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Grozījums Nr. 1581
Diane Dodds

Regulas priekšlikums
30. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
55. pantu pieņemt deleģētos aktus, kuros 
nosaka “kultūras” definīciju un 
noteikumus par dažādu kultūru īpatsvara 
precīzu aprēķināšanu.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1582
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Janusz Wojciechowski

Regulas priekšlikums
30. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
55. pantu pieņemt deleģētos aktus, kuros 
nosaka “kultūras” definīciju un 
noteikumus par dažādu kultūru īpatsvara 
precīzu aprēķināšanu.

2. Lai nodrošinātu kultūru dažādošanas 
pasākumā minēto pienākumu samērīgu 
un nediskriminējošu piemērošanu un tās 
rezultātā vides aizsardzības uzlabošanu,
Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 55. pantu 
pieņemt deleģētos aktus, lai papildinātu šā 
panta 1.b punktā noteiktās kultūras ar 
citiem kultūru veidiem un paredzētu
noteikumus par dažādu kultūru īpatsvara 
precīzu aprēķināšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 1583
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora
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Regulas priekšlikums
30. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
55. pantu pieņemt deleģētos aktus, kuros 
nosaka “kultūras” definīciju un noteikumus 
par dažādu kultūru īpatsvara precīzu 
aprēķināšanu.

2. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
55. panta noteikumiem pieņemt deleģētos 
aktus, kuros nosaka “kultūras” definīciju 
un noteikumus par dažādu kultūru 
īpatsvara precīzu aprēķināšanu, paturot 
prātā, ka papuves zeme ir uzskatāma par 
kultūru dažādošanas nolūkā, un sekmīgāk 
nosakot šā panta 1. punktā minēto 
ekoloģiski nozīmīgo platību veidus, kā arī 
pievienojot un nosakot citus ekoloģiski 
nozīmīgu platību veidus, kurus var ņemt 
vērā, ievērojot 1. punktā minēto 
procentuālo daļu.

Or. es

Pamatojums

Ir atbilstīgi iekļaut kultūru sarakstu pielikumā. Tomēr arī papuves zeme ir uzskatāma par 
kultūru.

Grozījums Nr. 1584
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Regulas priekšlikums
30. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
55. pantu pieņemt deleģētos aktus, kuros 
nosaka “kultūras” definīciju un noteikumus 
par dažādu kultūru īpatsvara precīzu 
aprēķināšanu.

2. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
55. pantu pieņemt deleģētos aktus, kuros 
nosaka “kultūras” definīciju un noteikumus 
par dažādu kultūru īpatsvara precīzu 
aprēķināšanu, paturot prātā, ka papuves 
zeme ir uzskatāma par kultūru 
dažādošanas nolūkā, un sekmīgāk 
nosakot šā panta 1. punktā minēto 
ekoloģiski nozīmīgo platību veidus, kā arī 
pievienojot un nosakot citus ekoloģiski 
nozīmīgu platību veidus, kurus var ņemt 
vērā, ievērojot 1. punktā minēto 
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procentuālo daļu.

Or. es

Grozījums Nr. 1585
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi

Regulas priekšlikums
30. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
55. pantu pieņemt deleģētos aktus, kuros 
nosaka “kultūras” definīciju un 
noteikumus par dažādu kultūru īpatsvara 
precīzu aprēķināšanu.

2. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
55. pantu pieņemt deleģētos aktus, lai 
papildinātu 1.b punktā uzskaitīto kultūru 
sarakstu un paredzētu noteikumus par 
dažādu kultūru īpatsvara precīzu 
aprēķināšanu.

Or. it

Grozījums Nr. 1586
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Regulas priekšlikums
30. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
55. pantu pieņemt deleģētos aktus, kuros 
nosaka “kultūras” definīciju un noteikumus 
par dažādu kultūru īpatsvara precīzu 
aprēķināšanu.

2. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
55. pantu pieņemt deleģētos aktus, kuros 
nosaka “kultūras” un “lauksaimniecības 
līdzsvara” definīciju un noteikumus par 
dažādu kultūru īpatsvara precīzu 
aprēķināšanu.

Or. fr

Grozījums Nr. 1587
Diane Dodds
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Regulas priekšlikums
30. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
55. pantu pieņemt deleģētos aktus, kuros 
nosaka “kultūras” definīciju un 
noteikumus par dažādu kultūru īpatsvara 
precīzu aprēķināšanu.

2. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
55. pantu pieņemt deleģētos aktus, kuros 
nosaka “kultūras” definīciju.

Or. en

Grozījums Nr. 1588
Vicky Ford

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Ja aramzemi apstrādā kopā ar citu 
aramzemi, kas pieder citam īpašniekam 
kultūru audzēšanas bloku sistēmas 
ietvaros, 1. punkta prasības piemēro tā, it 
kā visa aramzeme, kurai ir piemērojama 
attiecīgā sistēma, ir viena aramzemes 
platība, kas atrodas viena lauksaimnieka 
pārziņā.

Or. en

Grozījums Nr. 1589
Béla Glattfelder

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Dalībvalstis var atbrīvot 
lauksaimniekus no šajā punktā 
paredzētajiem pienākumiem, ja tie nevar 



AM\909521LV.doc 7/167 PE494.487v01-00

LV

tos izpildīt nelabvēlīgu laika apstākļu vai 
citas dabas katastrofas dēļ.

Or. en

Grozījums Nr. 1590
James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Regulas priekšlikums
31. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

31. pants svītrots
Ilggadīgie zālāji

1. Lauksaimnieki saglabā ilggadīgos 
zālājus tajās savu saimniecību platībās, 
kuras deklarētas kā ilggadīgie zālāji 
pieteikumā, kas iesniegts par 
2014. pieprasījumu gadu saskaņā ar 
Regulas (ES) Nr. XXX (HZ) 74. panta 
1. punktu, turpmāk “atsauces platības, ko 
aizņem ilggadīgie zālāji”.
Atsauces platības, ko aizņem ilggadīgie 
zālāji, palielina gadījumos, kad 
lauksaimniekam ir pienākums pārveidot 
platības ilggadīgajos zālājos 2014. gadā 
un/vai 2015. gadā, kā minēts 
Regulas (ES) Nr. [… ] [ HZR] 93. pantā.
2. Lauksaimniekiem ir atļauts pārveidot 
ne vairāk kā 5 % no atsauces platībām, ko 
aizņem ilggadīgie zālāji. Nepārvaramas 
varas un ārkārtas apstākļos minēto limitu 
nepiemēro.
3. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
55. pantu pieņemt deleģētos aktus, kuros 
paredz noteikumus par atsauces platību, 
ko aizņem ilggadīgie zālāji, palielināšanu, 
kā minēts 1. punkta otrajā daļā, ilggadīgo 
zālāju atjaunošanu, lauksaimniecības 
platības pārveidošanu ilggadīgos zālājos, 
ja pārsniegts atļautais samazinājums, kas 
minēts 2. punktā, kā arī noteikumus par 
to, kā zemes nodošanas gadījumā 
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grozāma atsauces platība, ko aizņem 
ilggadīgie zālāji.

Or. en

Grozījums Nr. 1591
Britta Reimers

Regulas priekšlikums
31. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

31. pants svītrots
Ilggadīgie zālāji

1. Lauksaimnieki saglabā ilggadīgos 
zālājus tajās savu saimniecību platībās, 
kuras deklarētas kā ilggadīgie zālāji 
pieteikumā, kas iesniegts par 
2014. pieprasījumu gadu saskaņā ar 
Regulas (ES) Nr. XXX (HZ) 74. panta 
1. punktu, turpmāk “atsauces platības, ko 
aizņem ilggadīgie zālāji”.
Atsauces platības, ko aizņem ilggadīgie 
zālāji, palielina gadījumos, kad 
lauksaimniekam ir pienākums pārveidot 
platības ilggadīgajos zālājos 2014. gadā 
un/vai 2015. gadā, kā minēts 
Regulas (ES) Nr. [… ] [ HZR] 93. pantā.
2. Lauksaimniekiem ir atļauts pārveidot 
ne vairāk kā 5 % no atsauces platībām, ko 
aizņem ilggadīgie zālāji. Nepārvaramas 
varas un ārkārtas apstākļos minēto limitu 
nepiemēro.
3. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
55. pantu pieņemt deleģētos aktus, kuros 
paredz noteikumus par atsauces platību, 
ko aizņem ilggadīgie zālāji, palielināšanu, 
kā minēts 1. punkta otrajā daļā, ilggadīgo 
zālāju atjaunošanu, lauksaimniecības 
platības pārveidošanu ilggadīgos zālājos, 
ja pārsniegts atļautais samazinājums, kas 
minēts 2. punktā, kā arī noteikumus par 
to, kā zemes nodošanas gadījumā 
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grozāma atsauces platība, ko aizņem 
ilggadīgie zālāji.

