kā labāk vajadzīgi pasākumi, 
lai savāktu informāciju par grūtībām, ar 
kurām saskaras jaunieši, kas sāk 
darboties kā lauksaimnieki, un par to, 
kāds viņu proporcionālais samērs paliek 
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šajā profesijā. 

Or. es

Grozījums Nr. 53
Maria Lidia Senra Rodríguez

Regulas priekšlikums
13.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13c) Tā kā ir nepieciešami pa 
dzimumiem sadalīti dati, lai parādītu ES 
politikas ietekmi uz sievietēm 
lauksaimniecēm.

Or. es

Grozījums Nr. 54
Georgios Epitideios

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Komisija ievēro to datu 
konfidencialitāti, kas nosūtīti saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 
(EK) Nr. 223/20099. Publicējot statistikas 
datus, būtu jānodrošina vajadzīgā datu 
konfidencialitātes aizsardzība, tostarp 
ierobežojot atrašanās vietas datu 
izmantošanu uz informācijas telpisko 
analīzi un izmantojot atbilstošus agregātus. 
Tālab ir jāizstrādā saskaņota pieeja 
attiecībā uz konfidencialitātes aizsardzību 
un kvalitātes aspektiem datu izplatīšanai.

(15) Komisija ievēro to datu 
konfidencialitāti, kas nosūtīti saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 
(EK) Nr. 223/20099. Publicējot statistikas 
datus, būtu jānodrošina vajadzīgā datu 
konfidencialitātes aizsardzība, tostarp 
ierobežojot atrašanās vietas datu 
izmantošanu uz informācijas telpisko 
analīzi un izmantojot atbilstošus agregātus. 
Tālab ir jāizstrādā saskaņota pieeja 
attiecībā uz konfidencialitātes aizsardzību 
un kvalitātes aspektiem datu izplatīšanai. 
Galvenais priekšnoteikums ir tas, ka tiem, 
kuri strādās ar konfidenciālu informāciju 
procedūrās, kuras nodrošina 
konfidencialitātes aizsardzību, vajadzētu 
būt skaidri noteiktiem un ka būtu skaidri 
jānosaka trešās personas, kuras būs 
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tiesīgas pieprasīt iepriekš minēto 
informāciju.

__________________ __________________

9Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. 
gada 11. marta Regula (EK) Nr. 223/2009 
par Eiropas statistiku un ar ko atceļ Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulu (EK, 
Euratom) Nr. 1101/2008 par tādas 
statistikas informācijas nosūtīšanu Eiropas 
Kopienu Statistikas birojam, uz kuru 
attiecas konfidencialitāte, Padomes Regulu 
(EK) Nr. 322/97 par Kopienas statistiku un 
Padomes Lēmumu 89/382/EEK, Euratom, 
ar ko nodibina Eiropas Kopienu Statistikas 
programmu komiteju (OV L 87, 31.3.2009, 
164. lpp.).

9Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. 
gada 11. marta Regula (EK) Nr. 223/2009 
par Eiropas statistiku un ar ko atceļ Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulu (EK, 
Euratom) Nr. 1101/2008 par tādas 
statistikas informācijas nosūtīšanu Eiropas 
Kopienu Statistikas birojam, uz kuru 
attiecas konfidencialitāte, Padomes Regulu 
(EK) Nr. 322/97 par Kopienas statistiku un 
Padomes Lēmumu 89/382/EEK, Euratom, 
ar ko nodibina Eiropas Kopienu Statistikas 
programmu komiteju (OV L 87, 31.3.2009, 
164. lpp.).

Or. el

Grozījums Nr. 55
Fredrick Federley, Hilde Vautmans, Hannu Takkula

Regulas priekšlikums
20.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

20a) Šīs regulas ekonomiskos aspektus 
nepieciešams pārskatīt laikposmam pēc 
2020. gada, ņemot vērā jauno DFS un 
citas attiecīgas ES instrumentu izmaiņas. 
Komisijai, balstoties uz pārskatu, būtu 
jāierosina attiecīgas izmaiņas šajā regulā.

Or. en

Grozījums Nr. 56
Philippe Loiseau, Edouard Ferrand

Regulas priekšlikums
22. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Regula (EK) Nr. 223/2009 
nodrošina atsauces sistēmu Eiropas 
statistikai un paredz, ka dalībvalstīm ir 
jāievēro regulā noteiktie statistikas 
principi un kvalitātes kritēriji. Kvalitātes 
ziņojumi ir svarīgi, lai novērtētu, uzlabotu 
un ziņotu par Eiropas statistikas kvalitāti. 
ESSK ir apstiprinājusi Eiropas Statistikas 
sistēmas standartu kvalitātes ziņojumu 
struktūrai atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 
223/2009 12. pantam. Minētajam ESS 
standartam vajadzētu palīdzēt saskaņot 
ziņošanu par kvalitāti atbilstīgi šai regulai.

(22) Regula (EK) Nr. 223/2009 
nodrošina atsauces sistēmu Eiropas 
statistikai un mudina dalībvalstis ievērot
regulā noteiktos statistikas principus un 
kvalitātes kritērijus. Kvalitātes ziņojumi ir 
svarīgi, lai novērtētu, uzlabotu un ziņotu 
par Eiropas statistikas kvalitāti. ESSK ir 
apstiprinājusi Eiropas Statistikas sistēmas 
standartu kvalitātes ziņojumu struktūrai 
atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 223/2009 12. 
pantam. Minētajam ESS standartam 
vajadzētu palīdzēt saskaņot ziņošanu par 
kvalitāti atbilstīgi šai regulai.

Or. fr

Grozījums Nr. 57
Fredrick Federley, Hannu Takkula, Hilde Vautmans

Regulas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Lai nodrošinātu vienādus 
nosacījumus šīs regulas īstenošanai, 
Komisijai būtu jāpiešķir īstenošanas 
pilnvaras saistībā ar III pielikumā 
uzskaitīto raksturlielumu aprakstu 
precizēšanu un sniedzamo datu 
tehniskajiem elementiem, nosakot 
informāciju, kas sniedzama, ievērojot ad 
hoc principu, kā arī nosakot kvalitātes 
ziņojumu kārtību un saturu. Minētās 
pilnvaras būtu jāizmanto saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. 
gada 16. februāra Regulu14 (ES) Nr.
182/2011.

