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6.3.2013 B7-0079/187 

Grozījums Nr.  187 

Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski un citi 
 
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 — 2011/0280(COD) 
(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 reăionā, 
vajadzētu būt vienotai vienības vērtībai, un 

(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, sākot no 
2021. gada, spēkā esošie kritēriji tiešo 
maksājumu vērtības noteikšanai būtu 
objektīvi un vienādi visiem 
lauksaimniekiem visā ES. 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 
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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. 

pārsniedz Savienības vidējo rādītāju. 
Turklāt visām maksājumtiesībām, kas 
2019. gadā aktivizētas dalībvalstī vai 
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 B7-0079/188 

Grozījums Nr.  188 

George Lyon 
ALDE 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 — 2011/0280(COD) 
(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 

Vispārēji noteikumi  Vispārēji noteikumi  

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:  

1. Lauksaimniekiem, kuriem ir tiesības 
saĦemt maksājumu saskaĦā ar 1. nodaĜā 
minēto pamata maksājuma shēmu, piešėir 
papildu gada maksājumu par klimatam un 
videi labvēlīgu lauksaimniecības praksi, ja 
savos atbalsttiesīgajos hektāros, kas 
definēti 25. panta 2. punktā, tie attiecīgā 
gadījumā ievēro šādu praksi:  

(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;  

(a) kultūru dažādošana;  

(b) tiek saglabāti saimniecībā esošie 
ilggadīgie zālāji, un 

(b) saimniecībā esošo ilggadīgo zālāju un 
pastāvīgo ganību saglabāšana;  

(c) lauksaimniecības platībā ir izdalīta 
ekoloăiski nozīmīga platība. 

(c) ekoloăiski nozīmīgas platības 
izdalīšana lauksaimniecības platībā  

2. Neskarot 3. un 4. punktu un finanšu 
disciplīnas piemērošanu, lineārus 
samazinājumus saskaĦā ar 7. pantu un 
iespējamus samazinājumus un sodus, kas 

2. Neskarot 3., 4. un 4.a punktu un finanšu 
disciplīnas un lineāru samazinājumu 
piemērošanu saskaĦā ar 7. pantu, 
dalībvalstis piešėir šajā nodaĜā minētos 
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uzlikti atbilstīgi Regulai (ES) Nr. […] 
[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. 

maksājumus lauksaimniekiem, kuri no 
1. punktā minētajām praksēm ievēro tās, 
kas ir piemērojamas viĦu saimniecībām, 
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.  

3. Lauksaimniekiem ipso facto ir tiesības 
uz šajā nodaĜā paredzēto maksājumu, ja 
tie ietilpst kādā no turpmāk minētajām 
kategorijām: 

 – lauksaimnieki, kas ievēro Regulas (EK) 
Nr. 834/2007 29. panta 1. punktā 
noteiktās prasības bioloăiskās 
lauksaimniecības jomā, vai 

 – agrovides un klimata maksājumu 
saĦēmēji saskaĦā ar Regulas (ES) 
Nr.°[...] [RDR] 29. pantu, vai 

 – lauksaimnieki, kuru saimniecības atrodas 
Natura 2000 tīkla teritorijās, uz kurām 
attiecas Direktīva 92/43/EEK vai 
Direktīva 2009/147/EK. 

 Pirmo daĜu piemēro tikai tām 
saimniecības vienībām, kuras tiek 
izmantotas bioloăiskajai ražošanai 
saskaĦā ar Regulas (EK) Nr. 834/2007 
11. pantu, kurās īsteno agrovides un 
klimata pasākumus saskaĦā ar Regulas 
(ES) Nr. [...] [RDR] 29. pantu vai kuras 
atrodas apgabalos, uz kurām attiecas 
Direktīva 92/43/EEK vai 
Direktīva 2009/147/EK.  

4. 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. 

Lauksaimnieki, kuriem vairāk nekā 75 % 
no saimniecības atbalsttiesīgās 
lauksaimniecības platības aizĦem 
ilggadīgie zālāji vai pastāvīgās ganības vai 
tiek izmantoti stiebrzāĜu un citu 
lopbarības zālaugu audzēšanai, vai tos 
aizĦem kultūras, kas nozīmīgu gada daĜu 
atrodas zem ūdens, un kuru 
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atbalsttiesīgās lauksaimniecības zemes 
atlikusī platība nepārsniedz 50 hektārus, 
no 30. un 32. pantā noteiktajiem 
pienākumiem ir atbrīvoti 

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

 

 4.a Lauksaimniekus, kuru saimniecības ir 
sertificētas saskaĦā ar valsts vai 
reăionālajām vides sertifikācijas 
sistēmām, uzskata par tādiem, kas ievēro 
1. punktā minēto attiecīgo 
lauksaimniecības praksi, ja šīs sistēmas 
atbilst šādiem nosacījumiem: 

 – tās attiecas uz to lauksaimnieka 
saimniecības daĜu, kurai piemēro 
1. punktā minēto attiecīgo praksi; un 

 – tām ir vismaz tāda pati ietekme kā 
1. punktā minētajai attiecīgajai praksei. 