Or. de

Pamatojums

Lai nodrošinātu ekoloģisko ieguvumu, ir nepieciešama diferencēta pieeja atbilstoši reģioniem 
un pasākumiem, nevis vispārēja lauku apstrādes pārtraukšana. Attiecīgi agrovides pasākumu 
pamatā būtu jābūt otrajam pīlāram. Īstenojot šo pantu, tiktu būtiski samazināta 
lauksaimniecību konkurētspēja un to iespējamais būtiskais ieguldījums pārtikas 
nepietiekamības problēmas risināšanā visā pasaulē; reģionos, kuros samazinās liellopu 
skaits, nav alternatīvu zālāju iespēju.

Grozījums Nr. 1592
Izaskun Bilbao Barandica

Regulas priekšlikums
31. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

31. pants svītrots
Ilggadīgie zālāji

1. Lauksaimnieki saglabā ilggadīgos 
zālājus tajās savu saimniecību platībās, 
kuras deklarētas kā ilggadīgie zālāji 
pieteikumā, kas iesniegts par 
2014. pieprasījumu gadu saskaņā ar 
Regulas (ES) Nr. XXX (HZ) 74. panta 
1. punktu, turpmāk “atsauces platības, ko 
aizņem ilggadīgie zālāji”.
Atsauces platības, ko aizņem ilggadīgie 
zālāji, palielina gadījumos, kad 
lauksaimniekam ir pienākums pārveidot 
platības ilggadīgajos zālājos 2014. gadā 
un/vai 2015. gadā, kā minēts 
Regulas (ES) Nr. [… ] [ HZR] 93. pantā.
2. Lauksaimniekiem ir atļauts pārveidot 
ne vairāk kā 5 % no atsauces platībām, ko 
aizņem ilggadīgie zālāji. Nepārvaramas 
varas un ārkārtas apstākļos minēto limitu 
nepiemēro.
3. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
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55. pantu pieņemt deleģētos aktus, kuros 
paredz noteikumus par atsauces platību, 
ko aizņem ilggadīgie zālāji, palielināšanu, 
kā minēts 1. punkta otrajā daļā, ilggadīgo 
zālāju atjaunošanu, lauksaimniecības 
platības pārveidošanu ilggadīgos zālājos, 
ja pārsniegts atļautais samazinājums, kas 
minēts 2. punktā, kā arī noteikumus par 
to, kā zemes nodošanas gadījumā 
grozāma atsauces platība, ko aizņem 
ilggadīgie zālāji.

Or. es

Grozījums Nr. 1593
Diane Dodds

Regulas priekšlikums
31. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

31. pants svītrots
Ilggadīgie zālāji

1. Lauksaimnieki saglabā ilggadīgos 
zālājus tajās savu saimniecību platībās, 
kuras deklarētas kā ilggadīgie zālāji 
pieteikumā, kas iesniegts par 
2014. pieprasījumu gadu saskaņā ar 
Regulas (ES) Nr. XXX (HZ) 74. panta 
1. punktu, turpmāk “atsauces platības, ko 
aizņem ilggadīgie zālāji”.
Atsauces platības, ko aizņem ilggadīgie 
zālāji, palielina gadījumos, kad 
lauksaimniekam ir pienākums pārveidot 
platības ilggadīgajos zālājos 2014. gadā 
un/vai 2015. gadā, kā minēts 
Regulas (ES) Nr. [… ] [ HZR] 93. pantā.
2. Lauksaimniekiem ir atļauts pārveidot 
ne vairāk kā 5 % no atsauces platībām, ko 
aizņem ilggadīgie zālāji. Nepārvaramas 
varas un ārkārtas apstākļos minēto limitu 
nepiemēro.
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3. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
55. pantu pieņemt deleģētos aktus, kuros 
paredz noteikumus par atsauces platību, 
ko aizņem ilggadīgie zālāji, palielināšanu, 
kā minēts 1. punkta otrajā daļā, ilggadīgo 
zālāju atjaunošanu, lauksaimniecības 
platības pārveidošanu ilggadīgos zālājos, 
ja pārsniegts atļautais samazinājums, kas 
minēts 2. punktā, kā arī noteikumus par 
to, kā zemes nodošanas gadījumā 
grozāma atsauces platība, ko aizņem 
ilggadīgie zālāji.

Or. en

Grozījums Nr. 1594
Martin Häusling
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
31. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ilggadīgie zālāji Ilggadīgās ganības

Or. en

Grozījums Nr. 1595
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Regulas priekšlikums
31. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ilggadīgie zālāji Ilggadīgās ganības

Or. en

Grozījums Nr. 1596
James Nicholson, Julie Girling
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Regulas priekšlikums
31. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ilggadīgie zālāji Ilggadīgie zālāji un ganības

Or. en

Grozījums Nr. 1597
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Herbert Dorfmann, Mariya Gabriel, Giovanni 
La Via, Marian-Jean Marinescu, Astrid Lulling, Maria do Céu Patrão Neves

Regulas priekšlikums
31. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ilggadīgie zālāji Ilggadīgie zālāji un ganības un ilggadīgās 
kultūras 

Or. en

Grozījums Nr. 1598
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Regulas priekšlikums
31. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ilggadīgie zālāji Ilggadīgie zālāji un ganības

Or. fr

Grozījums Nr. 1599
Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà

Regulas priekšlikums
31. pants – virsraksts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ilggadīgie zālāji Ilggadīgie zālāji un ganības

Or. it

Grozījums Nr. 1600
Salvatore Caronna

Regulas priekšlikums
31. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ilggadīgie zālāji Ganības un ilggadīgie zālāji

Or. it

Grozījums Nr. 1601
Petri Sarvamaa, Liisa Jaakonsaari

Regulas priekšlikums
31. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ilggadīgie zālāji Pagaidu un ilggadīgie zālāji

Or. en

Grozījums Nr. 1602
Robert Dušek

Regulas priekšlikums
31. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lauksaimnieki saglabā ilggadīgos zālājus 
tajās savu saimniecību platībās, kuras 
deklarētas kā ilggadīgie zālāji pieteikumā, 

svītrots
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kas iesniegts par 2014. pieprasījumu gadu 
saskaņā ar Regulas (ES) Nr. XXX (HZ) 
74. panta 1. punktu, turpmāk “atsauces 
platības, ko aizņem ilggadīgie zālāji”.

Or. en

Grozījums Nr. 1603
Herbert Dorfmann

Regulas priekšlikums
31. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lauksaimnieki saglabā ilggadīgos zālājus 
tajās savu saimniecību platībās, kuras 
deklarētas kā ilggadīgie zālāji pieteikumā, 
kas iesniegts par 2014. pieprasījumu gadu 
saskaņā ar Regulas (ES) Nr. XXX (HZ) 
74. panta 1. punktu, turpmāk “atsauces 
platības, ko aizņem ilggadīgie zālāji”.

