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6.3.2013 B7-0079/124 

Grozījums Nr.  124 

James Nicholson 

ECR grupas vārdā 
 
Iestāžu sarunu mandāts B7-0079/2013 

normatīvu grozījumu veidā 

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja 

Lēmums par iestāžu sarunu sākšanu un sarunu mandātu par lauksaimniekiem paredzētiem 
tiešajiem maksājumiem, kurus veic saskaĦā ar kopējās lauksaimniecības politikas atbalsta 
shēmām 
(COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) – 
2013/2528(RSP)) 

Regulas priekšlikums 

21. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(21) Tā kā vienotā maksājuma shēmā tika 
pakāpeniski iekĜautas dažādas nozares un 
lauksaimniekiem tika atvēlēts ilgāks 
pielāgošanās periods, ir kĜuvis arvien 
grūtāk pamatot, kāpēc dažos gadījumos 
būtiski atšėiras atbalsts par vienu hektāru, 
kas radies vēsturisku atsauces vērtību 
izmantošanas rezultātā. Tāpēc būtu 
jānodrošina taisnīgāks tiešā ienākumu 
atbalsta sadalījums dalībvalstīm, samazinot 
saikni ar vēsturiskajām atsauces vērtībām 
un Ħemot vērā Savienības budžeta 
vispārējo kontekstu. Lai nodrošinātu tiešā 
atbalsta taisnīgāku sadalījumu, vienlaikus 
Ħemot vērā joprojām pastāvošās algu 
līmeĦa un resursu izmaksu atšėirības, 
tiešā atbalsta apjoms par vienu hektāru 
būtu pakāpeniski jākoriăē. Visām 
dalībvalstīm, kuru tiešie maksājumi ir 
mazāki par 90 % no vidējā apmēra, par 
vienu trešdaĜu būtu jāsamazina starpība 
starp to maksājumu pašreizējo apmēru un 
minēto vidējo apmēru. Šī maksājumu 
tuvināšana būtu proporcionāli jāfinansē 
visām dalībvalstīm, kuru tiešie maksājumi 
pārsniedz Savienības vidējo rādītāju. 
Turklāt visām maksājumtiesībām, kas 
2019. gadā aktivizētas dalībvalstī vai 

(21) Tā kā vienotā maksājuma shēmā tika 
pakāpeniski iekĜautas dažādas nozares un 
lauksaimniekiem tika atvēlēts ilgāks 
pielāgošanās periods, ir kĜuvis arvien 
grūtāk pamatot, kāpēc dažos gadījumos 
būtiski atšėiras atbalsts par vienu hektāru, 
kas radies vēsturisku atsauces vērtību 
izmantošanas rezultātā. Tāpēc būtu 
jānodrošina vienlīdzīgs tiešā ienākumu 
atbalsta sadalījums dalībvalstīm, likvidējot 
saikni ar vēsturiskajām atsauces vērtībām 
un Ħemot vērā Savienības budžeta 
vispārējo kontekstu saistībā ar Līguma 
39. panta 2. punktu, kurā paredzēts, ka, 
veidojot KAP, jāĦem vērā dažādu 
lauksaimniecības reăionu, nevis 
dalībvalstu, atšėirības un saistībā ar 
40. panta 2. punktu Savienībā nepieĜauj 
lauksaimniecisko ražotāju diskrimināciju. 
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reăionā, vajadzētu būt vienotai vienības 
vērtībai, un šajā nolūkā pārejas periodā 
būtu jāveic lineāra tuvināšanās šai 
vērtībai. Tomēr, lai neradītu traucējošas 
finansiālas sekas lauksaimniekiem, 
dalībvalstīm, kuras ir izmantojušas 
vienotā maksājuma shēmu un jo īpaši tās 
vēsturisko modeli, būtu jāatĜauj jaunās 
shēmas pirmajā piemērošanas gadā, 
aprēėinot maksājumtiesību vērtību, daĜēji 
Ħemt vērā vēsturiskos faktorus. Turklāt 
diskusijās par nākamo daudzgadu finanšu 
shēmu periodam no 2021. gada būtu 
jāvelta uzmanība mērėim panākt pilnīgu 
konverăenci, minētajā periodā vienlīdzīgi 
sadalot tiešo atbalstu visā Eiropas 
Savienībā. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/125 