(24) Lai nodrošinātu vienādus 
nosacījumus šīs regulas īstenošanai, 
Komisijai būtu jāpiešķir īstenošanas 
pilnvaras saistībā ar III pielikumā 
uzskaitīto raksturlielumu aprakstu 
precizēšanu un sniedzamo datu 
tehniskajiem elementiem, nosakot 
informāciju, kas sniedzama, ievērojot ad 
hoc principu, kā arī nosakot kvalitātes 
ziņojumu kārtību un saturu. Minētās 
pilnvaras būtu jāizmanto saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. 
gada 16. februāra Regulu14 (ES) 
Nr. 182/2011 un jāņem vērā tādi aspekti 
kā  izmaksas un administratīvais slogs 
lauku saimniecībām un dalībvalstīm.

__________________ __________________

14Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. 
gada 16. februāra Regula (ES) Nr. 

14Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. 
gada 16. februāra Regula (ES) Nr. 



AM\1127455LV.docx 21/50 PE606.020v01-00

LV

182/2011, ar ko nosaka normas un 
vispārīgus principus par dalībvalstu 
kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz 
Komisijas īstenošanas pilnvaru 
izmantošanu (OV L 55, 28.2.2011., 13. 
lpp.).

182/2011, ar ko nosaka normas un 
vispārīgus principus par dalībvalstu 
kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz 
Komisijas īstenošanas pilnvaru 
izmantošanu (OV L 55, 28.2.2011., 13. 
lpp.).

Or. en

Grozījums Nr. 58
Georgios Epitideios

Regulas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Lai nodrošinātu vienādus 
nosacījumus šīs regulas īstenošanai, 
Komisijai būtu jāpiešķir īstenošanas 
pilnvaras saistībā ar III pielikumā 
uzskaitīto raksturlielumu aprakstu 
precizēšanu un sniedzamo datu 
tehniskajiem elementiem, nosakot 
informāciju, kas sniedzama, ievērojot ad 
hoc principu, kā arī nosakot kvalitātes 
ziņojumu kārtību un saturu. Minētās 
pilnvaras būtu jāizmanto saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. 
gada 16. februāra Regulu14 (ES) Nr. 
182/2011.

(24) Lai nodrošinātu vienādus 
nosacījumus šīs regulas īstenošanai, 
Komisijai būtu jāpiešķir īstenošanas 
pilnvaras saistībā ar III pielikumā 
uzskaitīto raksturlielumu aprakstu 
precizēšanu un sniedzamo datu 
tehniskajiem elementiem, nosakot 
informāciju, kas sniedzama, ievērojot ad 
hoc principu, kā arī nosakot kvalitātes 
ziņojumu kārtību un saturu. Minētās 
pilnvaras būtu jāizmanto saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. 
gada 16. februāra Regulu14 (ES) Nr. 
182/2011. Šajā sakarā ir jāuzsver, ka 
Komisijai ir jāsadarbojas ar dalībvalstu 
kompetentajām iestādēm.

__________________ __________________

14Eiropas Parlamenta un Padomes 2011.
gada 16. februāra Regula (ES) Nr. 
182/2011, ar ko nosaka normas un 
vispārīgus principus par dalībvalstu 
kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz 
Komisijas īstenošanas pilnvaru 
izmantošanu (OV L 55, 28.2.2011., 13. 
lpp.).

14Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. 
gada 16. februāra Regula (ES) Nr. 
182/2011, ar ko nosaka normas un 
vispārīgus principus par dalībvalstu 
kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz 
Komisijas īstenošanas pilnvaru 
izmantošanu (OV L 55, 28.2.2011., 13. 
lpp.).

Or. el
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Grozījums Nr. 59
Fredrick Federley, Hannu Takkula, Hilde Vautmans

Regulas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) Lai ņemtu vērā jaunas vajadzības 
pēc datiem, kas galvenokārt izriet no 
jaunākajām tendencēm lauksaimniecībā, 
pārskatītajiem tiesību aktiem un 
mainīgajām politikas prioritātēm, 
Komisijai būtu jādeleģē pilnvaras pieņemt 
aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 290. pantu attiecībā uz 
tādu sīki izstrādātu tematu grozījumiem, 
kuri uzskaitīti IV pielikumā. Lai 
nodrošinātu salīdzināmību un atvieglotu 
citu datu avotu izmantošanu, Komisijai 
būtu jādeleģē pilnvaras pieņemt aktus 
saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 290. pantu attiecībā uz tādu 
raksturlielumu grozījumiem, kas uzskaitīti 
III pielikumā. Sevišķi svarīgi ir Komisijai 
sagatavošanas darba gaitā pienācīgi 
apspriesties, tostarp ar ekspertiem, un šo 
apspriešanos īstenot saskaņā ar principiem, 
kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu 
nolīgumā par labāku likumdošanas 
procesu15. Konkrētāk, lai nodrošinātu 
vienlīdzīgu dalību deleģēto aktu 
sagatavošanā, Eiropas Parlaments un 
Padome visus dokumentus saņem 
vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem, un 
minēto iestāžu ekspertiem ir sistemātiska 
piekļuve Komisijas ekspertu grupu 
sanāksmēm, kurās notiek deleģēto aktu 
sagatavošana.

(25) Lai ņemtu vērā jaunas vajadzības 
pēc datiem, kas galvenokārt izriet no 
jaunākajām tendencēm lauksaimniecībā, 
pārskatītajiem tiesību aktiem un 
mainīgajām politikas prioritātēm, 
Komisijai būtu jādeleģē pilnvaras pieņemt 
aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 290. pantu attiecībā uz 
tādu sīki izstrādātu tematu grozījumiem, 
kuri uzskaitīti IV pielikumā. Lai 
nodrošinātu salīdzināmību un atvieglotu 
citu datu avotu izmantošanu, Komisijai 
būtu jādeleģē pilnvaras pieņemt aktus 
saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 290. pantu attiecībā uz tādu 
raksturlielumu grozījumiem, kas uzskaitīti 
III pielikumā. Sevišķi svarīgi ir Komisijai 
sagatavošanas darba gaitā pienācīgi 
apspriesties, tostarp ar ekspertiem, un šo 
apspriešanos īstenot saskaņā ar principiem, 
kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu 
nolīgumā par labāku likumdošanas 
procesu. Konkrētāk, lai nodrošinātu 
vienlīdzīgu dalību deleģēto aktu 
sagatavošanā, Eiropas Parlaments un 
Padome visus dokumentus saņem 
vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem, un 
minēto iestāžu ekspertiem ir sistemātiska 
piekļuve Komisijas ekspertu grupu 
sanāksmēm, kurās notiek deleģēto aktu 
sagatavošana. Īstenojot minētās pilnvaras, 
Komisija ņem vērā tādus aspektus kā 
izmaksas un administratīvais slogs lauku 
saimniecībām un dalībvalstīm.

__________________ __________________

15OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp. 15OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp.