Ja lauksaimniecības platība, izņemot 
ilggadīgo zālāju platības, aizņem vairāk 
par 15 hektāriem, lauksaimnieki 
nodrošina to, ka vismaz 3 % no to 
atbalsttiesīgajiem hektāriem, kas definēti 
25. panta 2. punktā, ir atvēlēti ekoloģiski 
nozīmīgām platībām, piemēram, 
papuvēm, ilggadīgo kultūru platībām, 
terasēm, ainavas elementiem, piemēram, 
dzīvžogiem vai akmens mūriem, 
buferjoslām, platībām, ko aizņem 
kultūras, kas nozīmīgu augšanas cikla 
daļu atrodas zem ūdens, platībām, ko 
aizņem augsni uzlabojošas kultūras, 
piemēram, pākšaugi, un apmežotām 
platībām, kas minētas 25. panta 2. punkta 
b) apakšpunkta ii) punktā.

Or. it

Grozījums Nr. 1604
Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Nils Torvalds, Hannu Takkula

Regulas priekšlikums
31. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lauksaimnieki saglabā ilggadīgos zālājus Dalībvalstis nodrošina, ka ilggadīgo 
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tajās savu saimniecību platībās, kuras 
deklarētas kā ilggadīgie zālāji pieteikumā, 
kas iesniegts par 2014. pieprasījumu gadu 
saskaņā ar Regulas (ES) Nr. XXX (HZ) 
74. panta 1. punktu, turpmāk “atsauces 
platības, ko aizņem ilggadīgie zālāji”.

zālāju kopējo platību saglabā dalībvalsts 
un reģionālajā līmenī.

Or. en

Pamatojums

Lai novērstu birokrātiskas un uzraudzības problēmas, ir rūpīgāk jāapdomā ilggadīgo zālāju 
apjoms visas dalībvalsts, nevis tikai atsevišķas saimniecības līmenī.

Grozījums Nr. 1605
Petri Sarvamaa, Liisa Jaakonsaari

Regulas priekšlikums
31. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lauksaimnieki saglabā ilggadīgos zālājus 
tajās savu saimniecību platībās, kuras 
deklarētas kā ilggadīgie zālāji pieteikumā, 
kas iesniegts par 2014. pieprasījumu gadu 
saskaņā ar Regulas (ES) Nr. XXX (HZ) 
74. panta 1. punktu, turpmāk “atsauces 
platības, ko aizņem ilggadīgie zālāji”.

Dalībvalstis nodrošina, ka pagaidu vai 
ilggadīgo zālāju kopējo platību saglabā
dalībvalsts un reģionālajā līmenī.

Or. en

Grozījums Nr. 1606
Hynek Fajmon

Regulas priekšlikums
31. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lauksaimnieki saglabā ilggadīgos zālājus 
tajās savu saimniecību platībās, kuras 
deklarētas kā ilggadīgie zālāji pieteikumā, 
kas iesniegts par 2014. pieprasījumu gadu

Dalībvalstis nodrošina, ka 
lauksaimniecības zemi, kas minēta kā 
ilggadīgie zālāji pieteikumā, kas iesniegts 
par 2014. pieprasījumu gadu, saglabā kā 



PE494.487v01-00 16/167 AM\909521LV.doc

LV

saskaņā ar Regulas (ES) Nr. XXX (HZ) 
74. panta 1. punktu, turpmāk “atsauces 
platības, ko aizņem ilggadīgie zālāji”.

platību, ko aizņem ilggadīgie zālāji.

Or. en

Grozījums Nr. 1607
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Regulas priekšlikums
31. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lauksaimnieki saglabā ilggadīgos zālājus 
tajās savu saimniecību platībās, kuras 
deklarētas kā ilggadīgie zālāji pieteikumā, 
kas iesniegts par 2014. pieprasījumu gadu 
saskaņā ar Regulas (ES) Nr. XXX (HZ) 
74. panta 1. punktu, turpmāk “atsauces 
platības, ko aizņem ilggadīgie zālāji”.

Dalībvalstis nodrošina, ka noteiktajās 
robežās saglabā platības, ko aizņem 
ilggadīgie zālāji un ganības, un kopējās 
lauksaimniecības platības proporciju. Šis 
pienākums ir piemērojams valsts vai 
reģionālajā līmenī.

Or. fr

Grozījums Nr. 1608
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Mariya Gabriel, Herbert Dorfmann, Giovanni 
La Via, Astrid Lulling, Maria do Céu Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Regulas priekšlikums
31. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lauksaimnieki saglabā ilggadīgos zālājus 
tajās savu saimniecību platībās, kuras 
deklarētas kā ilggadīgie zālāji pieteikumā, 
kas iesniegts par 2014. pieprasījumu gadu 
saskaņā ar Regulas (ES) Nr. XXX (HZ) 
74. panta 1. punktu, turpmāk “atsauces 
platības, ko aizņem ilggadīgie zālāji”.

Dalībvalstis nodrošina, ka noteiktajās 
robežās saglabā platības, ko aizņem 
ilggadīgie zālāji, un kopējās 
lauksaimniecības platības proporciju. Šis 
pienākums ir piemērojams valsts vai 
reģiona līmenī.

Or. en
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Grozījums Nr. 1609
Liam Aylward, Marian Harkin

Regulas priekšlikums
31. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lauksaimnieki saglabā ilggadīgos zālājus 
tajās savu saimniecību platībās, kuras 
deklarētas kā ilggadīgie zālāji pieteikumā, 
kas iesniegts par 2014. pieprasījumu gadu 
saskaņā ar Regulas (ES) Nr. XXX (HZ) 
74. panta 1. punktu, turpmāk “atsauces 
platības, ko aizņem ilggadīgie zālāji”.

Dalībvalstis nodrošina, ka noteiktajās 
robežās saglabā platības, ko aizņem 
ilggadīgie zālāji, un kopējās 
lauksaimniecības platības proporciju. Šis 
pienākums ir piemērojams valsts vai 
reģiona līmenī.

Or. en

Pamatojums

Prasības par ilggadīgo zālāju saglabāšanu katra lauksaimnieka līmenī piemērošana ir pārāk 
ierobežojoša. Tāpēc ir ierosināts, ka tas būtu piemērojams valsts vai reģiona līmenī.

Grozījums Nr. 1610
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Janusz Wojciechowski

Regulas priekšlikums
31. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lauksaimnieki saglabā ilggadīgos zālājus 
tajās savu saimniecību platībās, kuras 
deklarētas kā ilggadīgie zālāji pieteikumā, 
kas iesniegts par 2014. pieprasījumu gadu 
saskaņā ar Regulas (ES) Nr. XXX (HZ) 
74. panta 1. punktu, turpmāk “atsauces 
platības, ko aizņem ilggadīgie zālāji”.

Dalībvalstis nodrošina, ka tiek saglabāta
ilggadīgo zālāju un kopējās 
lauksaimniecības zemes proporcija. Šis 
pienākums ir piemērojams valsts vai 
reģiona līmenī.

Or. en

Grozījums Nr. 1611
Jens Rohde
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Regulas priekšlikums
31. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lauksaimnieki saglabā ilggadīgos zālājus 
tajās savu saimniecību platībās, kuras 
deklarētas kā ilggadīgie zālāji pieteikumā, 
kas iesniegts par 2014. pieprasījumu gadu 
saskaņā ar Regulas (ES) Nr. XXX (HZ) 
74. panta 1. punktu, turpmāk “atsauces 
platības, ko aizņem ilggadīgie zālāji”.

Lauksaimnieki saglabā ilggadīgos zālājus 
tajās savu saimniecību platībās, kurām ir 
īpaša nozīme vides, klimata vai 
bioloģiskās daudzveidības ziņā. Šā punkta 
nozīmē “ilggadīgie zālāji” ir 4. panta 
1. punkta h) apakšpunktā minētā zeme, 
kas nav iekļauta saimniecības augsekas 
sistēmā, kā arī nav arta 10 gadus vai 
vairāk.

Or. en

Pamatojums

Ar ekoloģisko komponentu būtu jāaizsargā tikai bioloģiskajā ziņā visdaudzveidīgākie 
ilggadīgie zālāji.

