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João Ferreira, Inês Cristina Zuber 

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)0625/3 – C7-0336/2011 – (COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 
2011/0280(COD) – 2013/2528(RSP)) 

Regulas priekšlikums 

49. pants 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Maksājuma summa 
 

Maksājuma summa 
 

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, 
nosaka mazo lauksaimnieku atbalsta 
shēmas gada maksājuma summu vienā no 
šādiem līmeĦiem: 

a) summa, kas nepārsniedz 15 % no valsts 
vidējā maksājuma vienam saĦēmējam; 

a) summa, kas nepārsniedz 15 % no valsts 
vidējā maksājuma vienam saĦēmējam; 

b) summa, kas atbilst valsts vidējam 
maksājumam par hektāru, reizinātam ar 
hektāru skaitu, bet ne vairāk kā ar trīs. 

b) summa, kas atbilst 150 % no valsts 
vidējā maksājuma par hektāru, reizinātam 
ar hektāru skaitu, bet ne vairāk kā ar pieci. 

Pirmās daĜas a) apakšpunktā minēto valsts 
vidējo maksājuma apjomu dalībvalstis 
nosaka, pamatojoties uz II pielikumā 
noteikto valsts maksimālo apjomu 
2019. kalendārajam gadam un 
lauksaimnieku skaitu, kuri ieguvuši 
maksājumtiesības atbilstīgi 21. panta 
1. punktam. 

Pirmās daĜas a) apakšpunktā minēto valsts 
vidējo maksājuma apjomu dalībvalstis 
nosaka, pamatojoties uz II pielikumā 
noteikto valsts maksimālo apjomu 
2019. kalendārajam gadam un 
lauksaimnieku skaitu, kuri ieguvuši 
maksājumtiesības atbilstīgi 21. panta 
1. punktam. 

Pirmās daĜas b) apakšpunktā minēto valsts 
vidējo maksājuma apjomu dalībvalstis 
nosaka, pamatojoties uz II pielikumā 
noteikto valsts maksimālo apjomu 
2019. kalendārajam gadam un 
atbalsttiesīgo hektāru skaitu, kas 
2014. gadā deklarēti saskaĦā ar 26. pantu. 

Pirmās daĜas b) apakšpunktā minēto valsts 
vidējo maksājuma apjomu dalībvalstis 
nosaka, pamatojoties uz II pielikumā 
noteikto valsts maksimālo apjomu 
2019. kalendārajam gadam un 
atbalsttiesīgo hektāru skaitu, kas 
2014. gadā deklarēti saskaĦā ar 26. pantu. 
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2. Šā panta 1. punktā minētā summa nav 
mazāka par EUR 500 un nav lielāka par 
EUR 1000. Neskarot 51. panta 1. punktu, 
ja 1. punkta piemērošanas rezultātā iegūtā 
summa ir mazāka par EUR 500 vai lielāka 
par EUR 1000, šo summu attiecīgi noapaĜo 
uz augšu vai uz leju līdz minimālajai vai 
maksimālajai summai. 

2. Šā panta 1. punktā minētā summa nav 
mazāka par EUR 1 000 un nav lielāka par 
EUR 2 000. Neskarot 51. panta 1. punktu, 
ja 1. punkta piemērošanas rezultātā iegūtā 
summa ir mazāka par EUR 1 000 vai 
lielāka par EUR 2 000, šo summu attiecīgi 
noapaĜo uz augšu vai uz leju līdz 
minimālajai vai maksimālajai summai. 

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

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

Or. pt 
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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. Ja to maksājumu summa, kas pienākas 
saskaĦā ar mazo lauksaimnieku atbalsta 
shēmu, pārsniedz 25 % no II pielikumā 
noteiktā valsts gada maksimālā apjoma, 
dalībvalstis piemēro lineāru samazinājumu 
summām, kas maksājamas saskaĦā ar šo 
sadaĜu, lai ievērotu minēto procentuālo 
daĜu. 
 

Or. pt 