Or. en
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Grozījums Nr. 60
John Stuart Agnew

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ar šo regulu izveido Eiropas 
lauksaimniecības statistikas pamatu lauku 
saimniecību līmenī un paredz 
informācijas par struktūru integrāciju ar 
citu informāciju, piemēram, informāciju 
par ražošanas metodēm, lauku attīstības 
pasākumiem, agrovides aspektiem un citu 
saistīto informāciju.

Lauku saimniecību struktūras Eiropas 
apsekojumu programmu pārtrauc. Regula 
(EK) Nr. 1166/20081a ar šo tiek atcelta. 

________________

1a Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. 
gada 19. novembra Regula (EK) Nr. 
1166/2008, kas attiecas uz lauku 
saimniecību struktūras apsekojumiem un 
lauksaimnieciskās ražošanas metožu 
apsekojumu un ar ko atceļ Padomes 
Regulu (EEK) Nr. 571/88 (OV L 321, 
1.12.2008., 14. lpp.).

Or. en

Grozījums Nr. 61
Bronis Ropė
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) “lauku saimniecība” 
(“saimniecība”) ir gan tehniski, gan 
saimnieciski atsevišķa vienība, kam ir 
vienota vadība un kas Savienības 
ekonomiskajā teritorijā kā primārās vai 
sekundārās darbības veic tādas 
saimnieciskās darbības lauksaimniecībā 
saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1893/2006, 
kuras pieder pie grupām A.01.1, A.01.2, 

a) “lauku saimniecība” 
(“saimniecība”) ir gan tehniski, gan 
saimnieciski atsevišķa vienība, kam ir 
vienota vadība un kas Savienības 
ekonomiskajā teritorijā kā primārās vai 
sekundārās darbības veic tādas 
saimnieciskās darbības lauksaimniecībā 
saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1893/2006, 
kuras pieder pie grupām A.01.1, A.01.2, 
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A.01.3, A.01.4, A.01.5 vai grupas A.01.6 
“lauksaimniecības zemes uzturēšana labā 
lauksaimniecības un vides stāvoklī”. 
Attiecībā uz klases A.01.49 darbībām ir 
iekļautas tikai darbības “daļēji pieradinātu 
un citu dzīvu dzīvnieku audzēšana un 
pavairošana” (izņemot kukaiņu audzēšanu) 
un “biškopība un medus un bišu vaska 
ražošana”;

A.01.3, A.01.4, A.01.5 vai grupas A.01.6 
“lauksaimniecības zemes uzturēšana labā 
lauksaimniecības un vides stāvoklī”. 
Attiecībā uz klases A.01.49 darbībām ir 
iekļautas tikai darbības “daļēji pieradinātu 
un citu dzīvu dzīvnieku audzēšana un 
pavairošana” (izņemot kukaiņu audzēšanu) 
un “biškopība un medus un bišu vaska 
ražošana”; Tas ir nepieciešams, lai 
nošķirtu lauku saimniecības, attiecībā uz 
kurām pastāv daudznacionāls īpašums vai 
nu Savienībā, aptverot divas vai vairākas 
dalībvalstis, vai arī pārsniedzot Savienības 
ietvarus.

Or. en

Grozījums Nr. 62
Bronis Ropė
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) “lauku saimniecība” 
(“saimniecība”) ir gan tehniski, gan 
saimnieciski atsevišķa vienība, kam ir 
vienota vadība un kas Savienības 
ekonomiskajā teritorijā kā primārās vai 
sekundārās darbības veic tādas 
saimnieciskās darbības lauksaimniecībā 
saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1893/2006, 
kuras pieder pie grupām A.01.1, A.01.2, 
A.01.3, A.01.4, A.01.5 vai grupas A.01.6 
“lauksaimniecības zemes uzturēšana labā 
lauksaimniecības un vides stāvoklī”. 
Attiecībā uz klases A.01.49 darbībām ir 
iekļautas tikai darbības “daļēji pieradinātu 
un citu dzīvu dzīvnieku audzēšana un 
pavairošana” (izņemot kukaiņu audzēšanu) 
un “biškopība un medus un bišu vaska 
ražošana”;

a) “lauku saimniecība” ir gan tehniski, 
gan saimnieciski atsevišķa vienība, kam ir 
vienota vadība un kas Savienības 
ekonomiskajā teritorijā kā primārās vai 
sekundārās darbības veic tādas 
saimnieciskās darbības lauksaimniecībā 
saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1893/2006, 
kuras pieder pie grupām A.01.1, A.01.2, 
A.01.3, A.01.4, A.01.5 vai grupas A.01.6 
“lauksaimniecības zemes uzturēšana labā 
lauksaimniecības un vides stāvoklī”. 
Attiecībā uz klases A.01.49 darbībām ir 
iekļautas tikai darbības “daļēji pieradinātu 
un citu dzīvu dzīvnieku audzēšana un 
pavairošana” (izņemot kukaiņu audzēšanu) 
un “biškopība un medus un bišu vaska 
ražošana”;

Or. fr
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Pamatojums

Vārds „saimniecība” ir saistīts ar īpašuma ideju un tādēļ šeit to nevajadzētu izmantot.

Grozījums Nr. 63
Annie Schreijer-Pierik

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Lai izpildītu šīs prasības, 
dalībvalstis sniedz reprezentatīvus datus 
par lauku saimniecībām un kopienas zemes 
lauksaimniecības vienībām, kas atbilst 
vismaz vienam no II pielikumā minētajiem 
fiziskajiem robežlielumiem attiecībā uz 
lauksaimniecības zemes lielumu vai 
dzīvnieku skaitu.

2. Lai izpildītu šīs prasības, 
dalībvalstis sniedz reprezentatīvus datus 
par lauku saimniecībām un kopienas zemes 
lauksaimniecības vienībām, kas atbilst 
vismaz vienam no II pielikumā minētajiem 
fiziskajiem robežlielumiem attiecībā uz 
lauksaimniecības zemes lielumu vai 
dzīvnieku skaitu. Vācot šos datus, 
dalībvalstis nekādā gadījumā nedrīkst 
izmantot nesamērīgus pasākumus, 
piemēram, nosakot naudassodus, lai 
sasniegtu vēlamo pārstāvības pakāpi.

Or. nl

Grozījums Nr. 64
Philippe Loiseau, Edouard Ferrand

Regulas priekšlikums
3. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja galvenais apsekojuma satvars, 
kas minēts 2. punktā, neaptver 98 % no 
kopējās izmantotās lauksaimniecības 
zemes platības un 98 % no dalībvalsts 
mājlopu vienībām, dalībvalstis paplašina
satvaru, nosakot zemākus robežlielumus 
nekā tie, kas minēti 2. punktā, un/vai 
nosakot papildu robežlielumus.