Grozījums Nr. 1612
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Regulas priekšlikums
31. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lauksaimnieki saglabā ilggadīgos zālājus 
tajās savu saimniecību platībās, kuras 
deklarētas kā ilggadīgie zālāji pieteikumā, 
kas iesniegts par 2014. pieprasījumu gadu 
saskaņā ar Regulas (ES) Nr. XXX (HZ) 
74. panta 1. punktu, turpmāk “atsauces 
platības, ko aizņem ilggadīgie zālāji”.

Lauksaimnieki saglabā labā 
lauksaimnieciskā un vides stāvoklī savu 
saimniecību platībās, kuras deklarētas kā 
ilggadīgie zālāji pieteikumā, kas iesniegts
katru gadu.

Or. es

Pamatojums

Ir saprotams, ka ekoloģiskais pienākums attiecībā uz ilggadīgiem zālājiem ir jāpilda 
individuālā līmenī, uzturot šīs platības labā stāvoklī. Tāpēc jēdziens „saglabāšana” ir 
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jāizprot kā ar laiku saistīts process. Šādā veidā lauksaimnieks varēs pildīt savu ekoloģisko 
pienākumu ilggadīgo zālāju platību ziņā, kuras deklarē katru gadu un attiecībā uz kurām ir 
izpildīts pienākums uzturēt tās labā stāvoklī.

Grozījums Nr. 1613
James Nicholson, Anthea McIntyre, Robert Sturdy, Julie Girling, Richard Ashworth

Regulas priekšlikums
31. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lauksaimnieki saglabā ilggadīgos zālājus 
tajās savu saimniecību platībās, kuras 
deklarētas kā ilggadīgie zālāji pieteikumā, 
kas iesniegts par 2014. pieprasījumu gadu 
saskaņā ar Regulas (ES) Nr. XXX (HZ) 
74. panta 1. punktu, turpmāk “atsauces 
platības, ko aizņem ilggadīgie zālāji”.

Lauksaimnieki saglabā pusdabisku un 
neapstrādātu zemi savu saimniecību 
platībās, kuras deklarētas kā pusdabiska 
un neapstrādāta zeme pieteikumā, kas 
iesniegts par 2014. pieprasījumu gadu 
saskaņā ar Regulas (ES) Nr. XXX (HZ) 
74. panta 1. punktu, turpmāk “pusdabiskas 
un neapstrādātas zemes atsauces platības”.

Or. en

Grozījums Nr. 1614
Diane Dodds

Regulas priekšlikums
31. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lauksaimnieki saglabā ilggadīgos zālājus 
tajās savu saimniecību platībās, kuras 
deklarētas kā ilggadīgie zālāji pieteikumā, 
kas iesniegts par 2014. pieprasījumu gadu 
saskaņā ar Regulas (ES) Nr. XXX (HZ) 
74. panta 1. punktu, turpmāk “atsauces 
platības, ko aizņem ilggadīgie zālāji”.

Lauksaimnieki saglabā pusdabisku un 
neapstrādātu zemi savu saimniecību 
platībās, kuras deklarētas kā pusdabiska 
un neapstrādāta zeme pieteikumā, kas 
iesniegts par 2014. pieprasījumu gadu 
saskaņā ar Regulas (ES) Nr. XXXX (HZ) 
74. panta 1. punktu, turpmāk “pusdabiskas 
un neapstrādātas zemes atsauces platības”.

Or. en
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Grozījums Nr. 1615
Béla Glattfelder

Regulas priekšlikums
31. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lauksaimnieki saglabā ilggadīgos zālājus 
tajās savu saimniecību platībās, kuras 
deklarētas kā ilggadīgie zālāji pieteikumā, 
kas iesniegts par 2014. pieprasījumu gadu 
saskaņā ar Regulas (ES) Nr. XXX (HZ) 
74. panta 1. punktu, turpmāk “atsauces 
platības, ko aizņem ilggadīgie zālāji”.

Dalībvalstis saglabā ilggadīgos zālājus 
noteiktā hektāru skaitā, kas ir līdzvērtīgs 
platībām, kuras deklarētas kā ilggadīgie 
zālāji pieteikumā, kas iesniegts par 
2014. pieprasījumu gadu saskaņā ar 
Regulas (ES) Nr. XXX (HZ) 74. panta 
1. punktu, turpmāk “atsauces platības, ko 
aizņem ilggadīgie zālāji”.

Or. en

Grozījums Nr. 1616
Martin Häusling
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
31. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lauksaimnieki saglabā ilggadīgos zālājus
tajās savu saimniecību platībās, kuras 
deklarētas kā ilggadīgie zālāji pieteikumā, 
kas iesniegts par 2014. pieprasījumu gadu 
saskaņā ar Regulas (ES) Nr. XXX (HZ) 
74. panta 1. punktu, turpmāk “atsauces 
platības, ko aizņem ilggadīgie zālāji”.

Lauksaimnieki saglabā ilggadīgās ganības
tajās savu saimniecību platībās, kuras 
deklarētas kā ilggadīgās ganības
pieteikumā, kas iesniegts par 
2011. pieprasījumu gadu saskaņā ar 
Regulas (ES) Nr. XXX (HZ) 74. panta 
1. punktu, turpmāk “atsauces platības, ko 
aizņem ilggadīgās ganības”.

Or. en

Grozījums Nr. 1617
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Regulas priekšlikums
31. pants – 1. punkts – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lauksaimnieki saglabā ilggadīgos zālājus 
tajās savu saimniecību platībās, kuras 
deklarētas kā ilggadīgie zālāji pieteikumā, 
kas iesniegts par 2014. pieprasījumu gadu 
saskaņā ar Regulas (ES) Nr. XXX (HZ) 
74. panta 1. punktu, turpmāk “atsauces 
platības, ko aizņem ilggadīgie zālāji”.

Lauksaimnieki saglabā ilggadīgos zālājus 
un ganības tajās savu saimniecību platībās, 
kuras deklarētas kā ilggadīgie zālāji un 
ganības pieteikumā, kas iesniegts par 
2014. pieprasījumu gadu saskaņā ar 
Regulas (ES) Nr. XXX (HZ) 74. panta 
1. punktu, turpmāk “atsauces platības, ko 
aizņem ilggadīgie zālāji un ganības”.

Or. fr

Grozījums Nr. 1618
Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà

Regulas priekšlikums
31. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lauksaimnieki saglabā ilggadīgos zālājus
tajās savu saimniecību platībās, kuras 
deklarētas kā ilggadīgie zālāji pieteikumā, 
kas iesniegts par 2014. pieprasījumu gadu 
saskaņā ar Regulas (ES) Nr. XXX (HZ) 
74. panta 1. punktu, turpmāk “atsauces 
platības, ko aizņem ilggadīgie zālāji”.

Lauksaimnieki saglabā ilggadīgos zālājus 
un ganības tajās savu saimniecību platībās, 
kuras deklarētas kā ilggadīgie zālāji un 
ganības pieteikumā, kas iesniegts par 
2014. pieprasījumu gadu saskaņā ar 
Regulas (ES) Nr. XXX (HZ) 74. panta 
1. punktu, turpmāk “atsauces platības, ko 
aizņem ilggadīgie zālāji un ganības”.

Or. it

Grozījums Nr. 1619
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Regulas priekšlikums
31. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lauksaimnieki saglabā ilggadīgos zālājus
tajās savu saimniecību platībās, kuras 
deklarētas kā ilggadīgie zālāji pieteikumā, 

Lauksaimnieki saglabā ilggadīgās ganības
tajās savu saimniecību platībās, kuras 
deklarētas kā ilggadīgās ganības
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kas iesniegts par 2014. pieprasījumu gadu 
saskaņā ar Regulas (ES) Nr. XXX (HZ) 
74. panta 1. punktu, turpmāk “atsauces 
platības, ko aizņem ilggadīgie zālāji”.

pieteikumā, kas iesniegts par 
2014. pieprasījumu gadu saskaņā ar 
Regulas (ES) Nr. XXX (HZ) 74. panta 
1. punktu, turpmāk “atsauces platības, ko 
aizņem ilggadīgās ganības”.

