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Grozījums Nr. 40
Donato Tommaso Veraldi, Vittorio Prodi

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Pieredze, kas gūta, īstenojot Padomes 
2003. gada 29. septembra Padomes Regulu 
(EK) Nr. 1782/2003, ar ko izveido kopīgus 
tiešā atbalsta shēmu noteikumus saskaņā ar 
kopējo lauksaimniecības politiku un 
izveido dažas atbalsta shēmas 
lauksaimniekiem, un groza Regulas (EEK) 
Nr. 2019/93, (EK) Nr. 1452/2001, (EK) 
Nr. 1453/2001, (EK) Nr. 1454/2001, (EK) 
Nr. 1868/94, (EK) Nr. 1251/1999, (EK) 
Nr. 1254/1999, (EK) Nr. 1673/2000, 
(EEK) Nr. 2358/71 un (EK) 
Nr. 2529/2001, liecina par to, ka jāpielāgo 
atbalsta mehānisma konkrēti elementi. Jo 
īpaši jāpagarina tiešā atbalsta atsaistīšanas 
termiņš un jāvienkāršo vienotās 
maksājumu shēmas darbība. Jāatzīmē arī 
tas, ka kopš Regulas (EK) Nr. 1782/2003 
stāšanās spēkā tajā ir veikti būtiski 
grozījumi. Ņemot vērā šīs izmaiņas un 
skaidrības labad, tā jāatceļ un jāaizstāj ar 
jaunu regulu.

(1) Pieredze, kas gūta, īstenojot Padomes 
2003. gada 29. septembra Padomes Regulu 
(EK) Nr. 1782/2003, ar ko izveido kopīgus 
tiešā atbalsta shēmu noteikumus saskaņā ar 
kopējo lauksaimniecības politiku un 
izveido dažas atbalsta shēmas 
lauksaimniekiem, un groza Regulas (EEK) 
Nr. 2019/93, (EK) Nr. 1452/2001, (EK) 
Nr. 1453/2001, (EK) Nr. 1454/2001, (EK) 
Nr. 1868/94, (EK) Nr. 1251/1999, (EK) 
Nr. 1254/1999, (EK) Nr. 1673/2000, 
(EEK) Nr. 2358/71 un (EK) 
Nr. 2529/2001, liecina par to, ka jāpielāgo 
atbalsta mehānisma konkrēti elementi. Jo 
īpaši jāpagarina tiešā atbalsta atsaistīšanas 
termiņš, lai panāktu pilnīgu atsaistīšanu, 
kas jāpārbauda katrā gadījumā, un 
jāvienkāršo vienotās maksājumu shēmas 
darbība. Jāatzīmē arī tas, ka kopš Regulas 
(EK) Nr. 1782/2003 stāšanās spēkā tajā ir 
veikti būtiski grozījumi. Ņemot vērā šīs 
izmaiņas un skaidrības labad, tā jāatceļ un 
jāaizstāj ar jaunu regulu.

Or. en

Grozījums Nr. 41
Inés Ayala Sender

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1)Pieredze, kas gūta, īstenojot Padomes 
2003. gada 29. septembra Padomes Regulu 

(1)Pieredze, kas gūta, īstenojot Padomes 
2003. gada 29. septembra Padomes Regulu 
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(EK) Nr. 1782/2003, ar ko izveido kopīgus 
tiešā atbalsta shēmu noteikumus saskaņā ar 
kopējo lauksaimniecības politiku un 
izveido dažas atbalsta shēmas 
lauksaimniekiem, un groza Regulas (EEK) 
Nr. 2019/93, (EK) Nr. 1452/2001, (EK) 
Nr. 1453/2001, (EK) Nr. 1454/2001, (EK) 
Nr. 1868/94, (EK) Nr. 1251/1999, (EK) 
Nr. 1254/1999, (EK) Nr. 1673/2000, 
(EEK) Nr. 2358/71 un (EK) 
Nr. 2529/2001, liecina par to, ka jāpielāgo 
atbalsta mehānisma konkrēti elementi. Jo 
īpaši jāpagarina tiešā atbalsta atsaistīšanas 
termiņš un jāvienkāršo vienotās 
maksājumu shēmas darbība. Jāatzīmē arī 
tas, ka kopš Regulas (EK) Nr. 1782/2003 
stāšanās spēkā tajā ir veikti būtiski 
grozījumi. Ņemot vērā šīs izmaiņas un 
skaidrības labad, tā jāatceļ un jāaizstāj ar 
jaunu regulu.

(EK) Nr. 1782/2003, ar ko izveido kopīgus 
tiešā atbalsta shēmu noteikumus saskaņā ar 
kopējo lauksaimniecības politiku un 
izveido dažas atbalsta shēmas 
lauksaimniekiem, un groza Regulas (EEK) 
Nr. 2019/93, (EK) Nr. 1452/2001, (EK) 
Nr. 1453/2001, (EK) Nr. 1454/2001, (EK) 
Nr. 1868/94, (EK) Nr. 1251/1999, (EK) 
Nr. 1254/1999, (EK) Nr. 1673/2000, 
(EEK) Nr. 2358/71 un (EK) 
Nr. 2529/2001, liecina par to, ka jāpielāgo 
atbalsta mehānisma konkrēti elementi. 
Vajadzētu tieši pagarināt tiešā atbalsta 
atsaistīšanas termiņu un vienkāršot
vienotās maksājumu shēmas darbību. 
Jāatzīmē arī tas, ka kopš Regulas (EK) 
Nr. 1782/2003 stāšanās spēkā tajā ir veikti 
būtiski grozījumi. Ņemot vērā šīs izmaiņas 
un skaidrības labad, tā jāatceļ un jāaizstāj 
ar jaunu regulu.

Or. es

Grozījums Nr. 42
Donato Tommaso Veraldi, Vittorio Prodi

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Ar Regulu (EK) Nr. 1782/2003 tika 
noteikts princips, kas paredz, ka 
lauksaimniekiem, kuri neizpilda noteiktas 
prasības sabiedrības, dzīvnieku un augu 
veselības un dzīvnieku labturības jomā, 
samazina tiešo atbalstu vai saņēmējus 
izslēdz no tā pavisam. Šī „savstarpējās 
atbilstības” sistēma veido būtisku daļu 
Kopienas atbalsta tiešo maksājumu jomā, 
un tādēļ tā ir jāsaglabā. Tomēr pieredze 
liecina par to, ka daudzas prasības, kuras 
ietilpst savstarpējas atbilstības darbības 
jomā, nepietiekamā mērā attiecas uz 
lauksaimniecības darbību vai 
lauksaimniecības zemi, vai tās attiecas 

(2) Ar Regulu (EK) Nr. 1782/2003 tika 
noteikts princips, kas paredz, ka 
lauksaimniekiem, kuri neizpilda noteiktas 
prasības sabiedrības, dzīvnieku un augu 
veselības un dzīvnieku labturības jomā, 
samazina tiešo atbalstu vai saņēmējus 
izslēdz no tā pavisam. Šī „savstarpējās 
atbilstības” sistēma veido būtisku daļu 
Kopienas atbalsta tiešo maksājumu jomā, 
un tādēļ tā ir jāsaglabā. Tomēr pieredze 
liecina par to, ka daudzas prasības, kuras 
ietilpst savstarpējas atbilstības darbības 
jomā, nepietiekamā mērā attiecas uz 
lauksaimniecības darbību vai 
lauksaimniecības zemi, vai tās attiecas 
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vairāk uz valsts iestādēm nekā uz 
lauksaimniekiem. Tādēļ ir lietderīgi 
pielāgot savstarpējas atbilstības darbības 
jomu.

vairāk uz valsts iestādēm nekā uz 
lauksaimniekiem. Ūdens resursu trūkums 
un klimata pārmaiņas līdztekus prasa 
jaunu pieeju attiecībā uz 
lauksaimniecības praksi sakarā ar 
sociālajām un vides vajadzībām. Tādēļ ir 
lietderīgi labāk noteikt savstarpējas 
atbilstības jomu, vienkāršojot procedūru 
un izvairoties no jauna birokrātijas sloga.

Or. en

Grozījums Nr. 43
Urszula Krupa

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Ūdens aizsardzība un apsaimniekošana 
lauksaimniecības darbības kontekstā 
atsevišķos apgabalos ir kļuvusi aizvien 
problemātiskāka. Tādēļ ir lietderīgi 
pastiprināt arī spēkā esošo Kopienas 
sistēmu labu lauksaimniecības un vides 
apstākļu nodrošināšanai, lai aizsargātu 
ūdeni pret piesārņojumu un noteces 
ūdeņiem, kā arī lai pārvaldītu ūdens 
izmantošanu.

(4) Ūdens aizsardzība un apsaimniekošana 
lauksaimniecības darbības kontekstā 
atsevišķos apgabalos kļūst aizvien 
problemātiskāka arvien lielākā Kopienas 
daļā. Tādēļ ir lietderīgi pastiprināt arī 
spēkā esošo Kopienas sistēmu labu 
lauksaimniecības un vides apstākļu 
nodrošināšanai, lai palielinātu ūdens 
uzkrāšanas līmeni, aizsargātu ūdeni pret 
piesārņojumu un noteces ūdeņiem, kā arī,
lai racionāli pārvaldītu ūdens izmantošanu.

Or. pl

Pamatojums

Pieaugošais ūdens trūkums, kādu konstatē arī apstrādātajās platībās, kļūst par vienu no 
galvenajām vides problēmām Kopienas teritorijā. 