4. Ja galvenais apsekojuma satvars, 
kas minēts 2. punktā, neaptver 98 % no 
kopējās izmantotās lauksaimniecības 
zemes platības un 98 % no dalībvalsts 
mājlopu vienībām, dalībvalstis var 
paplašināt satvaru, nosakot zemākus 
robežlielumus nekā tie, kas minēti 2. 
punktā, un/vai nosakot papildu 
robežlielumus.
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Or. fr

Grozījums Nr. 65
Maria Lidia Senra Rodríguez

Regulas priekšlikums
3.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a pants

Datus sadala pa dzimumiem, lai labāk 
saprastu sieviešu stāvokli lauksaimniecībā 
un uzlabotu politikas veidošanu.

Or. es

Grozījums Nr. 66
Bronis Ropė
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis vāc un sniedz 
strukturālos pamatdatus (“pamatdatus”), 
kas saistīti ar lauku saimniecībām, kuras 
minētas 3. panta 2. un 3. punktā, par III 
pielikumā uzskaitītajiem apsekojuma 
pārskata gadiem (2020., 2023. un 2026. 
gads). Pamatdatu vākšanu par apsekojuma 
2020. pārskata gadu veic kā skaitīšanu.

1. Dalībvalstis vāc un sniedz 
strukturālos pamatdatus (“pamatdatus”), 
kas saistīti ar lauku saimniecībām, kuras 
minētas 3. panta 2. un 3. punktā, par III 
pielikumā uzskaitītajiem apsekojuma 
pārskata gadiem (2020., 2023. un 2026. 
gads). Pamatdatu vākšanu par apsekojuma 
2020. pārskata gadu veic kā skaitīšanu. 
Gada pieteikuma datus, ko apliecina 
IAKS, arī uzskata par datu avotu.

Or. en

Pamatojums

IAKS = Integrētā administrācijas un kontroles sistēma: pamatojoties uz pieteikuma datiem, 
ko aizpilda KLP saņēmēji, šos datus salīdzina ar atsauces platībām un pašā sistēmā, tā ka 
izmantojamie dati ir pārbaudīti, nevis tikai pieteikuma iesniedzēju paziņojumi.
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Grozījums Nr. 67
Nicola Caputo, Viorica Dăncilă, Paolo De Castro, Michela Giuffrida

Regulas priekšlikums
5.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a pants

Dati par atbalsta maksājumiem saskaņā 
ar KLP

Dalībvalstis, izmantojot struktūras, kuras 
pārvalda maksājumus no Eiropas 
Lauksaimniecības garantiju fonda 
(ELGF) un Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai (ELFLA), apkopo 
no dokumentu, kas attiecas uz tieša 
atbalsta piešķiršanu, administratīvo 
informāciju, kas nepieciešama, lai 
pienācīgi novērtētu izmantoto 
instrumentu efektivitāti, kā arī nodrošina 
pamatu turpmākajiem politiskajiem 
lēmumiem. 

Iestādes, kuras pārvalda maksājumus no 
ELGF un ELFLA, katrā dalībvalstī:

a) veic statistisku informācijas analīzi par 
maksājumiem, apkopojot datus par 
atbalsta maksājumu apjomu, iesaistīto 
platību un saņēmēju skaitu katram 
reģionam, pamatojoties uz pasākuma 
veidu un saņemtā atbalsta līmeņiem;

b) nosūta apkopotos rezultātus dalībvalstu 
statistikas dienestiem un Komisijai,

Or. it

Pamatojums

Dati par atbalsta maksājumiem saskaņā ar KLP ir derīgs statistikas avotus, kas pašlaik lielā 
mērā ir atstāts novārtā un kuru izmantošana radītu minimālas papildu izmaksas.
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Grozījums Nr. 68
Annie Schreijer-Pierik

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Datus par lauku saimniecībām 
satvara paplašinājumā var vākt, veicot 
izlases veida apsekojumus. Šādā gadījumā 
dalībvalstis nodrošina, lai svērtie 
apsekojuma rezultāti būtu statistiski 
reprezentatīvi attiecībā uz lauku 
saimniecībām katrā reģionā un atbilstu V 
pielikumā noteiktajām precizitātes 
prasībām.

2. Datus par lauku saimniecībām 
satvara paplašinājumā var vākt, veicot 
izlases veida apsekojumus. Šādā gadījumā 
dalībvalstis nodrošina, lai svērtie 
apsekojuma rezultāti būtu statistiski 
reprezentatīvi attiecībā uz lauku 
saimniecībām katrā reģionā un atbilstu V 
pielikumā noteiktajām precizitātes 
prasībām. Vācot šos datus, dalībvalstis 
nekādā gadījumā nedrīkst izmantot 
nesamērīgus pasākumus, piemēram, 
nosakot naudassodus, lai sasniegtu 
vēlamo pārstāvības pakāpi.

Or. nl

Grozījums Nr. 69
Maria Lidia Senra Rodríguez

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) Modulis “Sievietes 
lauksaimniecībā” par 2020., 2023. un 
2026. gadu; 

Or. es

Grozījums Nr. 70
Maria Lidia Senra Rodríguez

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – ab apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ab) Modulis “Lauku saimniecību 
parādsaistības” par 2020. un 2026. gadu;

Or. es

Grozījums Nr. 71
Bronis Ropė
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ha) Modulis par lauku saimniecības 
kapitāla īpašumtiesībām;

Or. en

Pamatojums

t.i., saimniecības kapitāla īpašumtiesības/ propriété du capital d’exploitation

Grozījums Nr. 72
Bronis Ropė
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – hb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

hb) Modulis par īpašumtiesībām uz 
pamatlīdzekļiem, veicot iedalījumu 
aramzemē un ganībās, stādījumos/ 
ilggadīgajās kultūrās un ēkās.

Or. en
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Grozījums Nr. 73
Fredrick Federley, Hannu Takkula, Hilde Vautmans

Regulas priekšlikums
8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Attiecībā uz 2023. un 2026. gadu 
Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos 
aktus saskaņā ar 16. pantu saistībā ar IV 
pielikumā uzskaitīto sīki izstrādātu tematu 
grozījumiem. Izmantojot pilnvaras, 
Komisija nodrošina, ka šādi deleģētie akti 
nerada ievērojamu papildu slogu vai 
izmaksas dalībvalstīm vai respondentiem 
un ka ar deleģētajiem aktiem katram 
modulim tiek mainīti ne vairāk kā 25 %, 
noapaļojot līdz veselam skaitlim, no IV 
pielikumā uzskaitītajiem sīki izstrādātiem 
tematiem.