Or. en

Grozījums Nr. 1620
Salvatore Caronna

Regulas priekšlikums
31. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lauksaimnieki saglabā ilggadīgos zālājus 
tajās savu saimniecību platībās, kuras 
deklarētas kā ilggadīgie zālāji pieteikumā, 
kas iesniegts par 2014. pieprasījumu gadu 
saskaņā ar Regulas (ES) Nr. XXX (HZ) 
74. panta 1. punktu, turpmāk “atsauces 
platības, ko aizņem ilggadīgie zālāji”.

1. Lauksaimnieki saglabā ilggadīgos 
zālājus un ganības tajās savu saimniecību 
platībās, kuras deklarētas kā ilggadīgie 
zālāji un ganības pieteikumā, kas iesniegts 
par 2014. pieprasījumu gadu saskaņā ar 
Regulas (ES) Nr. XXX (HZ) 74. panta 
1. punktu, turpmāk “atsauces platības, ko 
aizņem ilggadīgie zālāji un ganības”.

Or. it

Grozījums Nr. 1621
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Regulas priekšlikums
31. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lauksaimnieki saglabā ilggadīgos zālājus 
tajās savu saimniecību platībās, kuras 
deklarētas kā ilggadīgie zālāji pieteikumā, 
kas iesniegts par 2014. pieprasījumu gadu 
saskaņā ar Regulas (ES) Nr. XXX (HZ) 
74. panta 1. punktu, turpmāk “atsauces 
platības, ko aizņem ilggadīgie zālāji”.

Lauksaimnieki saglabā ilggadīgos zālājus 
vai vēsturiskās ganības tajās savu 
saimniecību platībās, kuras deklarētas kā 
ilggadīgie zālāji vai vēsturiskās ganības
pieteikumā, kas iesniegts par 
2014. pieprasījumu gadu saskaņā ar 
Regulas (ES) Nr. XXX (HZ) 74. panta 
1. punktu, turpmāk “atsauces platības, ko 
aizņem ilggadīgie zālāji”. Šajā nolūkā 
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tiem ir jāpierāda liellopu esamība, liellopu 
blīvumam ir jābūt vienai ganāmpulka 
vienībai uz atbalsttiesīgo zālāju hektāru 
vai, ja nav neviena dzīvnieka, ir jāparāda, 
ka tiek veiktas uzturēšanas darbības, 
piemēram, pļaušana un izciršana.

Or. es

Pamatojums

Mēs uzskatām, ka ir jāparedz saiknes izveidošana starp zālāja platību un lauksaimniecības 
ganāmpulka darbībām vai attiecīgā gadījumā prasība, ka ir jāveic noteiktas 
lauksaimnieciskas darbības, lai novērstu tās pasliktināšanos un atstāšanu novārtā.

Grozījums Nr. 1622
Ulrike Rodust

Regulas priekšlikums
31. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lauksaimnieki saglabā ilggadīgos zālājus 
tajās savu saimniecību platībās, kuras 
deklarētas kā ilggadīgie zālāji pieteikumā, 
kas iesniegts par 2014. pieprasījumu gadu 
saskaņā ar Regulas (ES) Nr. XXX (HZ) 
74. panta 1. punktu, turpmāk “atsauces 
platības, ko aizņem ilggadīgie zālāji”.

Lauksaimnieki saglabā ilggadīgos zālājus 
tajās savu saimniecību platībās, kuras 
deklarētas kā ilggadīgie zālāji pieteikumā, 
kas iesniegts par 2014. pieprasījumu gadu 
saskaņā ar Regulas (ES) Nr. XXX (HZ) 
74. panta 1. punktu, turpmāk “atsauces 
platības, ko aizņem ilggadīgie zālāji”. 
Ilggadīgie zālāji, kas laika periodā no 
2011. līdz 2014. gadam ir pārvērsti par 
aramzemi, ir no jauna jāapsēj, ja tas ir 
nepieciešams vides apsvērumu dēļ.

Or. en

Grozījums Nr. 1623
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Janusz Wojciechowski

Regulas priekšlikums
31. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis, kuras pievienojās ES pirms 
2004. gada, nodrošina, ka platību, ko 
pieteikumā par atbalsta pieprasījumu 
2003. gadam, paredzētajā datumā
aizņēma ilggadīgās ganības, arī turpmāk 
aizņem ilggadīgās ganības.
Jaunās dalībvalstis, kuras pievienojās ES 
2004. gadā, nodrošina, ka platību, ko 
2004. gada 1. maijā aizņēma ilggadīgās 
ganības, arī turpmāk aizņem ilggadīgās 
ganības.
Bulgārija un Rumānija nodrošina, ka 
platību, ko 2007. gada 1. janvārī aizņēma 
ilggadīgās ganības, arī turpmāk aizņem 
ilggadīgās ganības.
Dalībvalstis garantē, ka 1. punktā minēto 
proporciju (turpmāk tekstā — atsauces 
rādītājs) samazina par ne vairāk kā 10 % 
par sliktu platībai, ko aizņem ilggadīgie 
zālāji, attiecībā pret attiecīgo atsauces 
gadu, kas minēts iepriekšējā punktā.
Šā punkta noteikumus nepiemēro platībai, 
ko aizņem ilggadīgie zālāji un ko ir 
paredzēts apmežot, ja minētā apmežošana 
ir videi draudzīga un neietver egļu un ātri 
augošu augu plantācijas, kuras ierīko 
īstermiņā.

Or. en

Grozījums Nr. 1624
Robert Dušek

Regulas priekšlikums
31. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka 
lauksaimniecības zemi, kas minēta kā 
ilggadīgie zālāji pieteikumā, kas iesniegts 
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par 2014. pieprasījumu gadu, saglabā kā 
platību, ko aizņem ilggadīgie zālāji.

Or. en

Grozījums Nr. 1625
Sandra Kalniete, Vytautas Landsbergis, Kārlis Šadurskis, Ivari Padar, Roberts Zīle, 
Krišjānis Kariņš, Ivars Godmanis, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Algirdas 
Saudargas, Tunne Kelam, Kristiina Ojuland, Inese Vaidere

Regulas priekšlikums
31. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka tiek saglabāta 
platības, ko aizņem ilggadīgie zālāji, un 
kopējās lauksaimniecības zemes 
proporcija. Šis pienākums ir piemērojams 
valsts vai reģiona līmenī. Atsauces 
proporciju nosaka kā attiecību starp 
platību, ko aizņem ilggadīgie zālāji, un 
kopējo lauksaimniecības zemi, ko 
lauksaimnieki ir deklarējuši 2014. gadā.

Or. en

Grozījums Nr. 1626
Juozas Imbrasas

Regulas priekšlikums
31. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka tiek saglabāta 
platības, ko aizņem ilggadīgie zālāji, un 
kopējās lauksaimniecības zemes 
proporcija. Šis pienākums ir piemērojams 
valsts vai reģiona līmenī. Atsauces 
proporciju nosaka kā attiecību starp 
platību, ko aizņem ilggadīgie zālāji, un 
kopējo lauksaimniecības zemi, ko 
lauksaimnieki ir deklarējuši 2014. gadā.
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Or. en

Grozījums Nr. 1627
George Lyon, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard

Regulas priekšlikums
31. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lauksaimnieki drīkst atjaunot ilggadīgo 
zālāju. Šā punkta nozīmē “ilggadīgie 
zālāji” ir 4. panta 1. punkta 
h) apakšpunktā minētā zeme, kas nav 
iekļauta saimniecības augsekas sistēmā 
10 gadus vai vairāk.

Or. en

Pamatojums

Ilggadīgo zālāju atjaunošana ar kultivēšanas starpniecību ir ļoti svarīgs pasākums 
lauksaimniekiem, lai uzlabotu zālāja kultūru, ko izmanto kā augstas kvalitātes lopbarību 
aitām, liellopiem un piena lopiem, ražīgumu un kvalitāti. Vēl tam ir svarīga loma klimata 
pārmaiņu izraisīto seku mazināšanā, uzlabojot augsnes kvalitāti.