Ja netiks veikti noteikti pasākumi, lai palielinātu ūdens krājumu līmeni un to racionāli 
izmantotu, lauksaimniecības nozarē ir gaidāmas smagas problēmas, kā arī neatgriezeniskas 
dabīgās vides izmaiņas Kopienas teritorijā.
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Grozījums Nr. 44
Donato Tommaso Veraldi, Vittorio Prodi

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Ūdens aizsardzība un apsaimniekošana 
lauksaimniecības darbības kontekstā 
atsevišķos apgabalos ir kļuvusi aizvien 
problemātiskāka. Tādēļ ir lietderīgi 
pastiprināt arī spēkā esošo Kopienas 
sistēmu labu lauksaimniecības un vides 
apstākļu nodrošināšanai, lai aizsargātu 
ūdeni pret piesārņojumu un noteces 
ūdeņiem, kā arī lai pārvaldītu ūdens 
izmantošanu.

(4) Ūdens aizsardzība un apsaimniekošana 
lauksaimniecības darbības kontekstā 
atsevišķos apgabalos ir kļuvusi aizvien 
problemātiskāka. Tādēļ ir lietderīgi 
pastiprināt arī spēkā esošo Kopienas 
sistēmu labu lauksaimniecības un vides 
apstākļu nodrošināšanai, lai aizsargātu 
ūdeni pret piesārņojumu un noteces 
ūdeņiem, kā arī, lai pārvaldītu ūdens 
izmantošanu ar labākajām agronomijas 
un ūdens pārvaldības sistēmām.

Or. en

Grozījums Nr. 45
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Lai uzlabotu līdzsvaru starp tiem 
politikas instrumentiem, kas izveidoti, lai 
veicinātu ilgtspējīgu lauksaimniecību, un 
tiem, kas paredzēti lauku attīstības 
veicināšanai, ar Regulu (EK) 
Nr. 1782/2003 ieviesa obligātu tiešo 
maksājumu pakāpeniskas samazināšanas 
sistēmu („modulāciju”). Šī sistēma 
jāsaglabā, iekļaujot atbrīvojumu no 
maksājumiem līdz EUR 5000 no tā 
piemērošanas.

(6) Lai uzlabotu līdzsvaru starp tiem 
politikas instrumentiem, kas izveidoti, lai 
veicinātu ilgtspējīgu lauksaimniecību, un 
tiem, kas paredzēti lauku attīstības 
veicināšanai, ar Regulu (EK) 
Nr. 1782/2003 ieviesa obligātu tiešo 
maksājumu pakāpeniskas samazināšanas 
sistēmu („modulāciju”). Šī sistēma ir
jāsaglabā, iekļaujot atbrīvojumu no 
maksājumiem līdz EUR 5000 no tā 
piemērošanas, izņemot gadījumu, ja ir 
apdraudēta lauku saimniecību 
rentabilitāte.

Or. es
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Pamatojums

Sistemātiski samazinot tiešos atbalstus lauksaimniekiem, varētu jūtami samazināties 
saimniecību rentabilitāte un lielā mērā varētu būt apdraudēta to izdzīvošana. Eiropas 
Savienībai nākotnē ir jācenšas nodrošināt sev pārtikas pašpietiekamību.

Grozījums Nr. 46
Urszula Krupa

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Ietaupījumus, kurus ieguva no 
modulācijas mehānisma, ko ieviesa ar 
Regulu (EK) Nr. 1782/2003, izmanto, lai 
finansētu pasākumus, kuri iekļauti lauku 
attīstības politikā. Kopš minētās regulas 
pieņemšanas lauksaimniecības nozarē ir 
radušās daudzas jaunas un sarežģītas 
problēmas, piemēram, klimata pārmaiņas, 
aizvien lielāka bioenerģijas nozīme, kā arī 
vajadzība pēc labākas ūdens resursu 
apsaimniekošanas un pēc efektīvākas 
bioloģiskās daudzveidības aizsardzības.
Eiropas Kopienu kā Kioto Protokola 
līgumslēdzēju pusi aicināja pielāgot tās 
politiku, ņemot vērā klimata pārmaiņas.
Turklāt, ņemot vērā nopietnas problēmas, 
kas saistītas ar ūdens nepietiekamību un 
sausumu, turpmāk jārisina ūdens 
apsaimniekošanas jautājumi. Bioloģiskās 
daudzveidības aizsardzība aizvien ir 
svarīgs uzdevums, un lai arī ir panākts 
ievērojams progress, būs vajadzīgs pielikt 
papildu pūles, lai sasniegtu Eiropas 
Kopienas mērķi bioloģiskās daudzveidības
jomā līdz 2010. gadam1. Kopiena atzīst, ka 
minētie jaunie uzdevumi ir jārisina saskaņā 
ar tās politiku. Lauksaimniecības nozarē 
šim nolūkam piemērots instruments ir 
lauku attīstības programmas, kuras 
pieņemtas ar Padomes 2005. gada 
20. septembra Regulu (EK) Nr. 1698/2005 

(7) Ietaupījumus, kurus ieguva no 
modulācijas mehānisma, ko ieviesa ar 
Regulu (EK) Nr. 1782/2003, izmanto, lai 
finansētu pasākumus, kuri iekļauti lauku 
attīstības politikā. Kopš minētās regulas 
pieņemšanas lauksaimniecības nozarē ir 
radušās daudzas jaunas un sarežģītas 
problēmas, piemēram, klimata pārmaiņas, 
aizvien lielāka bioenerģijas nozīme, kā arī 
vajadzība pēc labākas ūdens resursu 
apsaimniekošanas un pēc efektīvākas 
bioloģiskās daudzveidības aizsardzības.
Eiropas Kopienu kā Kioto Protokola 
līgumslēdzēju pusi aicināja pielāgot tās 
politiku, ņemot vērā klimata pārmaiņas.
Turklāt, ņemot vērā nopietnas problēmas, 
kas saistītas ar ūdens nepietiekamību un 
sausumu, turpmāk jārisina ūdens 
apsaimniekošanas jautājumi Kopienas 
teritorijā un jāveic noteikti pasākumi.
Bioloģiskās daudzveidības aizsardzība
kopā ar ūdens apsaimniekošanas 
stabilizāciju aizvien ir svarīgs uzdevums, 
un lai arī ir panākts ievērojams progress,
nebūs iespējams sasniegt Eiropas 
Kopienas mērķi apturēt bioloģiskās 
daudzveidības zudumu, kas paredzams 
Kopienas teritorijā līdz 2010. gadam1, 
neveicot papildpasākumus šajā jomā.
Šiem pasākumiem vajadzētu arī attiekties 
uz Kopienas lauksaimniecības modeļa 

                                               
1 Padomes secinājumi, Brisele, 18.12.2006., 16164/06.
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par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
(ELFLA)1. Lai ļautu dalībvalstīm attiecīgi 
pārskatīt to lauku attīstības programmas, 
neliekot samazināt to pašreizējās lauku 
attīstības darbības citās jomās, jādara 
pieejami papildu līdzekļi. Tomēr finanšu 
perspektīvās laikposmam no 2007. līdz 
2013. gadam nav paredzēti finanšu līdzekļi, 
lai vajadzības gadījumā pastiprinātu 
Kopienas lauku attīstības politiku. Šādos 
apstākļos ir lietderīgi mobilizēt lielu daļu 
vajadzīgo finanšu līdzekļu, paredzot 
pakāpenisku tiešo maksājumu 
samazinājumu, izmantojot modulāciju.

dziļām strukturālām izmaiņām, 
izmantojot to valstu pieredzi, kuru 
lauksaimniecība pamatojas uz 
tradicionāla mazizvērsta agrāras 
struktūras modeļa. Tādēļ Kopiena atzīst, 
ka minētie jaunie uzdevumi ir jārisina 
saskaņā ar tās politiku. Lauksaimniecības 
nozarē šim nolūkam piemērots instruments 
ir lauku attīstības programmas, kuras 
pieņemtas ar Padomes 2005. gada 
20. septembra Regulu (EK) Nr. 1698/2005 
par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
(ELFLA)1. Lai ļautu dalībvalstīm attiecīgi 
pārskatīt to lauku attīstības programmas, 
neliekot samazināt to pašreizējās lauku 
attīstības darbības citās jomās, jādara 
pieejami papildu līdzekļi. Tomēr finanšu 
perspektīvās laikposmam no 2007. līdz 
2013. gadam nav paredzēti finanšu līdzekļi, 
lai vajadzības gadījumā pastiprinātu 
Kopienas lauku attīstības politiku. Šādos 
apstākļos ir lietderīgi mobilizēt lielu daļu 
vajadzīgo finanšu līdzekļu, paredzot 
pakāpenisku tiešo maksājumu 
samazinājumu, izmantojot modulāciju.

Or. pl

Pamatojums

Zaburzenia gospodarki wodnej oraz dramatyczny spadek bioróżnorodności są obecnie 
głównymi problemami rolno-środowiskowymi na terenie Wspólnoty. Nieuwzględnienie lub 
marginalizowanie tych problemów, poprzez brak zasadniczych zmian w modelu 
funkcjonowania wspólnotowego rolnictwa, może doprowadzić do trudno odwracalnych zmian 
w strukturze rolno-środowiskowej obszarów wiejskich.

Dalszy rozwój wielkoprzemysłowego modelu rolnictwa na obszarze Wspólnoty oraz 
niedostateczne wsparcie dla małych gospodarstw rolnych, stają w sprzeczności z zasadami 
zrównoważonego rozwoju i praktycznie uniemożliwiają realizację założonych celów 
środowiskowych, z powstrzymaniem spadku bioróżnorodności na czele.