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.  

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.  

 5.a Komisija ir pilnvarota saskaĦā ar 
55. pantu pieĦemt deleăētos aktus, lai 
apstiprinātu 4.a punktā minētās 
sertifikācijas sistēmas, lai nodrošinātu, ka 
šīm sistēmām būs vismaz tāda pati 
ietekme kā 1. punktā minētajai 
attiecīgajai praksei. 

 Šīs sertifikācijas sistēmas var ietvert šādus 
pasākumus: 

 – saimniecības barības vielu pārvaldības 
plāns; 

 – saimniecības energoefektivitātes plāns, 
ieskaitot notekūdeĦu izmantošanas 
optimizāciju; 
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 – bioloăiskās daudzveidības rīcības plāns, 
ietverot bioloăiskās daudzveidības 
koridoru izveidi vai saglabāšanu; 

 – ūdens resursu apsaimniekošanas plāns; 

 – zemsega; 

 – integrētā augu aizsardzība. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/189 

Grozījums Nr.  189 

Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski un citi 
 
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 — 2011/0280(COD) 
(COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) – 
2013/2528(RSP)) 

Regulas priekšlikums 

38.a pants (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

xx 38.a pants 

 Vispārējie atsevišėi atsaistītā atbalsta 
piešėiršanas noteikumi  

 1. Dalībvalstis, kas piemēro vienotā 
platībmaksājuma shēmas saskaĦā ar šīs 
regulas 19. panta 1. punkta noteikumiem, 
drīkst piešėirt atsevišėi atsaistīto atbalstu 
lauksaimniekiem atbilstoši noteikumiem, 
kas izklāstīti šajā, kā arī 39. un 40. pantā. 

 2. Atsaistīto atbalstu var piešėirt tikai 
tādām nozarēm vai tādiem 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. Atsaistīto atbalstu piešėir kā gada 
maksājumu, un tas nepārsniedz noteiktus 
kvantitatīvus limitus un pamatojoties uz 
datiem par dalībvalsts noteiktu vēsturisko 
laikposmu, taču ne vēlāk kā par 
2013. gadu, par  platībām, ražīgumu vai 
noteiktu dzīvnieku skaitu. 

 4. Lai nodrošinātu Savienības līdzekĜu 
efektīvu un mērėtiecīgu izlietojumu un lai 
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izvairītos no dubultas finansēšanas 
saskaĦā ar citiem līdzīgiem atbalsta 
instrumentiem, Komisija tiek pilnvarota 
pieĦemt deleăētos aktus saskaĦā ar 
55. pantu attiecībā uz: 

 (a) šajā pantā minētā atbalsta 
piešėiršanas nosacījumiem; 

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

Or. en 

Justification 

The above changes would only be applicable with regard to new Member States (NMS) 

applying SAPS. 

In order to avoid unfair competition or discrimination between farmers, NMS choosing to 

continue with the Single Area Payment Scheme (SAPS) should also have the possibility to 

differentiate payments, as it is now envisaged for MS which will apply the system based on 

payments entitlements.  

It should be underlined that in the SAPS countries there are also additional payments, such as 

Complementary National Direct Payments (Transitional National Aid in 2013) and separate 

payments, application of which causes that there are significant differences in the amount of 

direct support between certain holdings. 

Having in mind the above mentioned it is justified to introduce a mechanism that could 

substitute mechanism proposed by the Commission (Article 22 of draft Regulation). 

This is especially important in the context of prolongation of the process of internal 

convergence. 

Appropriate method to address this issue would be to provide NMS with the possibility to use 

for that purpose additional amount resulting from deducting of the basic payment. In order to 

avoid increasing the coupled support, the payment could have the form of a decoupled aid, as 

it now regulated under Article 68 of the Council Regulation no 73/2009. This is even more 

justified having in mind that some of the sectors listed in Article 38 of the draft Regulation are 

already supported only in the form of decoupled payments (i.e. potato starch, sugar). 

Introduction of coupled support in these sectors should be regarded as a step backwards. 

Also the level of financing should be increased. 

Therefore, we propose voluntary separate decoupled support, with additional 10% of national 

envelope, to be an alternative to the mechanism of differentiation of value of payment 

entitlements. 
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6.3.2013 B7-0079/190 

Grozījums Nr.  190 

Jan Březina un citi 
 
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 — 2011/0280(COD) 
(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. 