Grozījums Nr. 1628
Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Nils Torvalds, Hannu Takkula

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atsauces platības, ko aizņem ilggadīgie 
zālāji, palielina gadījumos, kad 
lauksaimniekam ir pienākums pārveidot 
platības ilggadīgajos zālājos 2014. gadā 
un/vai 2015. gadā, kā minēts 
Regulas (ES) Nr. [… ] [ HZR] 93. pantā.

svītrots

Or. en



AM\909521LV.doc 27/167 PE494.487v01-00

LV

Pamatojums

Lai novērstu birokrātiskas un uzraudzības problēmas, ir rūpīgāk jāapdomā ilggadīgo zālāju 
apjoms visas dalībvalsts, nevis tikai atsevišķas saimniecības līmenī.

Grozījums Nr. 1629
Michel Dantin, Agnès Le Brun

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atsauces platības, ko aizņem ilggadīgie 
zālāji, palielina gadījumos, kad 
lauksaimniekam ir pienākums pārveidot 
platības ilggadīgajos zālājos 2014. gadā 
un/vai 2015. gadā, kā minēts 
Regulas (ES) Nr. [… ] [ HZR] 93. pantā.

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 1630
Diane Dodds

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atsauces platības, ko aizņem ilggadīgie 
zālāji, palielina gadījumos, kad 
lauksaimniekam ir pienākums pārveidot 
platības ilggadīgajos zālājos 2014. gadā 
un/vai 2015. gadā, kā minēts 
Regulas (ES) Nr. [… ] [ HZR] 93. pantā.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1631
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska
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Regulas priekšlikums
31. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atsauces platības, ko aizņem ilggadīgie 
zālāji, palielina gadījumos, kad 
lauksaimniekam ir pienākums pārveidot 
platības ilggadīgajos zālājos 2014. gadā 
un/vai 2015. gadā, kā minēts 
Regulas (ES) Nr. [… ] [ HZR] 93. pantā.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Pienākums attiecībā uz ilggadīgo zālāju būtu jāsaglabā valsts līmenī kā jau funkcionējošā 
sistēmā, kas gadījumā, ja atsauces sasaistes platība nesasniedz noteikto 10 % robežvērtību, 
uzliek lauksaimniekiem par pienākumu no jauna pārveidot aramzemi par ilggadīgām 
ganībām.

Grozījums Nr. 1632
Jens Rohde

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atsauces platības, ko aizņem ilggadīgie 
zālāji, palielina gadījumos, kad 
lauksaimniekam ir pienākums pārveidot 
platības ilggadīgajos zālājos 2014. gadā 
un/vai 2015. gadā, kā minēts 
Regulas (ES) Nr. [… ] [ HZR] 93. pantā.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Ar ekoloģisko komponentu būtu jāaizsargā tikai bioloģiskajā ziņā visdaudzveidīgākie 
ilggadīgie zālāji.
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Grozījums Nr. 1633
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atsauces platības, ko aizņem ilggadīgie 
zālāji, palielina gadījumos, kad 
lauksaimniekam ir pienākums pārveidot 
platības ilggadīgajos zālājos 2014. gadā 
un/vai 2015. gadā, kā minēts 
Regulas (ES) Nr. [… ] [ HZR] 93. pantā.

svītrots

Or. es

Grozījums Nr. 1634
Martin Häusling
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atsauces platības, ko aizņem ilggadīgie 
zālāji, palielina gadījumos, kad 
lauksaimniekam ir pienākums pārveidot 
platības ilggadīgajos zālājos 2014. gadā 
un/vai 2015. gadā, kā minēts Regulas (ES) 
Nr. [… ] [ HZR] 93. pantā.

Atsauces platības, ko aizņem ilggadīgās 
ganības, palielina gadījumos, kad 
lauksaimniekam ir pienākums pārveidot 
platības ilggadīgajās ganībās 2014. gadā 
un/vai 2015. gadā, kā minēts Regulas (ES) 
Nr. [… ] [ HZR] 93. pantā.

Or. en

Grozījums Nr. 1635
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Regulas priekšlikums
31. pants – 1. punkts – 2. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atsauces platības, ko aizņem ilggadīgie 
zālāji, palielina gadījumos, kad 
lauksaimniekam ir pienākums pārveidot 
platības ilggadīgajos zālājos 2014. gadā 
un/vai 2015. gadā, kā minēts Regulas (ES) 
Nr. [… ] [ HZR] 93. pantā.

Atsauces platības, ko aizņem ilggadīgie 
zālāji vai ganības, palielina gadījumos, kad 
lauksaimniekam ir pienākums pārveidot 
platības ilggadīgajos zālājos vai ganībās
2014. gadā un/vai 2015. gadā, kā minēts 
Regulas (ES) Nr. [… ] [ HZR] 93. pantā.

Or. fr

Grozījums Nr. 1636
Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atsauces platības, ko aizņem ilggadīgie 
zālāji, palielina gadījumos, kad 
lauksaimniekam ir pienākums pārveidot 
platības ilggadīgajos zālājos 2014. gadā 
un/vai 2015. gadā, kā minēts Regulas (ES) 
Nr. [… ] [ HZR] 93. pantā.

Atsauces platības, ko aizņem ilggadīgie 
zālāji un ganības, palielina gadījumos, kad 
lauksaimniekam ir pienākums pārveidot 
platības ilggadīgajos zālājos un ganībās
2014. gadā un/vai 2015. gadā, kā minēts 
Regulas (ES) Nr. [… ] [ HZR] 93. pantā.

Or. it

Grozījums Nr. 1637
Salvatore Caronna

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atsauces platības, ko aizņem ilggadīgie 
zālāji, palielina gadījumos, kad 
lauksaimniekam ir pienākums pārveidot 
platības ilggadīgajos zālājos 2014. gadā 
un/vai 2015. gadā, kā minēts Regulas (ES) 
Nr. [… ] [ HZR] 93. pantā.

Atsauces platības, ko aizņem ganības un 
ilggadīgie zālāji, palielina gadījumos, kad 
lauksaimniekam ir pienākums pārveidot 
platības ganībās un ilggadīgajos zālājos 
2014. gadā un/vai 2015. gadā, kā minēts 
Regulas (ES) Nr. [… ] [ HZR] 93. pantā.
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Or. it

Grozījums Nr. 1638
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atsauces platības, ko aizņem ilggadīgie 
zālāji, palielina gadījumos, kad 
lauksaimniekam ir pienākums pārveidot 
platības ilggadīgajos zālājos 2014. gadā 
un/vai 2015. gadā, kā minēts Regulas (ES) 
Nr. [… ] [ HZR] 93. pantā.

Atsauces platības, ko aizņem ilggadīgās 
ganības, palielina gadījumos, kad 
lauksaimniekam ir pienākums pārveidot 
platības ilggadīgajās ganībās 2014. gadā 
un/vai 2015. gadā, kā minēts Regulas (ES) 
Nr. [… ] [ HZR] 93. pantā.

Or. en

Grozījums Nr. 1639
Hynek Fajmon

Regulas priekšlikums
31. pants – 1. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lauksaimnieki drīkst atjaunot ilggadīgos 
zālājus ar kultivēšanas palīdzību. Šā 
punkta nozīmē “ilggadīgie zālāji” ir 
4. panta 1. punkta h) apakšpunktā minētā 
zeme, kas nav iekļauta saimniecības 
augsekas sistēmā 10 gadus vai vairāk.

Or. en

Grozījums Nr. 1640
Luís Paulo Alves

Regulas priekšlikums
31. pants – 1.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Lauksaimnieki, kas audzē ilggadīgās 
kultūras, piemēram, olīvu audzes, vīna 
dārzus vai augļu dārzus, izņemot 
ilggadīgās lauksaimniecības kultūras, 
kuras audzē sausa klimata apstākļos, 
piemēro īpašu agronomijas praksi, kas ir 
visnekaitīgākā augsnei un augsnes 
virskārtā augošiem augiem.

