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6.3.2013 B7-0082/201 

Grozījums Nr.  201 

James Nicholson 

ECR grupas vārdā 
 
Iestāžu sarunu mandāts B7-0082/2013 

normatīvu grozījumu veidā 

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja 

Lēmums par iestāžu sarunu sākšanu un sarunu mandātu par kopējās lauksaimniecības 
politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību 
(COM(2011)0628 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 – C7-0312/2012 – 2011/0288(COD) – 
2013/2531(RSP)) 

Regulas priekšlikums 

57. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(57) Savstarpējās atbilstības sistēma 
nozīmē zināmus administratīvos 
ierobežojumus gan atbalsta saĦēmējiem, 
gan valsts pārvaldes iestādēm, jo 
jānodrošina uzskaite, jāveic pārbaudes un 
vajadzības gadījumā jāpiemēro sodi. Šiem 
sodiem jābūt samērīgiem, efektīviem un 
preventīviem. Šādus sodus nedrīkst skart 
saskaĦā ar citiem Savienības vai valsts 
tiesību aktu noteikumiem paredzētos citus 
sodus. Konsekvences nolūkā ir lietderīgi 
apvienot attiecīgos Savienības noteikumus 
vienā juridiskajā instrumentā. Attiecībā uz 
lauksaimniekiem, kuri ir Regulas (ES) 
Nr. xxx/xxx[TM] V sadaĜā minētās mazo 
lauksaimnieku atbalsta shēmas 
dalībnieki, ir iespējams uzskatīt, ka 
savstarpējās atbilstības sistēmā ieguldītās 
pūles pārsniedz labumu, kāds rastos, 
noturot šos lauksaimniekus minētajā 
sistēmā. Tāpēc vienkāršošanas nolūkā šie 
lauksaimnieki būtu jāatbrīvo no 
savstarpējās atbilstības prasību izpildes, jo 
īpaši no kontroles sistēmas un 
savstarpējās atbilstības sodu riska. Tomēr 
šāds atbrīvojums nedrīkstētu skart 
pienākumu ievērot piemērojamos nozares 
tiesību aktu noteikumus, kā arī pārbaužu 
un soda sankciju noteikšanas iespēju 

(57) Savstarpējās atbilstības sistēma 
nozīmē zināmus administratīvos 
ierobežojumus gan atbalsta saĦēmējiem, 
gan valsts pārvaldes iestādēm, jo 
jānodrošina uzskaite, jāveic pārbaudes un 
vajadzības gadījumā jāpiemēro sodi. Šiem 
sodiem jābūt samērīgiem, efektīviem un 
preventīviem. Šādus sodus nedrīkst skart 
saskaĦā ar citiem Savienības vai valsts 
tiesību aktu noteikumiem paredzētos citus 
sodus. Konsekvences nolūkā ir lietderīgi 
apvienot attiecīgos Savienības noteikumus 
vienā juridiskajā instrumentā. 
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saskaĦā ar šiem tiesību aktiem. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0082/202 

Grozījums Nr.  202 

James Nicholson 

ECR grupas vārdā 
 
Iestāžu sarunu mandāts B7-0082/2013 

normatīvu grozījumu veidā 

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja 

Lēmums par iestāžu sarunu sākšanu un sarunu mandātu par kopējās lauksaimniecības 
politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību 
(COM(2011)0628 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 – C7-0312/2012 – 2011/0288(COD) – 
2013/2531(RSP)) 

Regulas priekšlikums 

29. pants 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Neskarot tiesības uz atbalstu saskaĦā ar 
Regulas (ES) Nr. LA/xxx 30. panta 
2. punktu, ELFLA finansētie izdevumi 
netiek finansēti no citiem ES budžeta 
finanšu līdzekĜiem. 

