
 

AM\929550LV.doc  PE503.600v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

6.3.2013 B7-0079/165 

Grozījums Nr.  165 

Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides, 

Marisa Matias, Younous Omarjee, Jacky Hénin 

GUE/NGL 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 

15. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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

(15) Tiešā ienākumu atbalsta sadalījumu 
starp lauksaimniekiem raksturo tas, ka 
samērā mazam skaitam lielu saĦēmēju tiek 
piešėirtas nesamērīgi lielas maksājumu 
summas. Apjomradītu ietaupījumu dēĜ 
lielākiem saĦēmējiem nav vajadzīgs tāda 
paša apjoma individuālais atbalsts, lai tiktu 
efektīvi sasniegts ienākumu atbalsta 
mērėis. Turklāt pielāgošanās spējas Ĝauj 
lielākiem saĦēmējiem darboties ar mazāku 
individuālā atbalsta apjomu. TādēĜ ir 
taisnīgi ieviest lieliem saĦēmējiem 
piemērojamu sistēmu, kurā atbalsta apjomu 
pakāpeniski samazina un visbeidzot nosaka 
nepārsniedzamo summu, lai uzlabotu 
maksājumu sadalījumu lauksaimniekiem. 
Tomēr šādā sistēmā būtu jāĦem vērā algotā 
darbaspēka izmantošanas intensitāte, lai 
nepieĜautu nesamērīgu ietekmi uz lielām 
lauku saimniecībām, kuras nodarbina lielu 
skaitu strādājošo. Minētos maksimālos 
apjomus nevajadzētu piemērot 
maksājumiem, ko piešėir par klimatam un 
videi labvēlīgu lauksaimniecības praksi, jo 
tad šādas prakses labvēlīgā ietekme varētu 
samazināties. Lai nepārsniedzamās 
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summas noteikšana būtu lietderīga, 
dalībvalstīm būtu jānosaka daži kritēriji, lai 
nepieĜautu lauksaimnieku Ĝaunprātīgus 
centienus izvairīties no izrietošajām sekām. 
LīdzekĜiem, kas radušies, samazinot 
maksājumus lieliem saĦēmējiem un 
nosakot to nepārsniedzamo summu, būtu 
jāpaliek dalībvalstīs, kurās tie radušies, un 
tie būtu jāizmanto tādu projektu 
finansēšanai, kas būtiski veicina inovāciju, 
saskaĦā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes […] Regulu (ES) Nr. […] par 
atbalstu lauku attīstībai no Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
(ELFLA)1 [RDR]. 

summas noteikšana būtu lietderīga, 
dalībvalstīm būtu jānosaka daži kritēriji, lai 
nepieĜautu lauksaimnieku Ĝaunprātīgus 
centienus izvairīties no izrietošajām sekām. 
LīdzekĜiem, kas radušies, samazinot 
maksājumus lieliem saĦēmējiem un 
nosakot to nepārsniedzamo summu, būtu 
jāpaliek dalībvalstīs, kurās tie radušies, un 
tie būtu jāizmanto tādu publisku 
mehānismu finansēšanai, kas paredzēti 
stabilu un izdevīgu lauksaimniecības 
izstrādājumu cenu noteikšanai. 

Or. fr 

                                                 
1 OJ L […], […], […] lpp. 
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6.3.2013 B7-0079/166 

Grozījums Nr.  166 

Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides, 

Marisa Matias, Younous Omarjee, Jacky Hénin 

GUE/NGL 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 

27. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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

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

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0079/167 

Grozījums Nr.  167 

Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides, 

Marisa Matias, Younous Omarjee, Jacky Hénin 

GUE/NGL 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 

4. pants – 1. punkts – fa punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 fa) „augseka” ir augkopības produkcijas 
ražošana, kas ietver vismaz četras dažādas 
kultūras, no kurām viena ir pākšaugu 
kultūra; 

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0079/168 

Grozījums Nr.  168 

Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides, 

Marisa Matias, Younous Omarjee, Jacky Hénin 

GUE/NGL 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 

4. pants – 1. punkts – ba apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 ba) lauksaimnieciskā darbība ir tikai 
niecīga daĜa no to kopējās ekonomiskās 
darbības vai arī lauksaimnieciskās 
darbības veikšana nav to pamatdarbība 
vai sociālais mērėis; 