                                                                                                                                                  
1 OV L 277, 21.10.05., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2012/2006 (OV L 

384, 29.12.2006., 8. lpp.).
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Grozījums Nr. 47
Inés Ayala Sender

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Ietaupījumus, kurus ieguva no 
modulācijas mehānisma, ko ieviesa ar 
Regulu (EK) Nr. 1782/2003, izmanto, lai 
finansētu pasākumus, kuri iekļauti lauku 
attīstības politikā. Kopš minētās regulas 
pieņemšanas lauksaimniecības nozarē 
radušās daudzas jaunas un sarežģītas 
problēmas, piemēram, klimata pārmaiņas, 
aizvien lielāka bioenerģijas nozīme, kā arī 
vajadzība pēc labākas ūdens resursu 
apsaimniekošanas un pēc efektīvākas 
bioloģiskās daudzveidības aizsardzības.
Eiropas Kopienu kā Kioto Protokola 
līgumslēdzēju pusi aicināja pielāgot tās 
politiku, ņemot vērā klimata pārmaiņas.
Turklāt, ņemot vērā nopietnas problēmas, 
kas saistītas ar ūdens nepietiekamību un 
sausumu, turpmāk jārisina ūdens 
apsaimniekošanas jautājumi. Bioloģiskās 
daudzveidības aizsardzība aizvien ir 
svarīgs uzdevums, un lai arī ir panākts 
ievērojams progress, būs vajadzīgs pielikt 
papildu pūles, lai sasniegtu Eiropas 
Kopienas mērķi bioloģiskās daudzveidības 
jomā līdz 2010. gadam. Kopiena atzīst, ka 
minētie jaunie uzdevumi jārisina saskaņā ar 
tās politiku. Lauksaimniecības nozarē šim 
nolūkam piemērots instruments ir lauku 
attīstības programmas, kuras pieņemtas ar 
Padomes 2005. gada 20. septembra Regulu 
(EK) Nr. 1698/2005 par atbalstu lauku 
attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai (ELFLA). Lai ļautu 
dalībvalstīm attiecīgi pārskatīt to lauku 
attīstības programmas, neliekot samazināt 
to pašreizējās lauku attīstības darbības citās 
jomās, jādara pieejami papildu līdzekļi. 
Tomēr finanšu perspektīvās laikposmam 
no 2007. līdz 2013. gadam nav paredzēti 
finanšu līdzekļi, lai vajadzības gadījumā 

(7) Fondus, kurus ieguva no modulācijas 
mehānisma, ko ieviesa ar Regulu (EK) 
Nr. 1782/2003, izmanto, lai finansētu 
pasākumus, kuri iekļauti lauku attīstības 
politikā. Kopš minētās regulas 
pieņemšanas lauksaimniecības nozarē 
radušās daudzas jaunas un sarežģītas 
problēmas, piemēram, klimata pārmaiņas, 
aizvien lielāka bioenerģijas nozīme, kā arī 
vajadzība pēc labākas ūdens resursu 
apsaimniekošanas un pēc efektīvākas 
bioloģiskās daudzveidības aizsardzības.
Eiropas Kopienu kā Kioto Protokola 
līgumslēdzēju pusi aicināja pielāgot tās 
politiku, ņemot vērā klimata pārmaiņas.
Turklāt, ņemot vērā nopietnas problēmas, 
kas saistītas ar ūdens nepietiekamību un 
sausumu, turpmāk jārisina ūdens 
apsaimniekošanas jautājumi. Bioloģiskās 
daudzveidības aizsardzība aizvien ir 
svarīgs uzdevums, un lai arī ir panākts 
ievērojams progress, būs vajadzīgs pielikt 
papildu pūles, lai sasniegtu Eiropas 
Kopienas mērķi bioloģiskās daudzveidības 
jomā līdz 2010. gadam. Kopiena atzīst, ka 
minētie jaunie uzdevumi jārisina saskaņā ar 
tās politiku. Lauksaimniecības nozarē šim 
nolūkam piemērots instruments ir lauku 
attīstības programmas, kuras pieņemtas ar 
Padomes 2005. gada 20. septembra Regulu 
(EK) Nr. 1698/2005 par atbalstu lauku 
attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai (ELFLA). Lai ļautu 
dalībvalstīm attiecīgi pārskatīt to lauku 
attīstības programmas, neliekot samazināt 
to pašreizējās lauku attīstības darbības citās
jomās, jādara pieejami papildu līdzekļi. 
Tomēr finanšu perspektīvās laikposmam 
no 2007. līdz 2013. gadam nav paredzēti 
finanšu līdzekļi, lai vajadzības gadījumā 
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pastiprinātu Kopienas lauku attīstības 
politiku. Šādos apstākļos ir lietderīgi 
mobilizēt lielu daļu vajadzīgo finanšu 
līdzekļu, paredzot pakāpenisku tiešo 
maksājumu samazinājumu, izmantojot 
modulāciju.

pastiprinātu Kopienas lauku attīstības 
politiku. Šādos apstākļos ir lietderīgi 
mobilizēt lielu daļu vajadzīgo finanšu 
līdzekļu, paredzot pakāpenisku tiešo 
maksājumu samazinājumu, izmantojot 
modulāciju.

Or. es

Grozījums Nr. 48
Johannes Blokland

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Ietaupījumus, kurus ieguva no 
modulācijas mehānisma, ko ieviesa ar 
Regulu (EK) Nr. 1782/2003, izmanto, lai 
finansētu pasākumus, kuri iekļauti lauku 
attīstības politikā. Kopš minētās regulas 
pieņemšanas lauksaimniecības nozarē 
radušās daudzas jaunas un sarežģītas 
problēmas, piemēram, klimata pārmaiņas, 
aizvien lielāka bioenerģijas nozīme, kā arī 
vajadzība pēc labākas ūdens resursu 
apsaimniekošanas un pēc efektīvākas 
bioloģiskās daudzveidības aizsardzības. 
Eiropas Kopienu kā Kioto Protokola 
līgumslēdzēju pusi aicināja pielāgot tās 
politiku, ņemot vērā klimata pārmaiņas. 
Turklāt, ņemot vērā nopietnas problēmas, 
kas saistītas ar ūdens nepietiekamību un 
sausumu, turpmāk jārisina ūdens 
apsaimniekošanas jautājumi. Bioloģiskās 
daudzveidības aizsardzība aizvien ir 
svarīgs uzdevums, un lai arī ir panākts 
ievērojams progress, būs vajadzīgs pielikt 
papildu pūles, lai sasniegtu Eiropas 
Kopienas mērķi bioloģiskās daudzveidības 
jomā līdz 2010. gadam. Kopiena atzīst, ka 
minētie jaunie uzdevumi jārisina saskaņā ar 
tās politiku. Lauksaimniecības nozarē šim 
nolūkam piemērots instruments ir lauku 
attīstības programmas, kuras pieņemtas ar 

(7) Ietaupījumus, kurus ieguva no 
modulācijas mehānisma, ko ieviesa ar 
Regulu (EK) Nr. 1782/2003, izmanto, lai 
finansētu pasākumus, kuri iekļauti lauku 
attīstības politikā. Kopš minētās regulas 
pieņemšanas lauksaimniecības nozarē 
radušās daudzas jaunas un sarežģītas 
problēmas, piemēram, klimata pārmaiņas, 
aizvien lielāka bioenerģijas nozīme, kā arī 
vajadzība pēc labākas ūdens resursu 
apsaimniekošanas un pēc efektīvākas 
bioloģiskās daudzveidības aizsardzības. 
Eiropas Kopienu kā Kioto Protokola 
līgumslēdzēju pusi aicināja pielāgot tās 
politiku, ņemot vērā klimata pārmaiņas. 
Turklāt, ņemot vērā nopietnas problēmas, 
kas saistītas ar ūdens nepietiekamību un 
sausumu, turpmāk jārisina ūdens 
apsaimniekošanas jautājumi. Bioloģiskās 
daudzveidības aizsardzība aizvien ir 
svarīgs uzdevums, un lai arī ir panākts 
ievērojams progress, būs vajadzīgs pielikt 
papildu pūles, lai sasniegtu Eiropas 
Kopienas mērķi bioloģiskās daudzveidības 
jomā līdz 2010. gadam. Kopiena atzīst, ka 
minētie jaunie uzdevumi jārisina saskaņā ar 
tās politiku. Lauksaimniecības nozarē šim 
nolūkam piemērots instruments ir lauku 
attīstības programmas, kuras pieņemtas ar 
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Padomes 2005. gada 20. septembra Regulu 
(EK) Nr. 1698/2005 par atbalstu lauku 
attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai (ELFLA). Lai ļautu 
dalībvalstīm attiecīgi pārskatīt to lauku 
attīstības programmas, neliekot samazināt 
to pašreizējās lauku attīstības darbības citās 
jomās, jādara pieejami papildu līdzekļi. 
Tomēr finanšu perspektīvās laikposmam 
no 2007. līdz 2013. gadam nav paredzēti 
finanšu līdzekļi, lai vajadzības gadījumā 
pastiprinātu Kopienas lauku attīstības 
politiku. Šādos apstākļos ir lietderīgi 
mobilizēt lielu daļu vajadzīgo finanšu 
līdzekļu, paredzot pakāpenisku tiešo 
maksājumu samazinājumu, izmantojot 
modulāciju.