3. Attiecībā uz 2023. un 2026. gadu 
Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos 
aktus saskaņā ar 16. pantu saistībā ar IV 
pielikumā uzskaitīto sīki izstrādātu tematu 
grozījumiem. Izmantojot pilnvaras, 
Komisija nodrošina, ka šādi deleģētie akti 
nerada ievērojamu papildu slogu vai 
izmaksas dalībvalstīm vai respondentiem,
un šajā ziņā paredz pilnīgu pamatojumu, 
un nodrošina, ka ar deleģētajiem aktiem 
katram modulim tiek mainīti ne vairāk kā 
25 %, noapaļojot līdz veselam skaitlim, no 
IV pielikumā uzskaitītajiem sīki 
izstrādātiem tematiem.

Or. en

Grozījums Nr. 74
Fredrick Federley, Hannu Takkula, Hilde Vautmans

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija ir pilnvarota pieņemt 
īstenošanas aktus, lai precizētu 
informāciju, kas sniedzama uz ad hoc 
pamata, paredzot:

1. Komisija ir pilnvarota pieņemt 
īstenošanas aktus, lai precizētu 
informāciju, kas sniedzama uz ad hoc 
pamata, ja šāda informācija tiek uzskatīta 
par nepieciešamu, paredzot:

Or. en

Grozījums Nr. 75
Matt Carthy
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Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) tādu raksturlielumu sarakstu ar 
atbilstošām mērvienībām, kas nepārsniedz 
40 mainīgos lielumus, kuri nosūtāmi 
Komisijai (Eurostat);

a) tādu raksturlielumu sarakstu ar 
atbilstošām mērvienībām, kas nepārsniedz 
40 mainīgos lielumus, un iemeslus, kāpēc 
ir papildu vajadzība pēc šīs statistikas, 
kuri nosūtāmi Komisijai (Eurostat);

Or. en

Grozījums Nr. 76
Fredrick Federley, Hannu Takkula, Hilde Vautmans

Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Minētos īstenošanas aktus ne vēlāk 
kā 12 mēnešus pirms apsekojuma pārskata 
gada sākuma pieņem saskaņā ar 17. panta 
2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

2. Minētos īstenošanas aktus ne vēlāk 
kā 12 mēnešus pirms apsekojuma pārskata 
gada sākuma pieņem saskaņā ar 17. panta 
2. punktā minēto pārbaudes procedūru. 
Gatavojot šādus īstenošanas aktus, jāņem 
vērā iespējamās papildu izmaksas un 
administratīvais slogs lauku 
saimniecībām un dalībvalstīm.

Or. en

Grozījums Nr. 77
Bronis Ropė
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) Visiem pārējiem raksturlielumiem 
katra dalībvalsts nosaka kopīgu pārskata 
dienu apsekojuma pārskata gadā.

f) Visiem pārējiem raksturlielumiem 
katra dalībvalsts nosaka kopīgu pārskata 
dienu apsekojuma pārskata gadā. To 
saskaņo ar platību deklarēšanas grafiku 
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IAKS programmā.

Or. en

Grozījums Nr. 78
Matt Carthy

Regulas priekšlikums
11. pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Komisija rūpējas par atbilstību 
kvalitātes un pārredzamības standartiem 
statistikas datu apkopošanā un 
publicēšanā.

Or. en

Grozījums Nr. 79
Matt Carthy

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Komisija rūpējas par saņemto datu 
savlaicīgu apkopošanu un publicēšanu. 
Šie dati tiek sniegti tādā veidā, kas ietver 
attiecīgās statistikas iedalījumu pa 
dalībvalstīm, kā arī vispārējās tendences.

Or. en

Grozījums Nr. 80
Matt Carthy

Regulas priekšlikums
12. pants – 4.b punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.b Apkopotos datus un statistikas 
datus publicē un dara pieejamus 
pārskatāmā veidā politikas veidotājiem un 
tāpat arī sabiedrības locekļiem.

Or. en

Grozījums Nr. 81
Fredrick Federley, Hannu Takkula, Hilde Vautmans

Regulas priekšlikums
13. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Attiecībā uz 9. pantā norādīto ad 
hoc datu vākšanu Savienība Regulas (EK) 
Nr. 223/2009 5. panta 2. punktā minētajām 
valsts statistikas iestādēm un citām valsts 
iestādēm var piešķirt dotācijas, lai segtu 
izmaksas par ad hoc datu vākšanas 
īstenošanu. Minētais Savienības 
finansiālais ieguldījums nepārsniedz 90 % 
no attiecināmajām izmaksām.

6. Attiecībā uz 9. pantā norādīto ad 
hoc datu vākšanu Savienība Regulas (EK) 
Nr. 223/2009 5. panta 2. punktā minētajām 
valsts statistikas iestādēm un citām valsts 
iestādēm piešķir dotācijas, lai segtu 
izmaksas par ad hoc datu vākšanas 
īstenošanu. Minētais Savienības 
finansiālais ieguldījums nepārsniedz 90 % 
no attiecināmajām izmaksām.

Or. en

Grozījums Nr. 82
Philippe Loiseau, Edouard Ferrand

Regulas priekšlikums
15. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Eiropas Birojs krāpšanas 
apkarošanai (OLAF) var veikt 
izmeklēšanas, tostarp pārbaudes uz vietas 
un inspekcijas, attiecībā uz ekonomikas 
dalībniekiem, uz kuriem tieši vai netieši 
attiecas šāds finansējums, saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā 

svītrots
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(ES, Euratom) Nr. 883/2013 un 
Padomes22 Regulā (Euratom, EK) Nr. 
2185/9623 paredzētajām procedūrām, lai 
noteiktu, vai notikusi krāpšana, korupcija 
vai jebkāda cita nelikumīga darbība, kas 
ietekmē Savienības finanšu intereses, 
saistībā ar dotācijas nolīgumu vai 
dotācijas lēmumu, vai šīs regulas ietvaros 
tieši vai netieši finansētu līgumu.

__________________

22Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. 
gada 11. septembra Regula (ES, Euratom) 
Nr. 883/2013 par izmeklēšanu, ko veic 
Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai 
(OLAF), un ar ko atceļ Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 
1073/1999 un Padomes Regulu (Euratom) 
Nr. 1074/1999 (OV L 248, 18.9.2013., 1. 
lpp.).

23Padomes 1996. gada 11. novembra 
Regula (Euratom, EK) Nr. 2185/96 par 
pārbaudēm un apskatēm uz vietas, ko 
Komisija veic, lai aizsargātu Eiropas 
Kopienu finanšu intereses pret krāpšanu 
un citām nelikumībām (OV L 292, 
15.11.1996., 2. lpp.).