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0079/169 

Grozījums Nr.  169 

Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides, 

Marisa Matias, Younous Omarjee, Jacky Hénin 

GUE/NGL 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 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Maksājuma pakāpeniska samazināšana un 
nepārsniedzamās summas noteikšana 

Maksājuma pakāpeniska samazināšana un 
nepārsniedzamās summas noteikšana 

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

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

– par 20 % samazina daĜu, kas lielāka par 
EUR 150 000 un nepārsniedz 
EUR 200 000, 

– par 10 % samazina daĜu, kas lielāka par 
EUR 25 000 un nepārsniedz EUR 50 000, 

– par 40 % samazina daĜu, kas lielāka par 
EUR 200 000 un nepārsniedz 
EUR 250 000, 

– par 20 % samazina daĜu, kas lielāka par 
EUR 50 000 un nepārsniedz EUR 75 000, 

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

– par 50 % samazina daĜu, kas lielāka par 
EUR 75 000 un nepārsniedz EUR 100 000, 

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

– par 100 % samazina daĜu, kas lielāka par 
EUR 100 000. 

2. Šā panta 1. punktā minēto summu 
aprēėina, algas, ko lauksaimnieks faktiski 
izmaksājis un deklarējis iepriekšējā gadā, 
ieskaitot ar darbaspēka nodarbināšanu 
saistītus nodokĜus un sociālās iemaksas, 
atĦemot no tiešo maksājumu kopsummas, 
kas sākotnēji pienākas lauksaimniekam, 
neĦemot vērā maksājumus, kuri jāpiešėir 

2. Šā panta 1. punktā minēto summu 
aprēėina, algas, ko lauksaimnieks faktiski 
izmaksājis un deklarējis iepriekšējā gadā, 
ieskaitot ar darbaspēka nodarbināšanu 
saistītus nodokĜus un sociālās iemaksas, 
atĦemot no tiešo maksājumu kopsummas, 
kas sākotnēji pienākas lauksaimniekam, 
neĦemot vērā maksājumus, kuri jāpiešėir 
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atbilstīgi šīs regulas III sadaĜas 2. nodaĜai. atbilstīgi šīs regulas III sadaĜas 2. nodaĜai. 

3. Dalībvalstis nodrošina to, lai maksājumi 
netiktu veikti lauksaimniekiem, attiecībā uz 
kuriem ir konstatēts, ka no datuma, kurā 
publicēts Komisijas priekšlikums par šo 
regulu, tie mākslīgi radījuši apstākĜus, lai 
izvairītos no šā panta sekām. 

3. Dalībvalstis nodrošina to, lai maksājumi 
netiktu veikti lauksaimniekiem, attiecībā uz 
kuriem ir konstatēts, ka no datuma, kurā 
publicēts Komisijas priekšlikums par šo 
regulu, tie mākslīgi radījuši apstākĜus, lai 
izvairītos no šā panta sekām. 

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0079/170 

Grozījums Nr.  170 

Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides, 

Marisa Matias, Younous Omarjee, Jacky Hénin 

GUE/NGL 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 – 1. punkts – aa apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 ab) lauksaimnieciskā darbība ir tikai 
niecīga daĜa no to kopējās ekonomiskās 
darbības vai arī lauksaimnieciskās 
darbības veikšana nav to pamatdarbība 
vai sociālais mērėis; 

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0079/171 

Grozījums Nr.  171 

Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides, 

Marisa Matias, Younous Omarjee, Jacky Hénin 

GUE/NGL 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 

36. pants 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Vispārēji noteikumi  Vispārēji noteikumi  

1. Dalībvalstis piešėir gada maksājumu 
jaunajiem lauksaimniekiem, kuriem ir 
tiesības saĦemt maksājumu saskaĦā ar 
1. nodaĜā minēto pamata maksājuma 
shēmu.  

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.) 

2. Šajā nodaĜā “jaunie lauksaimnieki” ir 
fiziskas personas:  

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.) 

a) kuras pirmo reizi dibina lauku 
saimniecību kā saimniecības vadītāji vai 
kuras šādu saimniecību jau ir izveidojušas 
piecu gadu laikā pirms pirmās pieteikuma 
iesniegšanas pamatmaksājuma shēmā, kā 
minēts Regulas (ES) Nr. […] [HZR] 
73. panta 1. punktā, un  

a) kuras pirmo reizi dibina lauku 
saimniecību kā saimniecības vadītāji vai 
kuras šādu saimniecību jau ir izveidojušas 
piecu gadu laikā pirms pirmās pieteikuma 
iesniegšanas pamatmaksājuma shēmā, kā 
minēts Regulas (ES) Nr. […] [HZR] 
73. panta 1. punktā, un 