Padomes 2005. gada 20. septembra Regulu 
(EK) Nr. 1698/2005 par atbalstu lauku 
attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai (ELFLA). Lai ļautu 
dalībvalstīm attiecīgi pārskatīt to lauku 
attīstības programmas, neliekot samazināt 
to pašreizējās lauku attīstības darbības citās 
jomās, jādara pieejami papildu līdzekļi. 
Tomēr finanšu perspektīvās laikposmam 
no 2007. līdz 2013. gadam nav paredzēti 
finanšu līdzekļi, lai vajadzības gadījumā 
pastiprinātu Kopienas lauku attīstības 
politiku. Šādos apstākļos ir lietderīgi 
mobilizēt lielu daļu vajadzīgo finanšu 
līdzekļu, paredzot tiešo maksājumu 
samazinājumu, izmantojot modulāciju.

Or. nl

Pamatojums

Lauku attīstība ir nozīmīgs temats. Nav nepieciešams atkārtoti veikt papildu modulāciju, bet 
drīzāk paplašināt 68. pantu (Padomes Regulai Nr. 1782/2003). Šis pants dod dalībvalstīm 
iespēju piešķirt no jauna savu ienākumu atbalstu, piemēram, par labu lauksaimniecībai, kas 
respektē vidi. Turklāt izdevumu kontrole pirmajā pīlārā ir organizēta labāk nekā otrajā 
pīlārā.

Grozījums Nr. 49
Johannes Blokland

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Tām dalībvalstīm, kuras izvēlējās 
piemērot brīvprātīgas modulācijas sistēmu, 
jāņem vērā obligātās modulācijas
paaugstinātās likmes. Attiecīgi jāgroza 
Padomes 2007. gada 27. marta Regula 
(EK) Nr. 378/2007, ar ko paredz 
noteikumus par brīvprātīgu modulāciju 
tiešajiem maksājumiem, kuri noteikti 
Regulā (EK) Nr. 1782/2003, ar ko izveido 

(10) Tām dalībvalstīm, kuras izvēlējās 
piemērot brīvprātīgas modulācijas sistēmu, 
jāņem vērā obligātās modulācijas likmes.
Attiecīgi jāgroza Padomes 2007. gada 
27. marta Regula (EK) Nr. 378/2007, ar ko 
paredz noteikumus par brīvprātīgu 
modulāciju tiešajiem maksājumiem, kuri 
noteikti Regulā (EK) Nr. 1782/2003, ar ko 
izveido kopīgus tiešā atbalsta shēmu 
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kopīgus tiešā atbalsta shēmu noteikumus 
saskaņā ar kopējo lauksaimniecības 
politiku un izveido dažas atbalsta shēmas 
lauksaimniekiem.

noteikumus saskaņā ar kopējo 
lauksaimniecības politiku un izveido dažas 
atbalsta shēmas lauksaimniekiem.

Or. nl

Pamatojums

Lauku attīstība ir nozīmīgs temats. Nav nepieciešams atkārtoti veikt papildu modulāciju, bet 
drīzāk paplašināt 68. pantu (Padomes Regulai Nr. 1782/2003). Šis pants dod dalībvalstīm 
iespēju piešķirt no jauna savu ienākumu atbalstu, piemēram, par labu lauksaimniecībai, kas 
respektē vidi. Turklāt izdevumu kontrole pirmajā pīlārā ir organizēta labāk nekā otrajā 
pīlārā.

Grozījums Nr. 50
Inés Ayala Sender

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Summas, kas radušās, piemērojot 
Regulā (EK) Nr. 1782/2003 noteikto 5 % 
modulācijas samazinājumu, jāsadala starp 
dalībvalstīm saskaņā ar objektīviem 
kritērijiem. Tomēr ir lietderīgi noteikt, ka 
zināmai procentuālajai daļai no summām 
jāpaliek tajās dalībvalstīs, kur tās radušās.
Ņemot vērā strukturālas korekcijas, kas 
rodas no rudzu intervences atcelšanas, ir 
lietderīgi paredzēt īpašus pasākumus 
dažiem rudzu audzēšanas reģioniem, ko 
finansē, izmantojot daļu no summām, kuras 
radušās modulācijas rezultātā. Tomēr 
summas, kuras palielinājušās, piemērojot
turpmāku modulācijas samazinājumu, 
jādara pieejamas tām dalībvalstīm, kurās 
tās radušās.

(11) Summas, kas radušās, piemērojot šajā
regulā paredzētos samazinājumus, ir
jāsadala starp dalībvalstīm saskaņā ar 
objektīviem kritērijiem. Tomēr ir lietderīgi 
noteikt, ka zināmai procentuālajai daļai no 
summām jāpaliek tajās dalībvalstīs, kur tās 
radušās. Ņemot vērā strukturālas 
korekcijas, kas rodas no rudzu intervences 
atcelšanas, ir lietderīgi paredzēt īpašus 
pasākumus dažiem rudzu audzēšanas 
reģioniem, ko finansē, izmantojot daļu no 
summām, kuras radušās modulācijas 
rezultātā. Tomēr summas, kuras 
palielinājušās, piemērojot jaunas
modulācijas procentu likmes un atbalstu 
griestus, ir jādara pieejamas tām 
dalībvalstīm, kurās tās radušās.

Or. es
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Grozījums Nr. 51
Johannes Blokland

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Summas, kas radušās, piemērojot 
Regulā (EK) Nr. 1782/2003 noteikto 5 % 
modulācijas samazinājumu, jāsadala starp 
dalībvalstīm saskaņā ar objektīviem 
kritērijiem. Tomēr ir lietderīgi noteikt, ka 
zināmai procentuālajai daļai no summām 
jāpaliek tajās dalībvalstīs, kur tās radušās.
Ņemot vērā strukturālas korekcijas, kas 
rodas no rudzu intervences atcelšanas, ir 
lietderīgi paredzēt īpašus pasākumus 
dažiem rudzu audzēšanas reģioniem, ko 
finansē, izmantojot daļu no summām, kuras 
radušās modulācijas rezultātā. Tomēr 
summas, kuras palielinājušās, piemērojot
turpmāku modulācijas samazinājumu, 
jādara pieejamas tām dalībvalstīm, kurās 
tās radušās.

(11) Summas, kas radušās, piemērojot 
Regulā (EK) Nr. 1782/2003 noteikto 5 % 
modulācijas samazinājumu, jāsadala starp 
dalībvalstīm saskaņā ar objektīviem 
kritērijiem. Tomēr ir lietderīgi noteikt, ka 
zināmai procentuālajai daļai no summām 
jāpaliek tajās dalībvalstīs, kur tās radušās.
Ņemot vērā strukturālas korekcijas, kas 
rodas no rudzu intervences atcelšanas, ir 
lietderīgi paredzēt īpašus pasākumus 
dažiem rudzu audzēšanas reģioniem, ko 
finansē, izmantojot daļu no summām, kuras 
radušās modulācijas rezultātā. Tomēr 
summas, kuras palielinājušās, piemērojot 
modulācijas samazinājumu, jādara 
pieejamas tām dalībvalstīm, kurās tās 
radušās.

Or. nl

Pamatojums

Lauku attīstība ir nozīmīgs temats. Nav nepieciešams atkārtoti veikt papildu modulāciju, bet 
drīzāk paplašināt 68. pantu (Padomes Regulai Nr. 1782/2003). Šis pants dod dalībvalstīm 
iespēju piešķirt no jauna savu ienākumu atbalstu, piemēram, par labu lauksaimniecībai, kas 
respektē vidi. Turklāt izdevumu kontrole pirmajā pīlārā ir organizēta labāk nekā otrajā 
pīlārā.

Grozījums Nr. 52
Robert Sturdy

Regulas priekšlikums
23.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23 a)  No šā brīža līdz 2013. gadam 
vajadzētu pakāpeniski apturēt visus tiešos 
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maksājumus. Pašlaik lauksaimniekiem 
vajadzētu saņemt atbalstus tikai par viņu 
nodrošinātajiem sabiedriskajiem 
pakalpojumiem, piemēram, par 
bioloģiskās daudzveidības veicināšanu un 
ūdens apsaimniekošanu, kā arī par viņu 
veikumu vides, dzīvnieku labturības un 
pārtikas drošības jomās.

Or. en

Pamatojums

Ir jāveicina lauksaimnieku spēja reaģēt tirgū. Tiešās subsīdijas grauj tirgu un uzliek slogu 
Kopienas fondiem. Vēlams nodrošināt vides pārvaldību otrajā pīlārā.

Grozījums Nr. 53
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Regulas priekšlikums
23.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23 a) KLP pirmo pīlāru vajadzētu 
saglabāt nākotnē, lai garantētu būtisko 
nozīmi lauksaimniekam, kas ir daudzu 
lauku rajonu ekonomikas virzītājspēks, 
lauku ainavas saglabātājs, kā arī garants, 
lai nodrošinātu augstos pārtikas drošības 
standartus, kādus pieprasa Eiropas 
Savienība. 