 Šajā nolūkā katru attiecīgā 
lauksaimnieka maksājumtiesību valsts vai 
reăionālo vienības vērtību palielina par 
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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. 

 (Komisijas priekšlikums, kas ietverts 

22. pantā, dod iespēju tām valstīm, kas 

izmanto vienotā maksājuma shēmu, t.i., 

ES–15 plus Slovēnija un Malta, 

lauksaimniekiem paredzētos tiešos 

maksājumus izlīdzināt tikai pakāpeniski 

dažu gadu laikā. Komisijas priekšlikums 

neattiecas uz 10 jaunajām dalībvalstīm, 

kuras piemēro vienotā maksājuma shēmu. 

TādēĜ, lai nepieĜautu diskrimināciju, būtu 

jānodrošina paralēla attieksme attiecībā uz 

valstīm, kas izmanto vienotā maksājuma 

shēmu, 22. pantā iekĜaujot jaunu punktu — 

3.a.) 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/191 

Grozījums Nr.  191 

Christel Schaldemose, Brian Simpson, Ulrike Rodust, Marita Ulvskog un citi 
 
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 — 2011/0280(COD) 
(COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) – 
2013/2528(RSP)) 

Regulas priekšlikums 

5. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(5) Lai nodrošinātu vienotus nosacījumus 
šīs regulas īstenošanai un novērstu 
lauksaimnieku negodīgu konkurenci vai 
diskriminēšanu, būtu jāpiešėir Komisijai 
īstenošanas pilnvaras:  noteikt valstu gada 
maksimālo apjomu attiecībā uz pamata 
maksājuma shēmu; pieĦemt noteikumus 
par maksājumtiesību piešėiršanas 
pieteikumiem; pieĦemt pasākumus 
neaktivizēto maksājumtiesību ieskaitīšanai 
atpakaĜ valsts rezervē; pieĦemt prasības, 
kas saistītas ar maksājumtiesību nodošanas 
paziĦošanu valsts iestādēm un termiĦiem, 
kādos šāda paziĦošana jāveic; noteikt par 
klimatam un videi labvēlīgu 
lauksaimniecības praksi paredzētā 
maksājuma gada maksimālo apjomu; 
noteikt apgabaliem, kuros ir dabas 
ierobežojumi, paredzētā maksājuma gada 
maksimālo apjomu; noteikt jaunajiem 
lauksaimniekiem paredzētā maksājuma 
gada maksimālo apjomu; noteikt 
brīvprātīga saistītā atbalsta maksājuma 
gada maksimālo apjomu; pieĦemt 
noteikumus par procedūru, kā 
novērtējami un apstiprināmi lēmumi 
saistībā ar brīvprātīgu saistīto atbalstu; 
pieĦemt noteikumus par atĜauju 

(5) Lai nodrošinātu vienotus nosacījumus 
šīs regulas īstenošanai un novērstu 
lauksaimnieku negodīgu konkurenci vai 
diskriminēšanu, būtu jāpiešėir Komisijai 
īstenošanas pilnvaras:  noteikt valstu gada 
maksimālo apjomu attiecībā uz pamata 
maksājuma shēmu; pieĦemt noteikumus 
par maksājumtiesību piešėiršanas 
pieteikumiem; pieĦemt pasākumus 
neaktivizēto maksājumtiesību ieskaitīšanai 
atpakaĜ valsts rezervē; pieĦemt prasības, 
kas saistītas ar maksājumtiesību nodošanas 
paziĦošanu valsts iestādēm un termiĦiem, 
kādos šāda paziĦošana jāveic; noteikt par 
klimatam un videi labvēlīgu 
lauksaimniecības praksi paredzētā 
maksājuma gada maksimālo apjomu; 
noteikt apgabaliem, kuros ir dabas 
ierobežojumi, paredzētā maksājuma gada 
maksimālo apjomu; noteikt jaunajiem 
lauksaimniekiem paredzētā maksājuma 
gada maksimālo apjomu; pieĦemt 
noteikumus par atĜauju piešėiršanas 
procedūru un ražotājiem nosūtāmiem 
paziĦojumiem, kas saistīti ar atĜauju 
izmantot zemi un šėirnes kultūratkarīgā 
maksājuma par kokvilnu mērėiem; 
paredzēt noteikumus par to, kā aprēėināms 
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piešėiršanas procedūru un ražotājiem 
nosūtāmiem paziĦojumiem, kas saistīti ar 
atĜauju izmantot zemi un šėirnes 
kultūratkarīgā maksājuma par kokvilnu 
mērėiem; paredzēt noteikumus par to, kā 
aprēėināms kultūratkarīgā maksājuma par 
kokvilnu samazinājums; pieĦemt 
noteikumus par vispārējām paziĦošanas 
prasībām. Šīs pilnvaras būtu jāīsteno 
saskaĦā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
2011. gada 16. februāra Regulu (ES) 
Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un 
vispārīgus principus par dalībvalstu 
kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz 
Komisijas īstenošanas pilnvaru 
izmantošanu. 