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

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

3. Neskarot finanšu disciplīnas 
piemērošanu, pakāpenisku samazināšanu 
un nepārsniedzamās summas noteikšanu, 
lineārus samazinājumus, kas minēti 
7. pantā, un samazinājumus un 
nepiešėiršanu, kas uzlikta atbilstīgi 

3. Neskarot finanšu disciplīnas 
piemērošanu, pakāpenisku samazināšanu 
un nepārsniedzamās summas noteikšanu, 
lineārus samazinājumus, kas minēti 
7. pantā, un samazinājumus un 
nepiešėiršanu, kas uzlikta atbilstīgi 
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Regulas (ES) Nr. […] [HZR] 65. pantam, 
šā panta 1. punktā minēto maksājumu 
piešėir katru gadu pēc tam, kad 
lauksaimnieks ir aktivizējis 
maksājumtiesības.  

Regulas (ES) Nr. […] [HZR] 65. pantam, 
šā panta 1. punktā minēto maksājumu 
piešėir katru gadu pēc tam, kad 
lauksaimnieks ir aktivizējis 
maksājumtiesības. 

4. Šā panta 1. punktā minēto maksājumu 
lauksaimniekam piešėir laikposmā, kas 
nepārsniedz piecus gadus. Minēto periodu 
samazina par to gadu skaitu, kas pagājuši 
no saimniecības izveidošanas līdz pirmajai 
pieteikuma iesniegšanai, kas minēta 
2. punkta a) apakšpunktā.  

4. Šā panta 1. punktā minēto maksājumu 
lauksaimniekam piešėir laikposmā, kas 
nepārsniedz piecus gadus. Minēto periodu 
samazina par to gadu skaitu, kas pagājuši 
no saimniecības izveidošanas līdz pirmajai 
pieteikuma iesniegšanai, kas minēta 
2. punkta a) apakšpunktā. 

5.  5.  

Dalībvalstis katru gadu aprēėina 1. punktā 
minētā maksājuma summu, skaitli, kas 
atbilst 25 % no lauksaimnieka turēto 
maksājumtiesību vidējās vērtības, reizinot 
ar to maksājumtiesību skaitu, kuras 
lauksaimnieks aktivizējis saskaĦā ar 
26. panta 1. punktu.  

Dalībvalstis katru gadu aprēėina 1. punktā 
minētā maksājuma summu, skaitli, kas 
atbilst 25 % no lauksaimnieka turēto 
maksājumtiesību vidējās vērtības, reizinot 
ar to maksājumtiesību skaitu, kuras 
lauksaimnieks aktivizējis saskaĦā ar 
26. panta 1. punktu. 

Piemērojot pirmo daĜu, dalībvalstis ievēro 
šādus maksimālos limitus attiecībā uz to 
aktivizēto maksājumtiesību skaitu, kas 
jāĦem vērā aprēėinos:  

Piemērojot pirmo daĜu, dalībvalstis ievēro 
šādus maksimālos limitus attiecībā uz to 
aktivizēto maksājumtiesību skaitu, kas 
jāĦem vērā aprēėinos: 

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

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

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

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

6. Komisija ir pilnvarota saskaĦā ar 
55. pantu pieĦemt deleăētos aktus, kuros 
paredz nosacījumus, saskaĦā ar kuriem 
juridisku personu var uzskatīt par tiesīgu 
saĦemt 1. punktā minēto maksājumu, jo 
īpaši par 2. punkta b) apakšpunktā norādītā 
vecuma ierobežojuma piemērošanu vienai 
vai vairākām fiziskām personām, kuras ir 
juridiskas personas dalībnieki.  

6. Komisija ir pilnvarota saskaĦā ar 55. 
pantu pieĦemt deleăētos aktus, kuros 
paredz nosacījumus, saskaĦā ar kuriem 
juridisku personu var uzskatīt par tiesīgu 
saĦemt 1. punktā minēto maksājumu, jo 
īpaši par 2. punkta b) apakšpunktā norādītā 
vecuma ierobežojuma piemērošanu vienai 
vai vairākām fiziskām personām, kuras ir 
juridiskas personas dalībnieki. 

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0079/172 

Grozījums Nr.  172 

Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides, 

Marisa Matias, Younous Omarjee, Jacky Hénin 

GUE/NGL 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 

38. pants 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Vispārēji noteikumi  Vispārēji noteikumi 

1.  1.  