Or. es

Pamatojums

Sistemātiski samazinot tiešos atbalstus, ko saņem lauksaimnieki, jūtami varētu samazināties 
saimniecību rentabilitāte un lielā mērā varētu būt apdraudēta to izdzīvošana. Eiropas 
Savienībai nākotnē ir jācenšas nodrošināt sev pārtikas pašpietiekamību.
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Grozījums Nr. 54
Inés Ayala Sender

Regulas priekšlikums
30. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30) Ar Regulu (EK) Nr. 1782/2003, ar
kuru vienlaicīgi ieviesa atsaistīto vienotā 
maksājuma shēmu, ļāva dalībvalstīm no 
minētās shēmas izslēgt noteiktus 
maksājumus. Tajā pašā laikā minētās 
regulas 64. panta 3. punktā paredzēja 
pārskatīt iespējas, kuras noteiktas 
III sadaļas 5. nodaļas 2. un 3. iedaļā, ņemot 
vērā tirgus un strukturālo attīstību. 
Attiecīgās pieredzes analīze liecina par to, 
ka atsaistīšana ļauj elastīgi izvēlēties 
ražotājus, ļaujot tiem pašiem pieņemt 
lēmumus par ražošanu, pamatojoties uz 
rentabilitāti un tirgus reakciju. Tas jo īpaši 
attiecas uz laukaugu, apiņu un sēklu 
nozari un zināmā mērā arī uz liellopu 
gaļas nozari. Tādēļ šajās nozarēs daļēji 
atsaistītos maksājumus jāintegrē vienotā 
maksājuma shēmā. Lai lauksaimnieki, 
kas darbojas liellopu gaļas nozarē, varētu 
pakāpeniski pielāgoties jaunajiem atbalsta 
pasākumiem, jāparedz noteikums, ar ko 
pakāpeniski ievieš īpašu piemaksu par 
vīriešu kārtas dzīvniekiem un kaušanas 
piemaksu. Tā kā daļēji saistītos 
maksājumus augļu un dārzeņu nozarē 
ieviesa nesen un tikai kā pārejas pasākumu,
šādas shēmas nav jāpārskata.

(30) Ar Regulu (EK) Nr. 1782/2003, ar 
kuru vienlaicīgi ieviesa atsaistīto vienotā 
maksājuma shēmu, ļāva dalībvalstīm no 
minētās shēmas izslēgt noteiktus 
maksājumus. Tajā pašā laikā minētās 
regulas 64. panta 3. punktā paredzēja
pārskatīt iespējas, kuras noteiktas 
III sadaļas 5. nodaļas 2. un 3. iedaļā, ņemot 
vērā tirgus un strukturālo attīstību. 
Attiecīgās pieredzes analīze liecina par to, 
ka atsaistīšana varētu garantēt vairāk 
elastības, izvēloties ražotājus, ļaujot tiem 
pašiem pieņemt lēmumus par ražošanu, 
pamatojoties uz rentabilitāti un tirgus 
reakciju. Tādēļ ir jāļauj dalībvalstīm, 
kuras to vēlētos, virzīties uz priekšu 
atbalstu atsaistīšanas procesā. Tā kā daļēji 
saistītos maksājumus augļu un dārzeņu 
nozarē ieviesa nesen un tikai kā pārejas 
pasākumu, šādas shēmas nav jāpārskata.

Or. es
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Grozījums Nr. 55
Inés Ayala Sender

Regulas priekšlikums
31. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(31) Tomēr attiecībā uz zīdītājgovju, aitu 
un kazu audzēšanas nozari šķiet, ka
noteiktu reģionu lauksaimniecības 
ekonomikas labā aizvien jāsaglabā 
lauksaimniecības ražošanas minimālais 
līmenis, jo īpaši gadījumos, kad 
lauksaimniekiem nav citu ekonomikas 
alternatīvu. Ņemot vērā iepriekš minēto, 
dalībvalstīm jābūt iespējai saglabāt 
pašreizējo (vai attiecībā uz zīdītājgovīm —
zemāku) saistītā atbalsta līmeni. Šādā 

gadījumā jāparedz īpašs noteikums 
attiecībā uz identifikācijas un reģistrācijas 
prasību ievērošanu, kuras noteiktas 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā 
(EK) Nr. 1760/2000 un Padomes Regulā 
(EK) Nr. 21/20041, jo īpaši, lai 
nodrošinātu dzīvnieku izsekojamību.

(31) Tomēr atsevišķu nozaru līdzsvara un
noteiktu reģionu lauksaimniecības 
ekonomikas labā aizvien jāsaglabā 
lauksaimniecības ražošanas minimālais 
līmenis, jo īpaši gadījumos, kad 
lauksaimniekiem nav citu ekonomikas 
alternatīvu. Ņemot vērā iepriekš minēto, 
dalībvalstīm jābūt iespējai saglabāt 
pašreizējo saistītā atbalsta līmeni.

Or. es

Grozījums Nr. 56
Inés Ayala Sender

Regulas priekšlikums
32. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(32) Dalībvalstīm jāsniedz iespēja izmantot 
līdz 10 % no tām noteiktā maksimāli 
pieļaujamā daudzuma īpaša atbalsta 
piešķiršanai skaidri noteiktos gadījumos.
Šādam atbalstam jāļauj dalībvalstīm risināt 
vides jautājumus un uzlabot 

(32) Dalībvalstīm jādod iespēja izmantot 
līdz 20 % no tām noteiktā maksimāli 
pieļaujamā daudzuma īpaša atbalsta 
piešķiršanai skaidri noteiktos gadījumos.
Šādam atbalstam jāļauj dalībvalstīm risināt 
vides jautājumus un uzlabot 

                                               
1 OV L 5, 9.1.2004., 8. lpp.
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lauksaimniecības produktu kvalitāti un 
tirdzniecību. Īpašs atbalsts arī jādara 
pieejams, lai novērstu sekas, ko radīs 
pakāpeniska piena kvotu atcelšana un 
atbalsta atsaistīšana īpaši jutīgās nozarēs.
Ņemot vērā to, ka kļūst aizvien svarīgāka 
efektīva risku pārvaldība, jāsniedz iespēja 
dalībvalstīm finansiāli ieguldīt piemaksās, 
ko lauksaimnieki veic par laukaugu
apdrošināšanu, kā arī finansēt noteiktu 
ekonomisku zaudējumu kompensācijas 
saistībā ar dzīvnieku vai augu slimībām.
Lai ievērotu Kopienas starptautiskās 
saistības, līdzekļi, ko var izmantot 
jebkādiem saistītā atbalsta pasākumiem, 
jāierobežo atbilstošā līmenī. Attiecīgi 
jāparedz noteikumi, kuri jāpiemēro finanšu 
ieguldījumiem laukaugu apdrošināšanai un 
ar dzīvnieku vai augu slimībām saistītajām 
kompensācijām.

lauksaimniecības produktu kvalitāti un 
tirdzniecību. Īpašs atbalsts arī jādara 
pieejams, lai novērstu sekas, ko radīs 
pakāpeniska piena kvotu atcelšana un 
atbalsta atsaistīšana īpaši jutīgās nozarēs.
Ņemot vērā to, ka kļūst aizvien svarīgāka 
efektīva risku pārvaldība, jāsniedz iespēja 
dalībvalstīm finansiāli ieguldīt piemaksās, 
ko lauksaimnieki veic par
lauksaimniecības apdrošināšanu, kā arī 
finansēt noteiktu ekonomisku zaudējumu 
kompensācijas saistībā ar dzīvnieku vai 
augu slimībām. Lai ievērotu Kopienas 
starptautiskās saistības, līdzekļi, ko var 
izmantot jebkādiem saistītā atbalsta 
pasākumiem, jāierobežo atbilstošā līmenī.
Attiecīgi jāparedz noteikumi, kuri 
jāpiemēro finanšu ieguldījumiem
lauksaimniecības apdrošināšanai un ar 
dzīvnieku vai augu slimībām saistītajām 
kompensācijām.

Or. es

Grozījums Nr. 57
Robert Sturdy

Regulas priekšlikums
32. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(32) Dalībvalstīm jāsniedz iespēja izmantot 
līdz 10 % no tām noteiktā maksimāli 
pieļaujamā daudzuma īpaša atbalsta 
piešķiršanai skaidri noteiktos gadījumos.
Šādam atbalstam jāļauj dalībvalstīm risināt 
vides jautājumus un uzlabot 
lauksaimniecības produktu kvalitāti un 
tirdzniecību. Īpašs atbalsts arī jādara 
pieejams, lai novērstu sekas, ko radīs 
pakāpeniska piena kvotu atcelšana un 
atbalsta atsaistīšana īpaši jutīgās nozarēs.
Ņemot vērā to, ka kļūst aizvien svarīgāka 
efektīva risku pārvaldība, jāsniedz iespēja 
dalībvalstīm finansiāli ieguldīt piemaksās, 

(32) Dalībvalstīm jāsniedz iespēja izmantot 
līdz 5 % no tām noteiktā maksimāli 
pieļaujamā daudzuma īpaša atbalsta 
piešķiršanai skaidri noteiktos gadījumos.
Šādam atbalstam jāļauj dalībvalstīm risināt 
vides jautājumus un uzlabot 
lauksaimniecības produktu kvalitāti un 
tirdzniecību. Īpašs atbalsts arī jādara 
pieejams, lai novērstu sekas, ko radīs 
pakāpeniska piena kvotu atcelšana un 
atbalsta atsaistīšana īpaši jutīgās nozarēs.
Ņemot vērā to, ka kļūst aizvien svarīgāka 
efektīva risku pārvaldība, jāsniedz iespēja 
dalībvalstīm finansiāli ieguldīt piemaksās, 



PE409.675v01-00 18/35 AM\735203LV.doc

LV

ko lauksaimnieki veic par laukaugu 
apdrošināšanu, kā arī finansēt noteiktu 
ekonomisku zaudējumu kompensācijas 
saistībā ar dzīvnieku vai augu slimībām.
Lai ievērotu Kopienas starptautiskās 
saistības, līdzekļi, ko var izmantot 
jebkādiem saistītā atbalsta pasākumiem, 
jāierobežo atbilstošā līmenī. Attiecīgi 
jāparedz noteikumi, kuri jāpiemēro finanšu 
ieguldījumiem laukaugu apdrošināšanai un 
ar dzīvnieku vai augu slimībām saistītajām 
kompensācijām.

ko lauksaimnieki veic par laukaugu 
apdrošināšanu, kā arī finansēt noteiktu 
ekonomisku zaudējumu kompensācijas 
saistībā ar dzīvnieku vai augu slimībām.
Lai ievērotu Kopienas starptautiskās 
saistības, līdzekļi, ko var izmantot 
jebkādiem saistītā atbalsta pasākumiem, 
jāierobežo atbilstošā līmenī. Attiecīgi 
jāparedz noteikumi, kuri jāpiemēro finanšu 
ieguldījumiem laukaugu apdrošināšanai un 
ar dzīvnieku vai augu slimībām saistītajām 
kompensācijām.