ELFLA finansētie izdevumi netiek 
finansēti no citiem ES budžeta līdzekĜiem. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0082/203 

Grozījums Nr.  203 

James Nicholson 

ECR grupas vārdā 
 
Iestāžu sarunu mandāts B7-0082/2013 

normatīvu grozījumu veidā 

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja 

Lēmums par iestāžu sarunu sākšanu un sarunu mandātu par kopējās lauksaimniecības 
politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību 
(COM(2011)0628 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 – C7-0312/2012 – 2011/0288(COD) – 
2013/2531(RSP)) 

Regulas priekšlikums 

61. pants – 2. punkts – 1. apakšpunkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 1) brīvprātīga iesaistīšanās pārvaldības 
shēmās, kas ir sertificētas saskaĦā ar 
starptautiski atzītiem standartiem 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0082/204 

Grozījums Nr.  204 

James Nicholson 

ECR grupas vārdā 
 
Iestāžu sarunu mandāts B7-0082/2013 

normatīvu grozījumu veidā 

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja 

Lēmums par iestāžu sarunu sākšanu un sarunu mandātu par kopējās lauksaimniecības 
politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību 
(COM(2011)0628 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 – C7-0312/2012 – 2011/0288(COD) – 
2013/2531(RSP)) 

Regulas priekšlikums 

73. pants – 1. punkts – 1. daĜa – a apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

a) visus saimniecības lauksaimniecībā 
izmantojamos zemes gabalus, kā arī 
lauksaimniecībā neizmantoto zemi, par 
kuru tiek prasīts atbalsts saskaĦā ar 
68. panta 2. punktu; 

a) visus saimniecības lauksaimniecībā 
izmantojamos zemes gabalus, kā arī 
lauksaimniecībā neizmantoto zemi, par 
kuru tiek prasīts atbalsts saskaĦā ar 
68. panta 2. punktu; tomēr buferjoslu 
ainavas elementi nav jādeklarē; tomēr 
saĦēmējs savā pieteikumā norāda, ka viĦa 
rīcībā ir lauksaimniecībā izmantojamie 
zemes gabali ar ainavas elementiem vai 
buferjoslas, un pēc kompetento iestāžu 
pieprasījuma norāda to atrašanās vietu; 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0082/205 

Grozījums Nr.  205 

James Nicholson 

ECR grupas vārdā 
 
Iestāžu sarunu mandāts B7-0082/2013 

normatīvu grozījumu veidā 

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja 

Lēmums par iestāžu sarunu sākšanu un sarunu mandātu par kopējās lauksaimniecības 
politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību 
(COM(2011)0628 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 – C7-0312/2012 – 2011/0288(COD) – 
2013/2531(RSP)) 

Regulas priekšlikums 

92. pants – 2. daĜa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Tomēr 91. pantu nepiemēro atbalsta 
saĦēmējiem, kas ir Regulas (ES) 
Nr. xxx/xxx[TM] V sadaĜā minētās mazo 
lauksaimnieku atbalsta shēmas 
dalībnieki, un atbalsta saĦēmējiem, kas 
saĦem atbalstu saskaĦā ar Regulas (ES) 
Nr. LA/xxx 29. panta 9. punktu. 

Tomēr 91. pantu nepiemēro atbalsta 
saĦēmējiem, kas saĦem atbalstu saskaĦā ar 
Regulas (ES) Nr. LA/xxx 29. panta 
9. punktu. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0082/206 

Grozījums Nr.  206 

James Nicholson 

ECR grupas vārdā 
 
Iestāžu sarunu mandāts B7-0082/2013 

normatīvu grozījumu veidā 

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja 

Lēmums par iestāžu sarunu sākšanu un sarunu mandātu par kopējās lauksaimniecības 
politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību 
(COM(2011)0628 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 – C7-0312/2012 – 2011/0288(COD) – 
2013/2531(RSP)) 

Regulas priekšlikums 

110.a pants (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 110.a pants 

 IV nodaĜa Reăionalizācija 

 Vajadzības gadījumā dalībvalstis saskaĦā 
ar savām konstitucionālajām normām 
kopējās lauksaimniecības politikas 
noteikumus var īstenot reăionālā līmenī. 

Or. en 

 
 