Grozījums Nr.  125 

James Nicholson 

ECR grupas vārdā 
 
Iestāžu sarunu mandāts B7-0079/2013 

normatīvu grozījumu veidā 

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja 

Lēmums par iestāžu sarunu sākšanu un sarunu mandātu par lauksaimniekiem paredzētiem 
tiešajiem maksājumiem, kurus veic saskaĦā ar kopējās lauksaimniecības politikas atbalsta 
shēmām 
(COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) – 
2013/2528(RSP)) 

Regulas priekšlikums 

26. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(26) Viens no jaunās KLP mērėiem ir 
uzlabot ekoloăiskos rādītājus, paredzot 
tiešo maksājumu obligātu “ekoloăisko” 
komponentu, kas atbalstīs visā Savienībā 
īstenojamu klimatam un videi labvēlīgu 
lauksaimniecības praksi. Šajā nolūkā daĜa 
no valsts maksimālā apjoma, kas noteikts 
tiešajiem maksājumiem, dalībvalstīm būtu 
jāizmanto, lai papildus pamata 
maksājumam piešėirtu gada maksājumu 
par obligātu praksi, kas lauksaimniekiem 
jāievēro, par prioritāti izvirzot gan 
klimata, gan vides politikas mērėus. Šāda 
prakse būtu jāveic kā vienkāršas, 
vispārinātas, ārpuslīgumiskas un 
ikgadējas darbības, kas pārsniedz 
savstarpējās atbilstības prasības un ir 
saistītas ar lauksaimniecību, piemēram, 
kultūru dažādošana, ilggadīgo zālāju 
uzturēšana un ekoloăiski nozīmīgas 
platības. Šāda prakse būtu jānosaka kā 
obligāta arī tiem lauksaimniekiem, kuru 
saimniecības pilnībā vai daĜēji atrodas 
Natura 2000 teritorijās, uz kurām attiecas 
Padomes 1992. gada 21. maija 
Direktīva 92/43/EEK par dabisko 
dzīvotĦu, savvaĜas faunas un floras 

svītrots 
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aizsardzību un Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2009. gada 30. novembra 
Direktīva 2009/147/EK par savvaĜas 
putnu aizsardzību, ciktāl šāda prakse ir 
saderīga ar minēto direktīvu mērėiem. 
ĥemot vērā bioloăiskās lauksaimniecības 
sistēmu vispārēji atzīto labvēlīgo ietekmi 
uz vidi, lauksaimniekiem, kuri pilda 
Padomes 2007. gada 28. jūnija 
Regulā (EK) Nr. 834/2007 par bioloăisko 
ražošanu un bioloăisko produktu 
marėēšanu un par Regulas (EEK) 
Nr. 2092/91 atcelšanu paredzētos 
nosacījumus, būtu jāgūst labums no 
“ekoloăiskā” komponenta bez papildu 
pienākumu izpildes. “Ekoloăiskā” 
komponenta neievērošanai būtu jānoved 
pie sodu piemērošanas, pamatojoties uz 
Regulas (ES) Nr. […] [HZR] 65. pantu. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/126 

Grozījums Nr.  126 

James Nicholson 

ECR grupas vārdā 
 
Iestāžu sarunu mandāts B7-0079/2013 

normatīvu grozījumu veidā 

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja 

Lēmums par iestāžu sarunu sākšanu un sarunu mandātu par lauksaimniekiem paredzētiem 
tiešajiem maksājumiem, kurus veic saskaĦā ar kopējās lauksaimniecības politikas atbalsta 
shēmām 
(COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) – 
2013/2528(RSP)) 