Dalībvalstis lauksaimniekiem var piešėirt 
saistīto atbalstu saskaĦā ar šajā nodaĜā 
izklāstītajiem nosacījumiem.  

Dalībvalstis lauksaimniekiem var piešėirt 
saistīto atbalstu saskaĦā ar šajā nodaĜā 
izklāstītajiem nosacījumiem. 

Saistīto atbalstu var piešėirt šādām 
nozarēm un produktiem: labība, eĜĜas augu 
sēklas, proteīnaugi, pākšaugi, lini, kaĦepes, 
rīsi, rieksti, cietes kartupeĜi, piens un piena 
produkti, sēklas, aitas gaĜa un kazas gaĜa, 
liellopu un teĜa gaĜa, olīveĜĜa, zīdtārpiĦi, 
sausā lopbarība, apiĦi, cukurbietes, 
cukurniedres un cigoriĦi, augĜi un dārzeĦi 
un īscirtmeta atvasāji.  

Saistīto atbalstu var piešėirt šādām 
nozarēm un produktiem: labība, eĜĜas augu 
sēklas, proteīnaugi, pākšaugi, lini, kaĦepes, 
rīsi, rieksti, cietes kartupeĜi, piens un piena 
produkti, sēklas, aitas gaĜa un kazas gaĜa, 
liellopu un teĜa gaĜa, olīveĜĜa, zīdtārpiĦi, 
sausā lopbarība, apiĦi, cukurbietes, 
cukurniedres un cigoriĦi un augĜi un 
dārzeĦi. 

2. Saistīto atbalstu var piešėirt tikai tādām 
nozarēm vai dalībvalsts reăioniem, kuros 
konkrēti lauksaimniecības veidi vai 
konkrētas lauksaimniecības nozares 
saskaras ar zināmām grūtībām un ir īpaši 
svarīgas ekonomisku un/vai sociālu un/vai 
ar vidi saistītu iemeslu dēĜ.  

2. Saistīto atbalstu var piešėirt tikai tādām 
nozarēm vai dalībvalsts reăioniem, kuros 
konkrēti lauksaimniecības veidi vai 
konkrētas lauksaimniecības nozares 
saskaras ar zināmām grūtībām un ir īpaši 
svarīgas ekonomisku un/vai sociālu un/vai 
ar vidi saistītu iemeslu dēĜ. 

3. Atkāpjoties no 2. punkta, saistīto 
atbalstu var piešėirt arī lauksaimniekiem, 
kuru rīcībā 2013. gada 31. decembrī bija 

3. Atkāpjoties no 2. punkta, saistīto 
atbalstu var piešėirt arī lauksaimniekiem, 
kuru rīcībā 2013. gada 31. decembrī bija 
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maksājumtiesības, kas piešėirtas saskaĦā ar 
Regulas (EK) Nr. 1782/2003 III sadaĜas 
3. nodaĜas 2. iedaĜu un 71.m pantu un 
saskaĦā ar Regulas (EK) Nr. 73/2009 
60. pantu un 65. panta ceturto daĜu, un 
kuriem nav atbalsttiesīgu hektāru, lai 
aktivizētu maksājumtiesības saskaĦā ar 
pamatmaksājuma shēmu, kas minēta šīs 
regulas III sadaĜas 1. nodaĜā.  

maksājumtiesības, kas piešėirtas saskaĦā ar 
Regulas (EK) Nr. 1782/2003 III sadaĜas 
3. nodaĜas 2. iedaĜu un 71.m pantu un 
saskaĦā ar Regulas (EK) Nr. 73/2009 
60. pantu un 65. panta ceturto daĜu, un 
kuriem nav atbalsttiesīgu hektāru, lai 
aktivizētu maksājumtiesības saskaĦā ar 
pamatmaksājuma shēmu, kas minēta šīs 
regulas III sadaĜas 1. nodaĜā. 

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

4. Saistīto atbalstu var piešėirt tikai tādā 
apmērā, kas nepieciešams, lai radītu 
stimulu attiecīgajos reăionos saglabāt 
pašreizējo ražošanas apjomu un 
nodarbinātības līmeni lauksaimniecībā. 

5. Saistīto atbalstu piešėir kā gada 
maksājumu, un tas nepārsniedz noteiktus 
kvantitatīvus limitus un balstās uz 
noteiktām platībām un ražīgumu vai 
noteiktu dzīvnieku skaitu.  