kultūratkarīgā maksājuma par kokvilnu 
samazinājums; pieĦemt noteikumus par 
vispārējām paziĦošanas prasībām. Šīs 
pilnvaras būtu jāīsteno saskaĦā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2011. gada 
16. februāra Regulu (ES) Nr. 182/2011, ar 
ko nosaka normas un vispārīgus principus 
par dalībvalstu kontroles mehānismiem, 
kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas 
pilnvaru izmantošanu. 

Or. en 

 



 

AM\929537LV.doc  PE503.600v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

 
6.3.2013 B7-0079/192 

Grozījums Nr.  192 

Christel Schaldemose, Brian Simpson, Ulrike Rodust, Marita Ulvskog un citi 
 
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 — 2011/0280(COD) 
(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 
reăionos. Šādam atbalstam būtu jābūt 

svītrots 
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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. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/193 

Grozījums Nr.  193 

Christel Schaldemose, Brian Simpson, Ulrike Rodust, Marita Ulvskog un citi 
 
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 — 2011/0280(COD) 
(COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) – 
2013/2528(RSP)) 

Regulas priekšlikums 

34. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(34) Lai nodrošinātu Savienības līdzekĜu 
efektīvu un mērėtiecīgu izmantošanu un 
nepieĜautu dubultu finansēšanu no citiem 
līdzīgiem atbalsta instrumentiem, saskaĦā 
ar Līguma 290. pantu būtu jādeleăē 
Komisijai pilnvaras pieĦemt tiesību aktus, 
lai paredzētu noteikumus par brīvprātīga 
saistītā atbalsta piešėiršanas 
nosacījumiem un noteikumus par tā 
saderību ar citiem Savienības 
pasākumiem un par atbalsta kumulāciju. 

svītrots 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/194 

Grozījums Nr.  194 

Christel Schaldemose, Brian Simpson, Ulrike Rodust, Marita Ulvskog un citi 
 
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 — 2011/0280(COD) 
(COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) – 
2013/2528(RSP)) 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daĜa – b punkts – v apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(v) brīvprātīga saistītā atbalsta shēmu, svītrots 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/195 

Grozījums Nr.  195 

Christel Schaldemose, Brian Simpson, Ulrike Rodust, Marita Ulvskog un citi 
 
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 — 2011/0280(COD) 
(COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) – 
2013/2528(RSP)) 

Regulas priekšlikums 

10. pants – 2. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Ja to lauksaimnieku rīcībā, kuri saĦem 
IV sadaĜā minēto saistīto atbalstu par 
dzīvniekiem, ir mazāk hektāru, nekā 
dalībvalsts izvēlētā robežvērtība 1. punkta 
b) apakšpunkta piemērošanas vajadzībām, 
dalībvalstis piemēro 1. punkta 
a) apakšpunktu. 

svītrots 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/196 

Grozījums Nr.  196 

Christel Schaldemose, Brian Simpson, Ulrike Rodust, Marita Ulvskog un citi 
 
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 — 2011/0280(COD) 
(COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) – 
2013/2528(RSP)) 

Regulas priekšlikums 

4. virsraksts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 [...] svītrots 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/197 

Grozījums Nr.  197 

Peter Jahr un citi 
 
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 — 2011/0280(COD) 
(COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) – 
2013/2528(RSP)) 

Regulas priekšlikums 

8. pants – 1. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Korekcijas likmi, kas noteikta saskaĦā ar 
Regulas (ES) Nr. […] [HZR] 25. pantu, 
piemēro tikai tiešajiem maksājumiem, kas 
pārsniedz EUR 5000 un jāpiešėir 
lauksaimniekiem attiecīgajā kalendārajā 
gadā. 

1. Korekcijas likmi, kas noteikta saskaĦā ar 
Regulas (ES) Nr. […] [HZR] 25. pantu, 
piemēro visiem tiešajiem maksājumiem, ko 
piešėir lauksaimniekiem attiecīgajā 
kalendārajā gadā. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/198 

Grozījums Nr.  198 

Peter Jahr un citi 
 
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 — 2011/0280(COD) 
(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 

11. pants svītrots 

Maksājuma pakāpeniska samazināšana 
un nepārsniedzamās summas noteikšana 

 

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

 

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

 

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

 

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, 
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neĦemot vērā maksājumus, kuri jāpiešėir 
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. 

 

Or. en 

 
 
 