Regulas priekšlikums 

33. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(33) Būtu jādod dalībvalstīm iespēja daĜu 
no valsts maksimālā apjoma, kas noteikts 
tiešajiem maksājumiem, skaidri noteiktos 
gadījumos izmantot saistītajam atbalstam 
konkrētās nozarēs. Resursi, kurus var 
izmantot saistītā atbalsta sniegšanai, būtu 
jāierobežo līdz noteiktam apjomam, 
vienlaikus Ĝaujot šādu atbalstu piešėirt 
dalībvalstīs vai to konkrētos reăionos, 
kuros ir īpaša situācija, proti, kuros 
konkrēti lauksaimniecības veidi vai 
lauksaimniecības sektori ir sevišėi svarīgi 
ekonomisku, vides un/vai sociālu iemeslu 
dēĜ. Būtu jāatĜauj dalībvalstīm šādam 
atbalstam izmantot līdz 5 % no valsts 
maksimālā apjoma vai līdz 10 %, ja to 
saistītā atbalsta apjoms vismaz vienā gadā 
2010.−2013. gada periodā pārsniedza 
5 %. Tomēr pienācīgi pamatotos 
gadījumos, ja ir pierādītas konkrētas 
aktuālas reăiona vajadzības un saĦemts 
Komisijas apstiprinājums, būtu jāatĜauj 
dalībvalstīm izmantot vairāk par 10 % no 
valsts maksimālā apjoma. Saistītais 
atbalsts būtu jāpiešėir tikai tiktāl, cik tas 
nepieciešams, lai radītu stimulu saglabāt 
pašreizējo ražošanas apjomu šajos 

(33) Būtu jādod dalībvalstīm iespēja daĜu 
no valsts maksimālā apjoma, kas noteikts 
tiešajiem maksājumiem, skaidri noteiktos 
gadījumos izmantot saistītajam atbalstam 
konkrētās nozarēs. Resursi, kurus var 
izmantot saistītā atbalsta sniegšanai, būtu 
jāierobežo līdz noteiktam apjomam, 
vienlaikus Ĝaujot šādu atbalstu piešėirt 
dalībvalstīs vai to konkrētos reăionos, 
kuros ir īpaša situācija, proti, kuros 
konkrēti lauksaimniecības veidi vai 
lauksaimniecības sektori ir sevišėi svarīgi 
ekonomisku, vides un/vai sociālu iemeslu 
dēĜ. Būtu jāatĜauj dalībvalstīm šādam 
atbalstam izmantot līdz 5 % no valsts 
maksimālā apjoma. Saistītais atbalsts būtu 
jāpiešėir tikai tiktāl, cik tas nepieciešams, 
lai radītu stimulu saglabāt pašreizējo 
ražošanas apjomu šajos reăionos un lai 
nodrošinātu pareizu šā nosacījuma 
ievērošanu. Komisija būtu jāpilnvaro 
uzraudzīt ražošanas līmeĦus nozarēs un 
reăionos, kur šāda veida atbalstu piemēro, 
un vajadzības gadījumā prasīt 
dalībvalstīm procentuāli samazināt tiešos 
maksājumus, ko sniedz saistītā veidā. 
Šādam atbalstam būtu jābūt pieejamam arī 
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reăionos. Šādam atbalstam būtu jābūt 
pieejamam arī lauksaimniekiem, kuriem 
2013. gada 31. decembrī ir īpašas 
maksājumtiesības, kas piešėirtas saskaĦā ar 
Regulu (EK) Nr. 1782/2003 un 
Regulu (EK) Nr. 73/2009, un kuriem nav 
atbalsttiesīgu hektāru maksājumtiesību 
aktivizēšanai. Attiecībā uz tāda brīvprātīga 
saistītā atbalsta apstiprināšanu, kas 
pārsniedz 10 % no dalībvalstij noteiktā 
valsts gada maksimālā apjoma, Komisija 
būtu jāpilnvaro arī pieĦemt īstenošanas 
aktus, nepiemērojot Regulu (ES) 
Nr. 182/2011. 

lauksaimniekiem, kuriem 2013. gada 
31. decembrī ir īpašas maksājumtiesības, 
kas piešėirtas saskaĦā ar Regulu (EK) 
Nr. 1782/2003 un Regulu (EK) 
Nr. 73/2009, un kuriem nav atbalsttiesīgu 
hektāru maksājumtiesību aktivizēšanai. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/127 