Or. pt

Grozījums Nr. 1641
Mairead McGuinness, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Mariya Gabriel, Giovanni 
La Via, Astrid Lulling, Maria do Céu Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Regulas priekšlikums
31. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Lauksaimniekiem ir atļauts pārveidot 
ne vairāk kā 5 % no atsauces platībām, ko 
aizņem ilggadīgie zālāji. Nepārvaramas 
varas un ārkārtas apstākļos minēto limitu 
nepiemēro.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1642
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Regulas priekšlikums
31. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Lauksaimniekiem ir atļauts pārveidot 
ne vairāk kā 5 % no atsauces platībām, ko 
aizņem ilggadīgie zālāji. Nepārvaramas 
varas un ārkārtas apstākļos minēto limitu 

svītrots
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nepiemēro.

Or. en

Grozījums Nr. 1643
Sandra Kalniete, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Ivars Godmanis, Krišjānis Kariņš, 
Roberts Zīle, Ivari Padar, Kārlis Šadurskis, Vytautas Landsbergis, Algirdas Saudargas, 
Tunne Kelam, Kristiina Ojuland, Inese Vaidere

Regulas priekšlikums
31. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Lauksaimniekiem ir atļauts pārveidot 
ne vairāk kā 5 % no atsauces platībām, ko 
aizņem ilggadīgie zālāji. Nepārvaramas 
varas un ārkārtas apstākļos minēto limitu 
nepiemēro.

2. Dalībvalstis nodrošina, ka šajā pantā 
minēto proporciju nesamazina par sliktu
platībām, ko aizņem ilggadīgie zālāji, par 
vairāk nekā 10 % attiecībā pret attiecīgā 
atsauces gada proporciju.

Or. en

Grozījums Nr. 1644
Juozas Imbrasas

Regulas priekšlikums
31. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Lauksaimniekiem ir atļauts pārveidot 
ne vairāk kā 5 % no atsauces platībām, ko 
aizņem ilggadīgie zālāji. Nepārvaramas 
varas un ārkārtas apstākļos minēto limitu 
nepiemēro.

2. Dalībvalstis nodrošina, ka šajā pantā 
minēto proporciju nesamazina par sliktu
platībām, ko aizņem ilggadīgie zālāji, par 
vairāk nekā 10 % attiecībā pret attiecīgā 
atsauces gada proporciju.

Or. en

Grozījums Nr. 1645
Michel Dantin, Agnès Le Brun
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Regulas priekšlikums
31. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Lauksaimniekiem ir atļauts pārveidot 
ne vairāk kā 5 % no atsauces platībām, ko 
aizņem ilggadīgie zālāji. Nepārvaramas 
varas un ārkārtas apstākļos minēto limitu 
nepiemēro.

2. Dalībvalstis nodrošina, ka 1. punktā 
minēto proporciju nesamazina par sliktu
platībām, ko aizņem ilggadīgie zālāji un 
ganības, par vairāk nekā 10 % 
salīdzinājumā ar iepriekšējā gada 
proporciju, kas minēta 3.a punktā 
(turpmāk tekstā — atsauces proporcija).

Or. fr

Grozījums Nr. 1646
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Regulas priekšlikums
31. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Lauksaimniekiem ir atļauts pārveidot ne 
vairāk kā 5 % no atsauces platībām, ko 
aizņem ilggadīgie zālāji. Nepārvaramas 
varas un ārkārtas apstākļos minēto limitu 
nepiemēro.

2. Lauksaimniekiem ir atļauts pārveidot ne 
vairāk kā 8 % no pusdabiskām un 
neapstrādātām atsauces platībām, 
neskarot Ietekmes uz vidi novērtējuma 
(IVN) regulas prasības. Nepārvaramas 
varas un ārkārtas apstākļos minēto limitu 
nepiemēro.

Or. en

Grozījums Nr. 1647
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Regulas priekšlikums
31. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Lauksaimniekiem ir atļauts pārveidot 
ne vairāk kā 5 % no atsauces platībām, ko 

2. Dalībvalstis garantē, ka netiek 
samazinātas platības, ko aizņem ilggadīgie 
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aizņem ilggadīgie zālāji. Nepārvaramas 
varas un ārkārtas apstākļos minēto limitu 
nepiemēro.

zālāji, saistībā ar ierobežojumiem, kas tām 
ir jāievēro valsts līmenī; tās nodrošina, ka 
platības, kas pieteikumā par atbalsta 
pieprasījumu 2011. gadam paredzētajā 
datumā bija klasificētas kā ilggadīgie 
zālāji, arī turpmāk aizņem ilggadīgie 
zālāji.

Or. es

Pamatojums

Mēs ierosinām, ka zālāju saglabāšana ir jāiekļauj kā koncepcija valsts līmenī. Katra 
dalībvalsts ar atbilstīgiem noteikumiem nodrošina, ka netiek kvantitatīvi samazināts ilggadīgo 
zālāju daudzums, kas valstij ir jāsaglabā. 

Grozījums Nr. 1648
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund

Regulas priekšlikums
31. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Lauksaimniekiem ir atļauts pārveidot ne 
vairāk kā 5 % no atsauces platībām, ko 
aizņem ilggadīgie zālāji. Nepārvaramas 
varas un ārkārtas apstākļos minēto limitu 
nepiemēro.

2. Lauksaimniekiem ir atļauts pārveidot ne 
vairāk kā 5 % no atsauces platībām, ko 
aizņem ilggadīgie zālāji, ja vien minētā 
pārveidošana nav iespējama ar bioloģisko 
daudzveidību un ūdens aizsardzību 
saistītu iemeslu dēļ. Šādi piemēri ir 
pārveidošana, kas īstenota applūstošās 
platībās, platībās ar lielu oglekļa 
daudzumu, aizsargātās teritorijās, ūdens 
un bioloģiskās daudzveidības aizsardzības 
ziņā vērtīgā vai jutīgā augsnē. 
Pārveidošanu īsteno tikai pēc tam, kad ir 
iesniegts agrovides plāns vai sniegta 
rakstiska atļauja. Nepārvaramas varas un
ārkārtas apstākļos minēto limitu 
nepiemēro.

Or. en
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Grozījums Nr. 1649
James Nicholson, Diane Dodds

Regulas priekšlikums
31. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Lauksaimniekiem ir atļauts pārveidot ne 
vairāk kā 5 % no atsauces platībām, ko 
aizņem ilggadīgie zālāji. Nepārvaramas
varas un ārkārtas apstākļos minēto limitu 
nepiemēro.

2. Lauksaimniekiem ir atļauts pārveidot ne 
vairāk kā 5 % no atsauces platībām, ko 
aizņem ilggadīgie zālāji. Minēto limitu 
nepiemēro platībai, ko aizņem ilggadīgie 
zālāji un ko ir paredzēts apmežot, ja 
minētā apmežošana ir videi draudzīga un 
neietver egļu un ātri augošu sugu 
plantācijas, kuras ierīko īstermiņā, vai 
nepārvaramas varas un ārkārtas apstākļos.

Or. en

Pamatojums

Videi draudzīgo ilggadīgo zālāju apmežošanu nevajadzētu ierobežot ar prasību saglabāt 
ilggadīgu zālāju.

Grozījums Nr. 1650
Martin Häusling
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
31. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Lauksaimniekiem ir atļauts pārveidot ne 
vairāk kā 5 % no atsauces platībām, ko 
aizņem ilggadīgie zālāji. Nepārvaramas 
varas un ārkārtas apstākļos minēto limitu 
nepiemēro.

2. Lauksaimniekiem ir atļauts pārveidot ne 
vairāk kā 5 % no atsauces platībām, ko 
aizņem ilggadīgās ganības. Nepārvaramas 
varas apstākļos minēto limitu nepiemēro.

Or. en

Grozījums Nr. 1651
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides
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Regulas priekšlikums
31. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Lauksaimniekiem ir atļauts pārveidot ne 
vairāk kā 5 % no atsauces platībām, ko 
aizņem ilggadīgie zālāji. Nepārvaramas 
varas un ārkārtas apstākļos minēto limitu 
nepiemēro.