Or. fr

Grozījums Nr. 83
Georgios Epitideios

Regulas priekšlikums
15. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Sadarbības nolīgumos ar trešām 
valstīm un starptautiskām organizācijām, 
dotāciju nolīgumos un dotāciju lēmumos, 
kas izriet no šīs regulas īstenošanas, 
nepārprotami nosaka Komisijas, Revīzijas 
palātas un OLAF pilnvaras veikt šādas 
revīzijas, pārbaudes uz vietas un 
inspekcijas.

4. Sadarbības nolīgumos ar trešām 
valstīm un starptautiskām organizācijām, 
dotāciju nolīgumos un dotāciju lēmumos, 
kas izriet no šīs regulas īstenošanas, 
nepārprotami nosaka Komisijas, Revīzijas 
palātas un OLAF pilnvaras veikt šādas 
revīzijas, pārbaudes uz vietas un 
inspekcijas. Turklāt Komisija ir pilnvarota 
nodrošināt, ka nolīgumi ar trešām valstīm 
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par lauksaimniecības un dzīvnieku 
izcelsmes produktiem paredz sīki 
izstrādātu kontroli par pareizu 
lauksaimniecības produktu audzēšanu un 
veselīgu uzturu un pārbaudes attiecībā uz 
dzīvniekiem un produktiem, ko tie 
piedāvā. Tas ir vajadzīgs, lai neradītu 
negodīgu konkurenci, kas kaitē 
ražotājiem ES dalībvalstīs. 

Or. el

Grozījums Nr. 84
Michela Giuffrida

Regulas priekšlikums
16. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pilnvaras pieņemt 5. panta 6. 
punktā un 8. panta 3. punktā minētos 
deleģētos aktus Komisijai piešķir uz 
nenoteiktu laiku no [Publikāciju birojs —
lūgums ierakstīt precīzu šīs regulas spēkā 
stāšanās datumu].

2. Pilnvaras pieņemt 5. panta 6. 
punktā un 8. panta 3. punktā minētos 
deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu 
gadu laikposmu no [Publikāciju birojs —
lūgums ierakstīt precīzu šīs regulas spēkā 
stāšanās datumu].

Or. it

Pamatojums

Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus vajadzētu Komisijai piešķirt tikai uz noteiktu laikposmu.

Grozījums Nr. 85
Georgios Epitideios

Regulas priekšlikums
16. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Eiropas Parlaments vai Padome 
jebkurā laikā var atsaukt 5. panta 6. punktā 
un 8. panta 3. punktā minēto pilnvaru 
deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu 

3. Eiropas Parlaments vai Padome pēc 
dalībvalsts pieprasījuma jebkurā laikā var 
atsaukt 5. panta 6. punktā un 8. panta 3. 
punktā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar 
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izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. 
Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc 
tā publicēšanas Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī vai arī vēlākā dienā, 
kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā 
esošos deleģētos aktus.

lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā 
norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums 
stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā 
publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī vai arī vēlākā dienā, kas tajā 
norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos 
deleģētos aktus.

Or. el

Grozījums Nr. 86
Ramón Luis Valcárcel Siso, Esther Herranz García, Gabriel Mato, Nuno Melo

Regulas priekšlikums
17.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

17.a pants

Atkāpjoties no 5. panta 1. un 5. punkta, 
6. panta 1. punkta, 7. panta 1. punkta, 
8. panta 2. punkta, 12. panta 1. punkta, 
13. panta 4. punkta un 14. panta 
1. punkta, attiecībā uz Grieķiju, Spāniju 
un Portugāli atsauci uz 2020. gada 
apsekojumu aizstāj ar atsauci uz 
apsekojumu 2019. gadā.

Or. es

Grozījums Nr. 87
Momchil Nekov

Regulas priekšlikums
I pielikums – mājlopu vienību koeficienti – 1.a iedaļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Zirgu dzimtas dzīvnieki Jaunāki par 1 gadu 0.400
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Vecumā no 1 līdz 2 
gadiem

0.700

2 gadus veci un vecāki 1.000

Or. en

Grozījums Nr. 88
Momchil Nekov

Regulas priekšlikums
I pielikums – mājlopu vienību koeficienti – Mājputni – 6.a rinda (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Paipalas

Or. en

Grozījums Nr. 89
Bronis Ropė
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
II pielikums – fizisko robežlielumu saraksts – 1. rinda

Komisijas ierosinātais teksts

Izmantotā lauksaimniecības zemes platība 5 ha

Grozījums

Izmantotā lauksaimniecības zemes platība 1 ha

Or. en

Pamatojums

Ja robežlielumu samazina līdz 1 ha, palielinās lauksaimniecībai pieejamā zeme, jo 
lauksaimniecisko darbību nekavēs izmantošanas tiesības. (Nelauksaimnieciskas darbības var 
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tikt izmantotas, lai bloķētu zemes platības, ko pretējā gadījumā varētu izmantot; šajā 
gadījumā šāds risks tiktu samazināts.)

Grozījums Nr. 90
Bronis Ropė
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
II pielikums – fizisko robežlielumu saraksts – 2. rinda

Komisijas ierosinātais teksts

Aramzeme 2 ha

Grozījums

Aramzeme 1 ha

Or. en

Pamatojums

Ja robežlielumu samazina līdz 1 ha, palielinās lauksaimniecībai pieejamā zeme, jo 
lauksaimniecisko darbību nekavēs izmantošanas tiesības. (Nelauksaimnieciskas darbības var 
tikt izmantotas, lai bloķētu zemes platības, ko pretējā gadījumā varētu izmantot; šajā 
gadījumā šāds risks tiktu samazināts.)

Grozījums Nr. 91
Bronis Ropė
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
III pielikums – vispārīgi raksturlielumi – saimniecības juridiskais statuss – 1. rinda 
(jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ir jānošķir:

– ražošanas vienības īpašnieki 
(lauksaimnieciskās ražošanas vienības 
kapitāla sadalījums)

– saikne starp ražošanas vienības 
īpašnieku un lauksaimniecības darba 
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ņēmēju (pilna darba laika un citi 
darbinieki)

– saikne starp ražošanas vienības 
turētājiem (īpašniekiem) un zemes, ēku 
un pat lauksaimniecības kultūras 
īpašniekiem un darba ņēmējiem (pilna 
darba laika un citi darbinieki)

Or. fr

Grozījums Nr. 92
Matt Carthy

Regulas priekšlikums
III pielikums – vispārīgi raksturlielumi – saimniecības juridiskais statuss – 9.a rinda 
(jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Turētājs ir klasificēts kā jaunais 
lauksaimnieks vai kā lauksaimnieciskās 
darbības uzsācējs Regulas (ES) 
Nr. 1307/2013 50. panta 2.un 3. punkta 
nozīmē

jā/nē

Or. en

Grozījums Nr. 93
Maria Heubuch, Maria Lidia Senra Rodríguez, Maria Noichl, Marco Zullo, Vladimir 
Urutchev