Or. en

Pamatojums

Pēc iespējas jāsamazina atšķirības starp dalībvalstīm. Ja ir svarīgi pieļaut zināmu elastību, 
lai dalībvalstis atsevišķos brīžos varētu atbalstīt specifiskas nozares, jāizvairās no 
nesabalansētības starp dalībvalstīm. 

Grozījums Nr. 58
Inés Ayala Sender

Regulas priekšlikums
32.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(32 a) Ņemot vērā to, ka kļūst aizvien 
svarīgāka efektīva risku pārvaldība, ir 
jādod iespēja dalībvalstīm finansiāli 
ieguldīt piemaksās, ko lauksaimnieki veic 
par lauksaimniecības apdrošināšanu, vai 
arī finansēt noteiktu ekonomisku 
zaudējumu kompensācijas saistībā ar 
dzīvnieku vai augu slimībām.

Or. es

Pamatojums

Pastāvošās lauksaimniecības apdrošināšanas neattiecas tikai uz ražu. Nedrīkst aizmirst, ka 
tās ietver arī audzēšanu.
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Grozījums Nr. 59
Inés Ayala Sender

Regulas priekšlikums
36. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(36) Tiešā atbalsta atsaistīšana un vienotā 
maksājuma shēmas ieviešana bija būtiski 
elementi kopējās lauksaimniecības 
politikas pārveidošanas procesā. Tomēr 
vairāku iemeslu dēļ 2003. gadā nācās 
saglabāt īpašu atbalstu daudziem 
laukaugiem. Pieredze, kas iegūta, īstenojot 
Regulu (EK) Nr. 1782/2003, un tirgus 
situācijas attīstība norāda uz to, ka shēmas, 
kuras neiekļāva vienotā maksājuma shēmā 
2003. gadā, pašreiz var integrēt minētajā 
shēmā, lai veicinātu uz tirgu orientētu un 
ilgtspējīgu lauksaimniecību. Tas jo īpaši 
attiecas uz olīveļļas nozari, kur tika 
saistīta tikai neliela atbalsta daļa. Tas 
attiecas arī uz maksājumiem par cietajiem 
kviešiem, proteīnaugiem, rīsiem, 
kartupeļu cieti un riekstiem, kur atlikušo 
saistīto maksājumu samazināta 
efektivitāte pamato atsaistīšanas iespējas 
izvēli. Attiecībā uz liniem ir arī lietderīgi 
atcelt atbalstu ražošanai un integrēt 
attiecīgās summas vienotā maksājuma 
shēmā. Attiecībā uz rīsiem, žāvētu rupjo 
lopbarību, kartupeļu cieti un liniem 
jānosaka pārejas periods, lai nodrošinātu, 
ka to pāreja uz atsaistīto atbalstu būtu pēc 
iespējas vienmērīgāka. Attiecībā uz 
riekstiem jāļauj dalībvalstīm turpināt 
maksāt atbalsta valsts daļu saistītā veidā,
lai mazinātu atsaistīšanas sekas.

(36) Tiešā atbalsta atsaistīšana un vienotā 
maksājuma shēmas ieviešana bija būtiski 
elementi kopējās lauksaimniecības 
politikas pārveidošanas procesā. Tomēr 
vairāku iemeslu dēļ 2003. gadā nācās 
saglabāt īpašu atbalstu daudziem 
laukaugiem. Pieredze, kas iegūta, īstenojot 
Regulu (EK) Nr. 1782/2003, un tirgus 
situācijas attīstība norāda uz to, ka shēmas, 
kuras neiekļāva vienotā maksājuma shēmā 
2003. gadā, pašlaik varētu pēc dalībvalsts 
izvēles integrēt minētajā shēmā, lai 
veicinātu uz tirgu orientētu un ilgtspējīgu 
lauksaimniecību. 

Or. es
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Grozījums Nr. 60
Inés Ayala Sender

Regulas priekšlikums
37. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(37) Tā kā jaunas shēmas tiks integrētas 
vienotā maksājuma shēmā, jāparedz 
noteikums par individuāla ienākumu 
atbalsta jauna līmeņa aprēķināšanu 
atbilstīgi minētajai shēmai. Attiecībā uz 
riekstiem, kartupeļu cieti, liniem un 
žāvēto rupjo lopbarību šāds palielinājums 
jāpiešķir, pamatojoties uz atbalstu, ko 
lauksaimnieki saņēma pēdējo gadu laikā. 
Tomēr attiecībā uz to maksājumu 
iekļaušanu, kuri bija tikai daļēji izslēgti 
no vienotā maksājuma shēmas, jāsniedz 
dalībvalstīm iespēja izmantot sākotnējos 
atsauces laikposmus.

(37) Tā kā jaunas shēmas, iespējams, tiks 
integrētas vienotā maksājuma shēmā, 
jāparedz noteikums par individuāla 
ienākumu atbalsta jauna līmeņa 
aprēķināšanu atbilstīgi minētajai shēmai.

Or. es

Grozījums Nr. 61
Inés Ayala Sender

Regulas priekšlikums
1. pants – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) atbalsta shēmas lauksaimniekiem, kas 
ražo rīsus, kartupeļu cieti, kokvilnu, 
cukuru, augļus un dārzeņus, aitu gaļu, kazu 
gaļu, liellopu un teļa gaļu;

d) atbalsta shēmas lauksaimniekiem, kas 
ražo rīsus, proteīnaugus, sauso lopbarību, 
cietes kartupeļus, kokvilnu, cukuru, augļus 
un dārzeņus, riekstus, tabaku, aitu gaļu, 
kazu gaļu, liellopu un teļa gaļu;

Or. es
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Grozījums Nr. 62
Roberto Musacchio

Regulas priekšlikums
2. pants – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) „lauksaimnieks” ir fiziska vai juridiska 
persona vai fizisku vai juridisku personu 
grupa neatkarīgi no grupai un tās 
dalībniekiem valsts tiesību aktos piešķirtā 
juridiskā statusa, kuras saimniecība atrodas 
Kopienas teritorijā, kā minēts Līguma 
299. pantā, un kura veic lauksaimniecisku 
darbību;

(a) „lauksaimnieks” ir fiziska vai juridiska 
persona vai fizisku vai juridisku personu 
grupa neatkarīgi no grupai un tās 
dalībniekiem valsts tiesību aktos piešķirtā 
juridiskā statusa, kuras saimniecība atrodas 
Kopienas teritorijā, kā minēts Līguma 
299. pantā, un kura veic lauksaimniecisku 
darbību, kas ir šīs personas galvenais 
ienākumu avots; 

Or. en

Pamatojums

Svarīgi precizēt, ka subsīdijas tiks piešķirtas fiziskām vai juridiskām personām, kuras spēj 
uzturēt sociāli ekonomisku tīklu īpaši atsevišķos lauksaimniecības rajonos, kā arī aizsargāt 
vidi ar labu lauksaimniecības praksi, kas ir šo personu galvenais ienākumu avots.

Grozījums Nr. 63
Urszula Krupa

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) vide; b) dabiskās vides stāvoklis,

Or. pl

Pamatojums

Termins „vide” attiecībā uz prasībām pārvaldības jomā ir nekonkrēts. Galvenais kritērijs ir 
„dabiskās vides stāvoklis”.
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Grozījums Nr. 64
Robert Sturdy

Regulas priekšlikums
5. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Komisija 2009. gadā veiks detalizētu 
pārskatu, lai noteiktu, kādā veidā 
lauksaimniecības nozare var samazināt 
siltumnīcefekta gāzu emisijas, lai 
piedāvātu stabilus zinātniskus elementus 
gaidāmo priekšlikumu atbalstam.

Or. en

Pamatojums

Lauksaimniecības nozarē jau veic plašus pasākumus, lai mazinātu tās ietekmi uz vidi. Pirms 
jaunu priekšlikumu izteikšanas mums ir jānoskaidro, veicot rūpīgu zinātnisku izpēti, kādēļ un 
kādos apstākļos vajadzētu noteikt regulējumus un mērķus.

Grozījums Nr. 65
Robert Sturdy

Regulas priekšlikums
5. pants – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b Komisija līdz 2013. gadam atceļ 
jebkuru eksporta subsidēšanu.

Or. en

Pamatojums

PTO ir apņēmusies līdz 2013. gadam atcelt jebkādu eksporta subsidēšanu. Tātad Eiropas 
Savienībai vajadzētu censties sasniegt šo mērķi.
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Grozījums Nr. 66
Urszula Krupa

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tomēr dalībvalsts var pilnībā pamatotos 
apstākļos atkāpties no pirmās daļas, ja tā 
veic darbību, lai novērstu jebkādu 
ievērojamu samazinājumu tās kopējā 
pastāvīgajā ganību apgabalā.

Tomēr dalībvalsts var pilnībā pamatotos 
apstākļos atkāpties no pirmās daļas, ja tā 
veic darbību, lai novērstu jebkādu 
ievērojamu samazinājumu tās kopējā 
pastāvīgajā ganību apgabalā, pamatojoties 
uz ekoloģiskās kompensēšanas 
principiem.