Grozījums Nr.  127 

James Nicholson 

ECR grupas vārdā 
 
Iestāžu sarunu mandāts B7-0079/2013 

normatīvu grozījumu veidā 

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja 

Lēmums par iestāžu sarunu sākšanu un sarunu mandātu par lauksaimniekiem paredzētiem 
tiešajiem maksājumiem, kurus veic saskaĦā ar kopējās lauksaimniecības politikas atbalsta 
shēmām 
(COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) – 
2013/2528(RSP)) 

Regulas priekšlikums 

6. pants – 1.a punkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 1.a Tiešos maksājumus sadala starp 
dalībvalstīm tā, lai katra dalībvalsts 
saĦemtu tai noteikto maksimālo apjomu, 
kas atbilst to hektāru skaitam, uz kuriem 
attiecas tiešo maksājumu pieprasījumi 
2013. gadā, reizinot to ar tiešo 
maksājumu vidējo likmi visā Savienībā 
2013. gadā. Dalībvalstis, kurās vidējais 
tiešo maksājumu apmērs par hektāru 
pārsniedz 110 % no vidējā maksājumu 
apmēra Savienībā, var piemērot papildu 
maksājumus no sava valsts budžeta par 
summu, kas nepārsniedz divas trešdaĜas 
no atšėirības starp tiešo maksājumu 
vidējo summu šajās valstīs un Savienības 
vidējo rādītāju 2013. gadā. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/128 

Grozījums Nr.  128 

James Nicholson 

ECR grupas vārdā 
 
Iestāžu sarunu mandāts B7-0079/2013 

normatīvu grozījumu veidā 

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja 

Lēmums par iestāžu sarunu sākšanu un sarunu mandātu par lauksaimniekiem paredzētiem 
tiešajiem maksājumiem, kurus veic saskaĦā ar kopējās lauksaimniecības politikas atbalsta 
shēmām 
(COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) – 
2013/2528(RSP)) 

Regulas priekšlikums 

7. pants – 1. punkts – 1. daĜa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Neskarot 8. pantu, to tiešo maksājumu 
kopsumma, ko attiecībā uz kalendāro gadu 
dalībvalstī var piešėirt atbilstīgi III, IV un 
V sadaĜai, pēc 11. panta piemērošanas 
nepārsniedz šīs regulas III pielikumā 
noteikto maksimālo apjomu. 

1. Neskarot 8. pantu, to tiešo maksājumu 
kopsumma, ko attiecībā uz kalendāro gadu 
dalībvalstī var piešėirt atbilstīgi III, IV un 
V sadaĜai, attiecīgā gadījumā pēc 11. panta 
piemērošanas nepārsniedz šīs regulas 
III pielikumā noteikto maksimālo apjomu. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/129 

Grozījums Nr.  129 

James Nicholson 

ECR grupas vārdā 
 
Iestāžu sarunu mandāts B7-0079/2013 

normatīvu grozījumu veidā 

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja 

Lēmums par iestāžu sarunu sākšanu un sarunu mandātu par lauksaimniekiem paredzētiem 
tiešajiem maksājumiem, kurus veic saskaĦā ar kopējās lauksaimniecības politikas atbalsta 
shēmām 
(COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) – 
2013/2528(RSP)) 

Regulas priekšlikums 

7. pants – 2. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Katrai dalībvalstij un katram gadam tiek 
darīts pieejams 11. pantā minētās 
nepārsniedzamās summas aprēėināšanas 
rezultāts, kas ir starpība starp II pielikumā 
noteikto valsts maksimālo apjomu, kuram 
pieskaitīta saskaĦā ar 44. pantu pieejamā 
summa, un III pielikumā noteikto neto 
maksimālo apjomu, kā Savienības atbalsts 
lauku attīstības programmās paredzētiem 
pasākumiem, ko saskaĦā ar Regulu (ES) 
Nr. […] [RDR] finansē no ELFLA. 