Regulas priekšlikums
III pielikums – vispārīgi raksturlielumi – saimniecības juridiskais statuss – juridiskas 
personas – 1. ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts
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Grozījums

Ja atbilde ir „jā”, vai saimniecība ietilpst 
uzņēmumu grupā, kuru veido juridiski 
neatkarīgas vienības

jā/nē

Or. en

Pamatojums

Dažādi pētījumi rāda, ka aizvien pieaug tādu uzņēmumu grupu skaits un ekonomiskā nozīme, 
kuru kontrolē atrodas individuālās lauku saimniecības. Tomēr līdz šim lauksaimniecības 
statistikas dati neparāda to, vai individuālās saimniecības ir daļa no šādām korporatīvām 
struktūrām. Būtu jāvāc dati, kas skaidri nošķirtu juridiskos īpašniekus un lauku saimniecību 
darbības vadītājus, lai politikas veidotāji varētu izdarīt izvēli, pamatojoties uz informāciju.

Grozījums Nr. 94
Maria Lidia Senra Rodríguez

Regulas priekšlikums
III pielikums – vispārīgi raksturlielumi – saimniecības juridiskais statuss – 4.a rinda 
(jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Dalītas īpašumtiesības Jā/nē

Or. es

Grozījums Nr. 95
Matt Carthy

Regulas priekšlikums
III pielikums – vispārīgi raksturlielumi – saimniecības vadītājs – 3.a rinda (jauna)
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Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Gads, kad kvalificēts par saimniecības 
pārvaldītāju

Gads

Or. en

Grozījums Nr. 96
Bronis Ropė
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
III pielikums – vispārīgi raksturlielumi – Izmantotās lauksaimniecības zemes platības 
īpašumtiesību veids (attiecībā uz īpašnieku) – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Izmantotās lauksaimniecības zemes 
platības īpašumtiesību veids (attiecībā uz 
īpašnieku)

Izmantotās lauksaimniecības zemes 
platības īpašumtiesību veids (attiecībā uz 
ražošanas vienības īpašnieku)

Or. fr

Grozījums Nr. 97
Maria Heubuch, Maria Lidia Senra Rodríguez, Maria Noichl, Marco Zullo, Vladimir 
Urutchev

Regulas priekšlikums
III pielikums – vispārīgi raksturlielumi – Izmantotās lauksaimniecības zemes platības 
īpašumtiesību veids (attiecībā uz īpašnieku) – nomātā zeme – 1. un 2. ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

- Ja zeme tiek nomāta, kas ir zemes 
īpašnieks?

Jā/nē
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- Ja zeme tiek nomāta, vai zemes 
īpašnieks ir juridiska persona?

Jā/nē

Or. en

Pamatojums

Zemes īpašumtiesību struktūras izmaiņu kartēšana ir steidzams uzdevums laikā, kad 
lauksaimniecības zeme arvien vairāk kļūst par spekulācijas objektu un ar lauksaimniecību 
nesaistītiem ieguldītājiem dod iespēju iegūt nekustamā īpašuma kapitālu. Šī izmainu 
kartēšana ļauj politikas veidotājiem konstatēt, cik lielā mērā tiek sasniegts mērķis, lai 
īpašumtiesības uz zemi būtu plaši izplatītas lauksaimnieku vidū.

Grozījums Nr. 98
Maria Lidia Senra Rodríguez

Regulas priekšlikums
III pielikums – vispārīgi raksturlielumi – Izmantotās lauksaimniecības zemes platības 
īpašumtiesību veids (attiecībā uz īpašnieku)

Komisijas ierosinātais teksts

Izmantotās lauksaimniecības zemes platības īpašumtiesību 
veids (attiecībā uz īpašnieku)

Zeme savā īpašumā ha

Nomātā zeme ha

Pusgraudniecība vai citi īpašumtiesību veidi ha

Kopienas zeme ha

Grozījums

Izmantotās lauksaimniecības zemes platības īpašumtiesību veids 
(attiecībā uz īpašnieku)

Zeme savā īpašumā ha

Nomātā zeme ha

Pusgraudniecība vai citi īpašumtiesību veidi ha

Kopienas zeme ha

Piekļuve zemei

Vajadzība pēc lielākas zemes platības Jā/nē

Iespējas attiecībā uz piekļuvi zemei Jā/nē
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Izmaksas par piekļuvi zemei

– kā īpašnieks €/ha

– kā nomnieks €/ha

– kopienas zeme €/ha

– cits €/ha

Izmaiņas zemes izmantošanā pēdējos 12 mēnešos Jā/nē

Zeme, uz kuru attiecas obligātā iepirkuma rīkojumi saistībā 
ar infrastruktūras būvniecību pēdējos 12 mēnešos

Jā/nē

Or. es

Grozījums Nr. 99
Matt Carthy

Regulas priekšlikums
III pielikums – zemes raksturlielumi – cita lauku saimniecības zeme – 2.a rinda (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Zeme kalnu apvidos vai uz pakalniem ha

Or. en

Grozījums Nr. 100
Momchil Nekov

Regulas priekšlikums
III pielikums – mājlopu raksturlielumi – liellopi – 10.a rinda (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Bifeļu govis skaits

Slaucamās bifeļu govis skaits
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Neslaucamās bifeļu govis skaits

Or. en

Grozījums Nr. 101
Momchil Nekov

Regulas priekšlikums
III pielikums – mājlopu raksturlielumi – 1.a iedaļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Zirgu dzimtas dzīvnieki skaits

Zirgu dzimtas dzīvnieki, jaunāki par 
vienu gadu

skaits

Zirgu dzimtas dzīvnieki vecumā no 1 
līdz 2 gadiem

skaits

Vīriešu kārtas zirgu dzimtas 
dzīvnieki vecumā no 1 līdz 2 
gadiem

skaits

Sieviešu kārtas zirgu dzimtas 
dzīvnieki vecumā no 1 līdz 2 
gadiem

skaits

Zirgu dzimtas dzīvnieki, 2 gadus veci un 
vecāki

skaits

Vīriešu kārtas zirgu dzimtas 
dzīvnieki, 2 gadus veci un vecāki

skaits

Sieviešu kārtas zirgu dzimtas 
dzīvnieki, 2 gadus veci un vecāki

skaits

Or. en

Grozījums Nr. 102
Momchil Nekov

Regulas priekšlikums
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III pielikums – mājlopu raksturlielumi – cūkas