Or. pl

Pamatojums

Ekoloģiskās kompensēšanas principi ļauj izlīdzināt zaudējumus, ko rada dabisko vērtīgo 
zemju samazināšanās. Ja zaļām izlīdzināti kultivētām platībām ir būtiska vides funkcija, 
prioritāte ir aizkavēt šo platību ilglaicīgu zaudēšanu.

Grozījums Nr. 67
Johannes Blokland

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Jebkuru to tiešo maksājumu summu, kas 
konkrētā kalendārajā gadā jāpiešķir 
lauksaimniekam un pārsniedz EUR 5000, 
samazina katru gadu līdz 2012. gadam par
šādām procentuālajām daļām:

1. Jebkuru to tiešo maksājumu summu, kas 
konkrētā kalendārajā gadā jāpiešķir 
lauksaimniekam un pārsniedz EUR 5000, 
samazina katru gadu līdz 2012. gadam par
5 %.

a) 2009: 7 %
b) 2010: 9 %,
c) 2011: 11 %,
d) 2012: 13 %

Or. nl
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Pamatojums

Lauku attīstība ir nozīmīgs temats. Nav nepieciešams atkārtoti veikt papildu modulāciju, bet 
drīzāk paplašināt 68. pantu (Padomes Regulai Nr. 1782/2003). Šis pants dod dalībvalstīm 
iespēju piešķirt no jauna savu ienākumu atbalstu, piemēram, par labu lauksaimniecībai, kas 
respektē vidi. Turklāt izdevumu kontrole pirmajā pīlārā ir organizēta labāk nekā otrajā 
pīlārā.

Grozījums Nr. 68
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Jebkuru to tiešo maksājumu summu, kas 
konkrētā kalendārajā gadā jāpiešķir 
lauksaimniekam un pārsniedz EUR 5000, 
samazina katru gadu līdz 2012. gadam par 
šādām procentuālajām daļām:

1. Jebkuru to tiešo maksājumu summu, kas 
konkrētā kalendārajā gadā jāpiešķir 
lauksaimniekam un pārsniedz EUR 5000, 
samazina katru gadu līdz 2012. gadam par 
šādām procentuālajām daļām:

a) 2009: 7 %, a) 2009: 5 %,
b) 2010: 9 %, b) 2010: 5 %,

c) 2011: 11 %, c) 2011: 5 %,
d) 2012: 13 %. d) 2012: 5 %.

Or. es

Pamatojums

Sistemātiski samazinot tiešos atbalstus, ko saņem lauksaimnieki, jūtami varētu samazināties 
saimniecību rentabilitāte un lielā mērā varētu būt apdraudēta to izdzīvošana. Eiropas 
Savienībai nākotnē ir jācenšas nodrošināt sev pārtikas pašpietiekamību.
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Grozījums Nr. 69
Inés Ayala Sender

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Jebkuru to tiešo maksājumu summu, kas 
konkrētā kalendārajā gadā jāpiešķir 
lauksaimniekam un pārsniedz EUR 5000, 
samazina katru gadu līdz 2012. gadam par 
šādām procentuālajām daļām:

1. Jebkuru to tiešo maksājumu summu, kas 
konkrētā kalendārajā gadā jāpiešķir 
lauksaimniekam un pārsniedz EUR 5000, 
samazina katru gadu līdz 2012. gadam par 
šādām procentuālajām daļām:

a) 2009: 7 %, a) 2009: 5 %,

b) 2010: 9 %, b) 2010: 5 %,
c) 2011: 11 %, c) 2011: 5 %,

d) 2012: 13 %. d) 2012: 5 %.

Or. es

Pamatojums

a) Grozījums atkārto nosacījumus EP 2008. gada 12. marta rezolūcijā, ko pieņēma ar lielu 
balsu vairākumu.

b) Grozījums atkārto nosacījumus EP 2008. gada 12. marta rezolūcijā, ko pieņēma ar lielu 
balsu vairākumu.

c) Grozījums atkārto nosacījumus EP 2008. gada 12. marta rezolūcijā, ko pieņēma ar lielu 
balsu vairākumu.

d) Grozījums atkārto nosacījumus EP 2008. gada 12. marta rezolūcijā, ko pieņēma ar lielu 
balsu vairākumu.

Grozījums Nr. 70
Robert Sturdy

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Samazinājumus, kas minēti 1. punktā, 
palielina: 

Svītrots
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a) summām no EUR 100 000 līdz 
EUR 199 999 par 3 procentu punktiem;
b) summām no EUR 200 000 līdz 
EUR 299 999 par 6 procentu punktiem;
c) summām no EUR 300 000 un vairāk 
par 9 procentu punktiem.

Or. en

Pamatojums

Platībatkarīgiem maksājumiem vajadzētu segt lauksaimnieku izdevumus katra zemes hektāra 
labai vides pārvaldībai. Pakāpeniska modulācija veicinās birokrātijas palielināšanos, un 
vislielākās saimniecības sadalīsies, radot jaunus administratīvos un finanšu slogus bez 
vispārēja finansējumu samazinājuma.

Grozījums Nr. 71
Inés Ayala Sender

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Samazinājumus, kas minēti 1. punktā, 
palielina:

2. Samazinājumus, kas minēti 1. punktā, 
palielina:

a) summām no EUR 100 000 līdz 
EUR 199 999 par 3 procentu punktiem;

a) summām no EUR 100 000 līdz 
EUR 199 999 par 2 procentu punktiem;

b) summām no EUR 200 000 līdz 
EUR 299 999 par 6 procentu punktiem;

b) summām no EUR 200 000 līdz 
EUR 299 999 par 3 procentu punktiem;

c) summām no EUR 300 000 un vairāk par
9 procentu punktiem.

c) summām no EUR 300 000 un vairāk par
4 procentu punktiem.

Or. es

Pamatojums

a) Eiropas Parlaments 2008. gada 12. marta rezolūcijā ar pārliecinošu balsu vairākumu 
ierosināja pakāpenisku modulāciju ar precīzu griestu norādi. Ir svarīgi atkārtot šo 
orientāciju.

b) Eiropas Parlaments 2008. gada 12. marta rezolūcijā ar pārliecinošu balsu vairākumu 
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ierosināja pakāpenisku modulāciju ar precīzu griestu norādi. Ir svarīgi atkārtot šo 
orientāciju.

c) Eiropas Parlaments 2008. gada 12. marta rezolūcijā ar pārliecinošu balsu vairākumu 
ierosināja pakāpenisku modulāciju ar precīzu griestu norādi. Ir svarīgi atkārtot šo 
orientāciju.

Grozījums Nr. 72
Johannes Blokland

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Samazinājumus, kas minēti 1. punktā, 
palielina:

2. Samazinājumu, kas minēts 1. punktā, 
palielina:

Or. nl

Pamatojums

Lauku attīstība ir nozīmīgs temats. Nav nepieciešams atkārtoti veikt papildu modulāciju, bet 
drīzāk paplašināt 68. pantu (Padomes Regulai Nr. 1782/2003). Šis pants dod dalībvalstīm 
iespēju piešķirt no jauna savu ienākumu atbalstu, piemēram, par labu lauksaimniecībai, kas 
respektē vidi. Turklāt izdevumu kontrole pirmajā pīlārā ir organizēta labāk nekā otrajā 
pīlārā.

Grozījums Nr. 73
Roberto Musacchio

Regulas priekšlikums
7. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Otrajā pīlārā tikai vides mērķiem 
izmanto visas samazinājumu summas, kas 
aplūkotas 1. un 2. punktā, dodot 
priekšroku zemes aizsardzībai un ūdens 
resursu nodrošināšanai.

Or. en
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Pamatojums

Jāuzsver, ka iepriekšējās tiešo subsīdiju summas saskaņā ar vidējiem samazinājumiem, kas 
noteikti 1. un 2. punktā, ir jāparedz vides mērķiem.

Grozījums Nr. 74
Robert Sturdy

Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Summas, kuras atbilst samazinājumam 
par 5 procentu punktiem, iedala 
attiecīgajām dalībvalstīm saskaņā ar 
procedūru, kas minēta 128. panta 
2. punktā, pamatojoties uz šādiem 
kritērijiem:

Svītrots

a) lauksaimniecības zemes;
b) nodarbinātība lauksaimniecībā;
c) iekšzemes kopprodukts (IKP) uz vienu 
iedzīvotāju pēc pirktspējas.
Tomēr jebkura attiecīgā dalībvalsts saņem 
vismaz 80 % no kopējām summām, kas 
modulācijas rezultātā radušās attiecīgajā 
dalībvalstī.

Or. en

Pamatojums

Platībatkarīgiem maksājumiem vajadzētu segt lauksaimnieku izdevumus katra zemes hektāra 
labai vides pārvaldībai. Pakāpeniska modulācija veicinās birokrātijas palielināšanos, un 
vislielākās saimniecības sadalīsies, radot jaunus administratīvos un finanšu slogus, kopumā 
nesamazinot finansējumus.
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Grozījums Nr. 75
Esther Herranz García, Pilar Ayuso

Regulas priekšlikums
43. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Visas tiesības uz maksājumu, kuras vēl nav 
izmantotas 2 gadu laikā, piešķir valsts 
rezervei, izņemot force majeure gadījumus 
un ārkārtas apstākļus 36. panta 1. punkta 
nozīmē.

