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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 galīgā redakcija – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 galīgā redakcija – C7-

0312/2012 – 2011/0288(COD) – 2013/2531(RSP)) 

Regulas priekšlikums 

54. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(54) Attiecībā uz Eiropas Parlamenta un 

Padomes 2000. gada 23. oktobra Direktīvu 

2000/60/EK, ar ko izveido sistēmu 

Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas 

jomā, savstarpējās atbilstības noteikumi 

darbosies tikai tad, ja tos būs īstenojušas 

visas dalībvalstis, jo īpaši skaidri nosakot 

lauksaimnieku pienākumus. SaskaĦā ar 

direktīvu prasības saimniecību līmenī 

piemēros vēlākais no 2013. gada 

1. janvāra. 

(54) Attiecībā uz Eiropas Parlamenta un 

Padomes 2000. gada 23. oktobra Direktīvu 

2000/60/EK, ar ko izveido sistēmu 

Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas 

jomā, savstarpējās atbilstības noteikumi 

varētu sākt darboties tad, ja tos būs 

īstenojušas visas dalībvalstis, jo īpaši 

skaidri nosakot lauksaimnieku 

pienākumus. Pirms tiek iekĜauti jauni 

noteikumi par savstarpējo atbilstību, 

vēlākais līdz 2015. gada 1. janvārim būtu 

jāveic analīze par to piemērojamību 

attiecībā uz savstarpējo atbilstību un par 

to, kā tie ietekmē uz vietas veicamo 

pārbaužu sistēmu. 

Or. en 
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110.b pants 
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110.b pants 

Robežvērtība 

svītrots 

Ja atbalsta summa, ko saĦēmējs saĦēmis 

viena gada laikā, ir vienāda ar summu, ko 

dalībvalsts noteikusi saskaĦā ar 

Regulas (ES) Nr. TM/xxx 49. pantu, vai 

mazāka par to, minētā dalībvalsts 

nepublicē attiecīgā saĦēmēja vārdu, kā 

paredzēts šīs regulas 110.a panta 

1. punkta pirmās daĜas a) apakšpunktā. 

 

Summas, ko dalībvalstis noteikušas 

saskaĦā ar Regulas (ES) Nr. TM/xxx 

49. pantu un paziĦojušas Komisijai 

saskaĦā ar minēto regulu, Komisija 

publicē atbilstīgi noteikumiem, kas 

pieĦemti saskaĦā ar 110.d pantu. 

 

Ja piemēro šā panta pirmo daĜu, 

dalībvalstis publicē 110.a panta 1. punkta 

pirmās daĜas b), c) un d) apakšpunktā 

norādīto informāciju un saĦēmēju 

identificē ar kodu. Dalībvalstis lemj par 

minētā koda formu. 

 

Or. en 

 

 