2. Katrai dalībvalstij un katram gadam 
attiecīgā gadījumā tiek darīts pieejams 
11. pantā minētās nepārsniedzamās 
summas aprēėināšanas rezultāts, kas ir 
starpība starp II pielikumā noteikto valsts 
maksimālo apjomu, kuram pieskaitīta 
saskaĦā ar 44. pantu pieejamā summa, un 
III pielikumā noteikto neto maksimālo 
apjomu, kā Savienības atbalsts lauku 
attīstības programmās paredzētiem 
pasākumiem, ko saskaĦā ar Regulu (ES) 
Nr. […] [RDR] finansē no ELFLA. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/130 

Grozījums Nr.  130 

James Nicholson 

ECR grupas vārdā 
 
Iestāžu sarunu mandāts B7-0079/2013 

normatīvu grozījumu veidā 

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja 

Lēmums par iestāžu sarunu sākšanu un sarunu mandātu par lauksaimniekiem paredzētiem 
tiešajiem maksājumiem, kurus veic saskaĦā ar kopējās lauksaimniecības politikas atbalsta 
shēmām 
(COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) – 
2013/2528(RSP)) 

Regulas priekšlikums 

11. pants – 1. punkts – ievaddaĜa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Tiešo maksājumu summu, kas jāpiešėir 
lauksaimniekam saskaĦā ar šo regulu 
konkrētā kalendārajā gadā, samazina šādi: 

1. Dalībvalstis var nolemt, ka tiešo 
maksājumu summu, kas jāpiešėir 
lauksaimniekam saskaĦā ar šo regulu 
konkrētā kalendārajā gadā, samazina šādi: 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/131 

Grozījums Nr.  131 

James Nicholson 

ECR grupas vārdā 
 
Iestāžu sarunu mandāts B7-0079/2013 

normatīvu grozījumu veidā 

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja 

Lēmums par iestāžu sarunu sākšanu un sarunu mandātu par lauksaimniekiem paredzētiem 
tiešajiem maksājumiem, kurus veic saskaĦā ar kopējās lauksaimniecības politikas atbalsta 
shēmām 
(COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) – 
2013/2528(RSP)) 

Regulas priekšlikums 

22. pants – 3.a punkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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

 
Minētās dalībvalstis var palielināt 
saskaĦā ar 1. punktu aprēėināto 
maksājumtiesību vērtību valsts vai 
reăiona līmenī gadījumos, kad 
lauksaimnieka rīcībā esošo pamata 
maksājuma shēmas maksājumtiesību 
kopējā vērtība ir mazāka par tā atbalsta 
kopējo vērtību, ko attiecīgais 
lauksaimnieks saĦēmis jebkurā no 
kalendārajiem gadiem laikposmā no 2009. 
līdz 2013. gadam saskaĦā ar Regulu (EK) 
Nr. 73/2009.  



 

AM\929518LV.doc  PE503.600v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

 
Šajā nolūkā katru attiecīgā 
lauksaimnieka maksājumtiesību valsts vai 
reăionālo vienības vērtību palielina par 
daĜu, ko veido starpība starp pamata 
maksājuma shēmas maksājumtiesību 
kopējo vērtību un tā atbalsta kopējo 
vērtību, ko attiecīgais lauksaimnieks 
atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 73/2009 
saĦēmis gadā, kuru izvēlējusies 
dalībvalsts saskaĦā ar otro daĜu.  

 
Aprēėinot palielinājumu, dalībvalsts var 
Ħemt vērā visu atbalstu, kas 
lauksaimniekam saskaĦā ar Regulu (EK) 
Nr. 73/2009 piešėirts gadā, kuru 
dalībvalsts izvēlējusies saskaĦā ar otro 
daĜu, izĦemot maksājumus saskaĦā ar 
vienoto platībmaksājuma shēmu, ar 
noteikumu, ka šī dalībvalsts ir nolēmusi 
attiecīgajās nozarēs nepiemērot 
brīvprātīgo saistīto atbalstu saskaĦā ar šīs 
regulas IV sadaĜu. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/132 

Grozījums Nr.  132 

James Nicholson 

ECR grupas vārdā 
 
Iestāžu sarunu mandāts B7-0079/2013 

normatīvu grozījumu veidā 

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja 

Lēmums par iestāžu sarunu sākšanu un sarunu mandātu par lauksaimniekiem paredzētiem 
tiešajiem maksājumiem, kurus veic saskaĦā ar kopējās lauksaimniecības politikas atbalsta 
shēmām 
(COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) – 
2013/2528(RSP)) 

Regulas priekšlikums 

29. pants 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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

svītrots 

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

 

b) tiek saglabāti saimniecībā esošie 
ilggadīgie zālāji, un  

c) lauksaimniecības platībā ir izdalīta 
ekoloăiski nozīmīga platība.  