Visas tiesības uz maksājumu, kuras vēl nav 
izmantotas 2 gadu laikā, piešķir valsts 
rezervei, izņemot force majeure gadījumus 
un ārkārtas apstākļus 36. panta 1. punkta 
nozīmē. Šie fondi, pirmām kārtām, ir 
jāizlieto, lai atvieglotu jaunatnes piekļuvi 
lauksaimnieciskai darbībai, nodrošinot 
paaudžu nomaiņu.

Or. es

Pamatojums

Kopējās lauksaimniecības politikas rīcībā nav līdzekļu, lai veicinātu paaudžu nomaiņu, kas 
tomēr ir nepieciešama, lai garantētu lauksaimniecības ilgtspējību.

Grozījums Nr. 76
Inés Ayala Sender

Regulas priekšlikums
68. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis vēlākais līdz 2009. gada 
1. augustam var pieņemt lēmumu no 
2010. gada izmantot līdz 10 % no valstij 
noteiktā maksimālā apjoma, kas minēts 
41. pantā, lai piešķirtu lauksaimniekiem 
atbalstu

1. Dalībvalstis vēlākais līdz 2009. gada 
1. augustam var pieņemt lēmumu no 
2010. gada izmantot līdz 20 % no valstij 
noteiktā maksimālā apjoma, kas minēts 
41. pantā, lai piešķirtu lauksaimniekiem 
atbalstu

Or. es
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Grozījums Nr. 77
Inés Ayala Sender

Regulas priekšlikums
68. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) ieguldot ražas apdrošināšanas prēmijās 
saskaņā ar 69. panā izklāstītajiem 
nosacījumiem,

d) ieguldot lauksaimniecības
apdrošināšanas prēmijās saskaņā ar 
69. panā izklāstītajiem nosacījumiem,

Or. es

Grozījums Nr. 78
Inés Ayala Sender

Regulas priekšlikums
68. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) kopfondos dzīvnieku un augu slimībām
saskaņā ar 70. pantā izklāstītajiem 
nosacījumiem.

e) kopfondos saskaņā ar 70. pantā 
izklāstītajiem nosacījumiem.

Or. es

Grozījums Nr. 79
Inés Ayala Sender

Regulas priekšlikums
69. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ražas apdrošināšana Lauksaimniecības apdrošināšana

Or. es
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Grozījums Nr. 80
Inés Ayala Sender

Regulas priekšlikums
69. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis var veikt finansiālus 
ieguldījumus iemaksās par ražas
apdrošināšanu pret zaudējumiem, ko 
radījuši nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi.

1. Dalībvalstis var veikt finansiālus 
ieguldījumus iemaksās par 
lauksaimniecības apdrošināšanu pret
ekonomiskiem zaudējumiem, ko radījušas
dabas katastrofas, nelabvēlīgi klimatiskie 
apstākļi vai arī dzīvnieku vai augu 
slimības.

Šajā pantā „nelabvēlīgi klimatiskie 
apstākļi” nozīmē laika apstākļus, kas 
pielīdzināmi dabas katastrofām, piemēram, 
sals, krusa, ledus, lietus vai sausums, kas 
vienā reizē iznīcina vairāk nekā 30 % no 
attiecīgā lauksaimnieka vidējās gada 
produkcijas iepriekšējo trīs gadu laikā vai 
no trīs gadu vidējās produkcijas, 
pamatojoties uz iepriekšējo piecu gadu 
periodu un izslēdzot augstāko un zemāko 
rādītāju.

Šajā pantā: 

– „nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi” 
nozīmē laika apstākļus, kas pielīdzināmi 
dabas katastrofām, piemēram, sals, krusa, 
ledus, lietus vai sausums, kas vienā reizē 
iznīcina vairāk nekā 30 % no attiecīgā 
lauksaimnieka vidējās gada produkcijas 
iepriekšējo trīs gadu laikā vai no trīs gadu 
vidējās produkcijas, pamatojoties uz 
iepriekšējo piecu gadu periodu un
izslēdzot augstāko un zemāko rādītāju;

– „ekonomiskie zaudējumi” nozīmē 
jebkuras papildu izmaksas, kas radušās 
lauksaimniekam, veicot ārkārtas 
pasākumus, lai samazinātu attiecīgā 
tirgus apgādi, vai jebkurus būtiskus 
produkcijas zaudējumus. Izmaksas, par
kurām var piešķirt kompensāciju saskaņā 
ar citiem Kopienas noteikumiem, un 
izmaksas, ko radījusi citu 
veterinārsanitāro, veterināro vai 
fitosanitāro pasākumu izmantošana, 
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neuzskata par ekonomiskiem 
zaudējumiem.

Or. es

Grozījums Nr. 81
Inés Ayala Sender

Regulas priekšlikums
69. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Katram lauksaimniekam piešķirtais 
finansiālais ieguldījums ir noteikts 60 %
apmērā no apdrošināšanas prēmijas.
Dalībvalstis var nolemt palielināt 
finansiālo ieguldījumu līdz 70 %, ņemot 
vērā klimatiskos apstākļus vai stāvokli 
attiecīgajā nozarē.

2. Katram lauksaimniekam piešķirtais 
finansiālais ieguldījums ir noteikts 80 % 
vai 50 % apmērā no apdrošināšanas 
prēmijas, vadoties pēc kritērijiem, kas 
izklāstīti Komisijas Regulas (EK) 
Nr. 1857/2007 12. panta 2. punktā.

Or. es

Grozījums Nr. 82
Inés Ayala Sender

Regulas priekšlikums
69. pants –3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Izmaksu segums par ražas 
apdrošināšanu ir pieejams tikai tad, ja 
nelabvēlīgus klimatiskos apstākļus oficiāli 
atzinusi attiecīgās dalībvalsts kompetentā 
iestāde. 

Svītrots

Or. es
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Grozījums Nr. 83
Inés Ayala Sender

Regulas priekšlikums
70. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis, veicot iemaksas kopfondos, 
var paredzēt finansiālu kompensāciju, kas 
izmaksājama lauksaimniekiem par 
ekonomiskajiem zaudējumiem, ko radījis
dzīvnieku vai augu slimību uzliesmojums.

1. Dalībvalstis, veicot iemaksas kopfondos, 
var paredzēt finansiālu kompensāciju, kas 
izmaksājama lauksaimniekiem par 
ekonomiskajiem zaudējumiem dabas 
katastrofu rezultātā, nelabvēlīgu 
klimatisko apstākļu vai arī dzīvnieku vai 
augu slimību dēļ.

Or. es

Grozījums Nr. 84
Inés Ayala Sender

Regulas priekšlikums
70. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) „kopfonds” nozīmē dalībvalsts saskaņā 
ar valsts tiesību aktiem apstiprinātu 
sistēmu, lai iesaistītie lauksaimnieki varētu 
apdrošināties, piešķirot šādiem 
lauksaimniekiem kompensācijas 
maksājumus, ja tos skāruši ekonomiski 
zaudējumi, ko radījis dzīvnieku vai augu 
slimību uzliesmojums;

a) „kopfonds” nozīmē dalībvalsts saskaņā 
ar valsts tiesību aktiem apstiprinātu 
sistēmu, lai iesaistītie lauksaimnieki varētu 
apdrošināties, piešķirot šādiem 
lauksaimniekiem kompensācijas 
maksājumus, ja tos skāruši ekonomiski 
zaudējumi saimniecībā dabas katastrofu 
rezultātā, nelabvēlīgu klimatisko apstākļu 
vai arī dzīvnieku vai augu slimību dēļ;

Or. es
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Grozījums Nr. 85
Inés Ayala Sender

Regulas priekšlikums
70. pants – 2. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) „nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi” 
nozīmē laikapstākļus, kas pielīdzināmi 
dabas katastrofām, piemēram, sals, krusa, 
ledus, lietus vai sausums, kas vienā reizē 
iznīcina vairāk nekā 30 % no attiecīgā 
lauksaimnieka vidējās gada produkcijas 
iepriekšējos trijos gados vai no triju gadu 
vidējās produkcijas, pamatojoties uz 
iepriekšējo piecu gadu periodu un 
izslēdzot augstāko un zemāko rādītāju.

Or. es

Grozījums Nr. 86
Inés Ayala Sender

Regulas priekšlikums
70. pants – 5. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Finansiālais ieguldījums nepārsniedz
60 % no 4. punktā minētajām izmaksām.
Dalībvalstis var nolemt palielināt 
finansiālo ieguldījumu līdz 70 %, ņemot 
vērā stāvokli attiecīgajā nozarē. Izmaksas, 
ko nesedz finansiālie ieguldījumi, jāsedz 
iesaistītajiem lauksaimniekiem.

5. Finansiālais ieguldījums nepārsniedz
80 % no 4. punktā minētajām izmaksām.  
Izmaksas, ko nesedz finansiālie 
ieguldījumi, jāsedz iesaistītajiem 
lauksaimniekiem.

Or. es
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Grozījums Nr. 87
Inés Ayala Sender

Regulas priekšlikums
70. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Dalībvalstis nosaka noteikumus 
kopfonda izveidošanai un pārvaldībai, jo 
īpaši attiecībā uz kompensācijas 
maksājumu piešķiršanu lauksaimniekiem 
krīzes gadījumā vai šo noteikumu 
pārvaldībai un kontrolei.

7. Dalībvalstis nosaka noteikumus 
kopfonda izveidošanai un pārvaldībai, jo 
īpaši attiecībā uz kompensācijas 
maksājumu piešķiršanu lauksaimniekiem 
krīzes gadījumā vai šo noteikumu 
pārvaldībai un kontrolei. Pirms šo 
noteikumu piemērošanas dalībvalstis 
informē vienotas KTO vadību, lai 
koordinētu Kopienas līmenī uzsāktos 
pasākumus.

Or. es
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