5. Saistīto atbalstu piešėir kā gada 
maksājumu, un tas nepārsniedz noteiktus 
kvantitatīvus limitus un balstās uz 
noteiktām platībām un ražīgumu vai 
noteiktu dzīvnieku skaitu. 

6. Saistītais atbalsts, kas piešėirts saskaĦā 
ar šo pantu, ir saderīgs ar citiem Savienības 
pasākumiem un rīcībpolitikām.  

6. Saistītais atbalsts, kas piešėirts saskaĦā 
ar šo pantu, ir saderīgs ar citiem Savienības 
pasākumiem un rīcībpolitikām. 

7. Komisija ir pilnvarota saskaĦā ar 
55. pantu pieĦemt deleăētos aktus attiecībā 
uz:  

7. Komisija ir pilnvarota saskaĦā ar 
55. pantu pieĦemt deleăētos aktus attiecībā 
uz: 

a) šajā nodaĜā minētā atbalsta piešėiršanas 
nosacījumiem;  

a) šajā nodaĜā minētā atbalsta piešėiršanas 
nosacījumiem; 

b) noteikumiem par saderību ar citiem 
Savienības pasākumiem un par atbalsta 
kumulāciju.  

b) noteikumiem par saderību ar citiem 
Savienības pasākumiem un par atbalsta 
kumulāciju. 

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0079/173 

Grozījums Nr.  173 

Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides, 

Marisa Matias, Younous Omarjee, Jacky Hénin 

GUE/NGL 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.a pants (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 47.a pants 

 Vispārēji noteikumi par atbalstu mazajām 
saimniecībām 

 1. Dalībvalstis piešėir gada maksājumu 
mazajām saimniecībām un mazajiem 
lauksaimniekiem, kam ir tiesības saĦemt 
maksājumu saistībā ar 1. nodaĜā minēto 
pamata maksājumu shēmu. 

 2. Šajā nodaĜā mazās saimniecības un 
mazie lauksaimnieki ir saimniecības, kuru 
lielumu ir noteikušas dalībvalstis. 
Lieluma noteikšanas kritēriji ir aprakstīti 
Komisijas pieĦemtajos deleăētajos aktos. 

 3. Neskarot finanšu disciplīnas 
piemērošanu, pakāpenisku samazināšanu 
un nepārsniedzamās summas noteikšanu, 
7. pantā paredzētos lineāros 
samazinājumus un jebkādu samazināšanu 
un nepiešėiršanu, ko piemēro saskaĦā ar 
Regulas (ES) Nr. […] [HZR] 65. pantu, 
šā panta 1. punktā minēto maksājumu 
piešėir katru gadu pēc tam, kad 
lauksaimnieks ir aktivizējis 
maksājumtiesības. 
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 4. Dalībvalstis nosaka 1. punktā minēto 
summu, ievērojot šīs regulas 51. panta 
2. punktā paredzētos finanšu noteikumus. 

 5. Lauksaimnieki, kas saĦem maksājumu, 
kas paredzēts kā atbalsts mazajām 
saimniecībām un mazajiem 
lauksaimniekiem, var piedalīties 
tematiskajā apakšprogrammā, kas minēta 
Lauku attīstības regulas 8. panta 
1. punkta b) apakšpunkta trešajā daĜā. 

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0079/174 

Grozījums Nr.  174 

Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides, 

Marisa Matias, Younous Omarjee, Jacky Hénin 

GUE/NGL 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 

51. pants – 2. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Ja to maksājumu summa, kas pienākas 
saskaĦā ar mazo lauksaimnieku atbalsta 
shēmu, pārsniedz 10 % no II pielikumā 
noteiktā valsts gada maksimālā apjoma, 
dalībvalstis piemēro lineāru samazinājumu 
summām, kas maksājamas saskaĦā ar šo 
sadaĜu, lai ievērotu minēto procentuālo 
daĜu. 

2. Maksājumi, kas pienākas saskaĦā ar Ĝoti 
mazo saimniecību atbalsta shēmu, un 
maksājumi, ko piešėir kā atbalstu 
mazajām saimniecībām, ir prioritāri, un 
dalībvalstis piemēro lineāru samazinājumu 
summām, kuras maksājamas saskaĦā ar šo 
sadaĜu, lai ievērotu II pielikumā noteikto 
ikgadējo maksimālo summu. 

Or. fr 

 
 