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

3. Lauksaimniekiem, kuru saimniecības 
pilnībā vai daĜēji atrodas teritorijās, uz 
kurām attiecas Direktīva 92/43/EEK vai 
2009/147/EK, ir tiesības uz šajā nodaĜā 
paredzēto maksājumu, ja tie ievēro šajā 
nodaĜā minēto praksi tiktāl, cik tā 
attiecīgajā saimniecībā ir saderīga ar 
minēto direktīvu mērėiem. 

 

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

 

Pirmo daĜu piemēro tikai tām 
saimniecības vienībām, kuras izmanto 
biooăiskajai ražošanai saskaĦā ar 
Regulas (EK) Nr. 834/2007 11. pantu. 

 

5. Šā panta 1. punktā minēto maksājumu 
veic kā gada maksājumu par 
atbalsttiesīgu hektāru, kas deklarēts 
atbilstīgi 26. panta 1. punktam, un tā 
summu aprēėina katru gadu, 33. panta 
1. punkta piemērošanas rezultātā iegūto 
summu dalot ar atbalsttiesīgo hektāru 
kopējo skaitu, kas atbilstīgi 26. pantam 
deklarēti attiecīgajā dalībvalstī. 

 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/133 

Grozījums Nr.  133 

James Nicholson 

ECR grupas vārdā 
 
Iestāžu sarunu mandāts B7-0079/2013 

normatīvu grozījumu veidā 

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja 

Lēmums par iestāžu sarunu sākšanu un sarunu mandātu par lauksaimniekiem paredzētiem 
tiešajiem maksājumiem, kurus veic saskaĦā ar kopējās lauksaimniecības politikas atbalsta 
shēmām 
(COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) – 
2013/2528(RSP)) 

Regulas priekšlikums 

39. pants – 2. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Atkāpjoties no 1. punkta, dalībvalstis 
var nolemt izmantot līdz 10 % no 
II pielikumā noteiktā valsts gada 
maksimālā apjoma, ja: 

svītrots 

a) tās līdz 2013. gada 31. decembrim 
piemēroja vienotā platībmaksājuma 
shēmu, kas izveidota ar Regulas (EK) 
Nr. 73/2009 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, un/vai 

 

b) tās vismaz vienu gadu 2010.–
2013. gada periodā vairāk nekā 5 % no 
summas, kas pieejama to tiešo 
maksājumu piešėiršanai, kas paredzēti 
Regulas (EK) Nr. 73/2009 III, IV un 
V sadaĜā, izĦemot IV sadaĜas 1. nodaĜas 
6. iedaĜu, ir izmantojušas, lai finansētu 
pasākumus, kas noteikti Regulas (EK) 
Nr. 73/2009 III sadaĜas 2. nodaĜas 
2. iedaĜā, atbalstu, kas paredzēts minētās 
regulas 68. panta 1. punkta 
a) apakšpunkta i)–iv) punktā un 1. punkta 
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b) un e) apakšpunktā, vai pasākumus, kas 
paredzēti minētās regulas IV sadaĜas 
1. nodaĜā, izĦemot tās 6. iedaĜu. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/134 

Grozījums Nr.  134 

James Nicholson 

ECR grupas vārdā 
 
Iestāžu sarunu mandāts B7-0079/2013 

normatīvu grozījumu veidā 

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja 

Decision on the opening of, and mandate for, interinstitutional negotiations on direct 
payments to farmers under support schemes within the framework of the CAP 
(COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) – 
2013/2528(RSP)) 