Komisijas ierosinātais teksts

Cūkas skaits

Sivēni dzīvsvarā mazāk par 20 kg skaits

Vaislas sivēnmātes dzīvsvarā 50 kg un vairāk skaits

Citas cūkas skaits

Grozījums

Cūkas skaits

Cūkas, domesticētas

Sivēni dzīvsvarā mazāk par 20 kg skaits

Vaislas sivēnmātes dzīvsvarā 50 kg un vairāk skaits

Cūkas, brīvās 
turēšanas apstākļos 
(daļēji savvaļas)

Sivēni dzīvsvarā mazāk par 20 kg skaits

Vaislas sivēnmātes dzīvsvarā 50 kg un vairāk skaits

Citas cūkas skaits

Or. en

Grozījums Nr. 103
Momchil Nekov

Regulas priekšlikums
III pielikums – mājlopu raksturlielumi – bites

Komisijas ierosinātais teksts

Bites stropi

Grozījums

Bites bišu saimes

Or. en
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Grozījums Nr. 104
Maria Lidia Senra Rodríguez

Regulas priekšlikums
III pielikums – mājlopu raksturlielumi – mājlopi, citur neklasificēti – 1.a rinda un 
1.b rinda (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Lopkopība saskaņā ar integrācijas 
līgumiem

Jā/nē

Integrējošais uzņēmums

Or. es

Grozījums Nr. 105
Maria Lidia Senra Rodríguez

Regulas priekšlikums
IV pielikums – modulis: darbaspēks un cits algots darbs – 1.a temats (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Lauksaimniecības jauniesācēji/ 
paaudžu nomaiņa

Jauniešu mudināšana iesaistīties 
lauksaimniecībā

Lauksaimniecības jauniesācēji, kurus 
subsidē ar lauku attīstības pasākumiem

Laiks, kas nostrādāts pirms 
lauksaimniecības uzsākšanas (gadi)

Or. es

Grozījums Nr. 106
Matt Carthy
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Regulas priekšlikums
IV pielikums – modulis: darbaspēks un cits algots darbs – 3.a temats (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Darbinieku piedalīšanās lauksaimniecības 
drošības apmācībā

Or. en

Grozījums Nr. 107
Mairead McGuinness

Regulas priekšlikums
IV pielikums – modulis: darbaspēks un cits algots darbs – 8.a temats (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ar lauku saimniecību saistīti nelaimes 
gadījumi

Incidenta veidi:

Incidenta smaguma pakāpe

Demogrāfiskā fona 
informācija

Or. en

Pamatojums

Lauku saimniecību drošība ir svarīgs jautājums. Lauku saimniecībās notiek pārāk daudz 
nelaimes gadījumu. Politikas veidotājiem, lai  īstenotu politiku, kuras mērķis ir risināt šo 
jautājumu, kam ir ļoti lielas sociālas un ekonomiskas izmaksas, nepieciešama precīza 
informācija par saimniecībās notikušu negadījumu cēloņiem un par to, kādā mērā 
saimniecības uzņemas risku.
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Grozījums Nr. 108
Mairead McGuinness

Regulas priekšlikums
IV pielikums – modulis: dzīvnieku turēšana un kūtsmēslu apsaimniekošana – kūtsmēslu 
iekārtas – 2.a sīki izstrādāts temats (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Drošības pasākumi

Or. en

Pamatojums

Lauku saimniecību drošība ir svarīgs jautājums. Lauku saimniecībās notiek pārāk daudz 
negadījumu. Politikas veidotājiem, lai  īstenotu politiku, kuras mērķis ir risināt šo jautājumu, 
kam ir ļoti lielas sociālas un ekonomiskas izmaksas, nepieciešama precīza informācija par 
saimniecībās notikušu negadījumu cēloņiem un par to, kādā mērā saimniecības uzņemas 
risku.

Grozījums Nr. 109
Mairead McGuinness

Regulas priekšlikums
IV pielikums – modulis: mašīnas un iekārtas – mašīnas – 5.a sīki izstrādāts temats 
(jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Drošības pasākumi

Or. en

Pamatojums

Lauku saimniecību drošība ir svarīgs jautājums. Lauku saimniecībās notiek pārāk daudz 
negadījumu. Politikas veidotājiem, lai  īstenotu politiku, kuras mērķis ir risināt šo jautājumu, 
kam ir ļoti lielas sociālas un ekonomiskas izmaksas, nepieciešama precīza informācija par 
saimniecībās notikušu negadījumu cēloņiem un par to, kādā mērā saimniecības uzņemas 
risku.
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Grozījums Nr. 110
Mairead McGuinness

Regulas priekšlikums
IV pielikums – modulis: mašīnas un iekārtas – iekārtas – 1.a sīki izstrādāts temats 
(jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Drošības pasākumi

Or. en

Pamatojums

Lauku saimniecību drošība ir svarīgs jautājums. Lauku saimniecībās notiek pārāk daudz 
negadījumu. Politikas veidotājiem, lai  īstenotu politiku, kuras mērķis ir risināt šo jautājumu, 
kam ir ļoti lielas sociālas un ekonomiskas izmaksas, nepieciešama precīza informācija par 
saimniecībās notikušu negadījumu cēloņiem un par to, kādā mērā saimniecības uzņemas 
risku.

Grozījums Nr. 111
Maria Lidia Senra Rodríguez

Regulas priekšlikums
IV pielikums – 8.a modulis (jauns): sievietes lauksaimniecībā

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Sievietes lauksaimniecībā Īpašumtiesības Individuālas/ dalītas/ 
kopīgi

Ģimenes darbaspēks 
(jā/nē)

Zeme Pieder/  nomāta/ kopienas 
zeme

Piekļuve zemei

Platība

Atbalsts Summa iepriekšējā gadā

Pozitīvas rīcības atbalsta 
nodrošināšana, lai 
veicinātu 
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lauksaimniecisko darbību 

Pozitīvas rīcības pasākumi 
citā atbalstā

Or. es

Grozījums Nr. 112
Maria Lidia Senra Rodríguez

Regulas priekšlikums
IV pielikums – 9.a modulis (jauns): Parādsaistību līmenis lauku saimniecībās

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Lauku saimniecību 
parādsaistības

Parāds Aizdevumi, ko izmanto 
pamatlīdzekļu finansēšanai 
(jā/nē) Subsidēta procentu 
likme (jā/nē)

Aizdevumi, ko izmanto 
apgrozāmo līdzekļu 
finansēšanai (jā/nē)

Subsidēta procentu 
likme (jā/nē)

Refinansēšana iepriekšējā 
gadā

Or. es
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