Regulas priekšlikums 

39. pants – 3. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Atkāpjoties no 2. punkta, dalībvalstis, 
kuras vismaz vienu gadu 2010.–
2013. gada periodā vairāk nekā 10 % no 
summas, kas pieejama to tiešo 
maksājumu piešėiršanai, kuri paredzēti 
Regulas (EK) Nr. 73/2009 III, IV un 
V sadaĜā, izĦemot IV sadaĜas 1. nodaĜas 
6. iedaĜu, ir izmantojušas, lai finansētu 
pasākumus, kas noteikti Regulas (EK) 
Nr. 73/2009 III sadaĜas 2. nodaĜas 
2. iedaĜā, atbalstu, kas paredzēts minētās 
regulas 68. panta 1. punkta 
a) apakšpunkta i)–iv) punktā un 1. punkta 
b) un e) apakšpunktā, vai pasākumus, kas 
paredzēti minētās regulas IV sadaĜas 
1. nodaĜā, izĦemot tās 6. iedaĜu, var 
nolemt izmantot vairāk nekā 10 % no 
II pielikumā noteiktā valsts gada 
maksimālā apjoma pēc Komisijas 
apstiprinājuma saskaĦā ar 41. pantu. 

svītrots 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/135 

Grozījums Nr.  135 

James Nicholson 

ECR grupas vārdā 
 
Iestāžu sarunu mandāts B7-0079/2013 

normatīvu grozījumu veidā 

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja 

Lēmums par iestāžu sarunu sākšanu un sarunu mandātu par lauksaimniekiem paredzētiem 
tiešajiem maksājumiem, kurus veic saskaĦā ar kopējās lauksaimniecības politikas atbalsta 
shēmām 
(COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) – 
2013/2528(RSP)) 

Regulas priekšlikums 

39. pants – 4. punkts – ievaddaĜa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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

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

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/136 

Grozījums Nr.  136 

James Nicholson 

ECR grupas vārdā 
 
Iestāžu sarunu mandāts B7-0079/2013 

normatīvu grozījumu veidā 

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja 

Lēmums par iestāžu sarunu sākšanu un sarunu mandātu par lauksaimniekiem paredzētiem 
tiešajiem maksājumiem, kurus veic saskaĦā ar kopējās lauksaimniecības politikas atbalsta 
shēmām 
(COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) – 
2013/2528(RSP)) 

Regulas priekšlikums 

39. pants – 4. punkts – a apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

a) palielināt atbilstīgi 1. un 2. punktam 
noteikto procentuālo daĜu, nepārsniedzot 
attiecīgā gadījumā minētajos punktos 
noteiktos limitus, un attiecīgā gadījumā 
grozīt atbalsta piešėiršanas nosacījumus; 

a) palielināt atbilstīgi 1. punktam noteikto 
procentuālo daĜu, nepārsniedzot attiecīgā 
gadījumā minētajos punktos noteiktos 
limitus, un attiecīgā gadījumā grozīt 
atbalsta piešėiršanas nosacījumus; 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/137 

Grozījums Nr.  137 

James Nicholson 

ECR grupas vārdā 
 
Iestāžu sarunu mandāts B7-0079/2013 

normatīvu grozījumu veidā 

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja 

Lēmums par iestāžu sarunu sākšanu un sarunu mandātu par lauksaimniekiem paredzētiem 
tiešajiem maksājumiem, kurus veic saskaĦā ar kopējās lauksaimniecības politikas atbalsta 
shēmām 
(COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) – 
2013/2528(RSP)) 

Regulas priekšlikums 

47. pants – 3. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Lauksaimnieki, kas ir mazo 
lauksaimnieku atbalsta shēmas 
dalībnieki, ir atbrīvoti no prasības ievērot 
III sadaĜas 2. nodaĜā norādīto 
lauksaimniecības praksi. 

svītrots 

Or. en 



 

AM\929518LV.doc  PE503.600v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

 
6.3.2013 B7-0079/138 

Grozījums Nr.  138 

James Nicholson 

ECR grupas vārdā 
 
Iestāžu sarunu mandāts B7-0079/2013 

normatīvu grozījumu veidā 

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja 

Lēmums par iestāžu sarunu sākšanu un sarunu mandātu par lauksaimniekiem paredzētiem 
tiešajiem maksājumiem, kurus veic saskaĦā ar kopējās lauksaimniecības politikas atbalsta 
shēmām 
(COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) – 
2013/2528(RSP)) 

Regulas priekšlikums 

49. pants – 1. punkts – 1. daĜa – ievaddaĜa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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

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

Or. en 