2. Lauksaimniekiem ir atļauts pārveidot ne 
vairāk kā 5 % no atsauces platībām, ko 
aizņem ilggadīgie zālāji un ganības. 
Nepārvaramas varas un ārkārtas apstākļos 
minēto limitu nepiemēro.

Or. fr

Grozījums Nr. 1652
Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà

Regulas priekšlikums
31. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Lauksaimniekiem ir atļauts pārveidot ne 
vairāk kā 5 % no atsauces platībām, ko 
aizņem ilggadīgie zālāji. Nepārvaramas 
varas un ārkārtas apstākļos minēto limitu 
nepiemēro.

2. Lauksaimniekiem ir atļauts pārveidot ne 
vairāk kā 5 % no atsauces platībām, ko 
aizņem ilggadīgie zālāji un ganības. 
Nepārvaramas varas un ārkārtas apstākļos 
minēto limitu nepiemēro.

Or. it

Grozījums Nr. 1653
Salvatore Caronna

Regulas priekšlikums
31. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Lauksaimniekiem ir atļauts pārveidot ne 
vairāk kā 5 % no atsauces platībām, ko 
aizņem ilggadīgie zālāji. Nepārvaramas 
varas un ārkārtas apstākļos minēto limitu 
nepiemēro.

2. Lauksaimniekiem ir atļauts pārveidot ne 
vairāk kā 5 % no atsauces platībām, ko 
aizņem ilggadīgie zālāji un ganības. 
Nepārvaramas varas un ārkārtas apstākļos 
minēto limitu nepiemēro.
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Or. it

Grozījums Nr. 1654
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Regulas priekšlikums
31. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Lauksaimniekiem ir atļauts pārveidot ne 
vairāk kā 5 % no atsauces platībām, ko 
aizņem ilggadīgie zālāji. Nepārvaramas 
varas un ārkārtas apstākļos minēto limitu 
nepiemēro.

2. Lauksaimniekiem ir atļauts pārveidot ne 
vairāk kā 5 % no atsauces platībām, ko 
aizņem ilggadīgās ganības. Nepārvaramas 
varas un ārkārtas apstākļos minēto limitu 
nepiemēro.

Or. en

Grozījums Nr. 1655
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Regulas priekšlikums
31. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Lauksaimniekiem ir atļauts pārveidot ne 
vairāk kā 5 % no atsauces platībām, ko 
aizņem ilggadīgie zālāji. Nepārvaramas 
varas un ārkārtas apstākļos minēto limitu 
nepiemēro.

2. Dalībvalstīm ir atļauts pārveidot ne 
vairāk kā 5 % no atsauces platībām, ko 
aizņem ilggadīgie zālāji. Nepārvaramas 
varas un ārkārtas apstākļos minēto limitu 
nepiemēro.

Or. en

Grozījums Nr. 1656
Jens Rohde

Regulas priekšlikums
31. pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Lauksaimniekiem ir atļauts pārveidot ne 
vairāk kā 5 % no atsauces platībām, ko 
aizņem ilggadīgie zālāji. Nepārvaramas 
varas un ārkārtas apstākļos minēto limitu 
nepiemēro.

2. Lauksaimniekiem ir atļauts pārveidot ne 
vairāk kā 5 % no atsauces platībām, ko 
aizņem ilggadīgie zālāji, kā noteikts 
1. punktā. Nepārvaramas varas un ārkārtas 
apstākļos minēto limitu nepiemēro.

Or. en

Grozījums Nr. 1657
Jens Rohde

Regulas priekšlikums
31. pants – 2. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lauksaimnieki drīkst mainīt ilggadīgo 
zālāju atsauces platību gan saimniecības 
ietvaros, gan starp lauksaimniekiem, 
nemainot platību.
Atsauces platību, ko aizņem ilggadīgie 
zālāji, samazina, ja platība vairs neatbilst 
ilggadīgo zālāju definīcijai un iegūst 
dabiskāku stāvokli ar lielāku bioloģisko 
daudzveidību.

Or. en

Pamatojums

Ir ļoti svarīgi nodrošināt, ka ekoloģiskais komponents netraucē platībām iegūt dabiskāku 
stāvokli, kas ir pat labāks videi un dabai nekā ilggadīgās ganības; vēl ilggadīgās ganības 
būtu jāierīko tur, kur tām ir vislielākā ietekme uz vidi, un lauksaimniekiem ir jābūt elastīgām 
iespējām rīkoties ar savas saimniecības platību.

Grozījums Nr. 1658
Peter Jahr, Albert Deß, Christa Klaß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Regulas priekšlikums
31. pants – 2.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Lauksaimnieki, kuri apsaimnieko 
ilggadīgos zālājus un kuru platībai ir 
nepieciešama strukturāla pārveidošana, 
var īstenot šādu pārveidošanu ar mērķi:
a) iesēt no jauna vai
b) iesēt citā saimniecības vietā.

Or. de

Grozījums Nr. 1659
James Nicholson, Diane Dodds

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Reģionos, kuros ilggadīgo zālāju 
platība samazinās par vairāk kā 5 % 
salīdzinājumā ar 2014. gadu, uzskata, ka 
1. punktā minēto prasību ir izpildījuši visi 
lauksaimnieki attiecīgajā reģionā.

Or. en

Pamatojums

Ilggadīgie zālāji būtu jāuzrauga reģionālā līmenī, un kontrole būtu piemērojama individuālu 
lauksaimnieku līmenī tikai tādā gadījumā, ja ilggadīgo zālāju platība samazinās par vairāk 
nekā 5 %. Ilggadīgo zālāju kontroles īstenošana lauksaimnieku līmenī ir administratīvi 
apgrūtinoša, un tai būs niecīgi rezultāti, ja ilggadīgo zālāju vispārējā reģionālā platība ir 
stabila.

Grozījums Nr. 1660
Béla Glattfelder

Regulas priekšlikums
31. pants – 2.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Lauksaimniekiem ir jāļauj apmežot 
atsauces platības, ko aizņem ilggadīgie 
zālāji, vai izmantot tās īscirtmeta 
atvasājiem.

Or. en

Grozījums Nr. 1661
James Nicholson, Anthea McIntyre, Richard Ashworth, Julie Girling

Regulas priekšlikums
31. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
55. pantu pieņemt deleģētos aktus, kuros 
paredz noteikumus par atsauces platību, 
ko aizņem ilggadīgie zālāji, palielināšanu, 
kā minēts 1. punkta otrajā daļā, ilggadīgo 
zālāju atjaunošanu, lauksaimniecības 
platības pārveidošanu ilggadīgos zālājos, 
ja pārsniegts atļautais samazinājums, kas 
minēts 2. punktā, kā arī noteikumus par 
to, kā zemes nodošanas gadījumā 
grozāma atsauces platība, ko aizņem 
ilggadīgie zālāji.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1662
Diane Dodds

Regulas priekšlikums
31. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
55. pantu pieņemt deleģētos aktus, kuros 
paredz noteikumus par atsauces platību, 

svītrots
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ko aizņem ilggadīgie zālāji, palielināšanu, 
kā minēts 1. punkta otrajā daļā, ilggadīgo 
zālāju atjaunošanu, lauksaimniecības 
platības pārveidošanu ilggadīgos zālājos, 
ja pārsniegts atļautais samazinājums, kas 
minēts 2. punktā, kā arī noteikumus par 
to, kā zemes nodošanas gadījumā 
grozāma atsauces platība, ko aizņem 
ilggadīgie zālāji.

Or. en

Grozījums Nr. 1663
George Lyon, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard

Regulas priekšlikums
31. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
55. pantu pieņemt deleģētos aktus, kuros 
paredz noteikumus par atsauces platību, ko 
aizņem ilggadīgie zālāji, palielināšanu, kā 
minēts 1. punkta otrajā daļā, ilggadīgo 
zālāju atjaunošanu, lauksaimniecības 
platības pārveidošanu ilggadīgos zālājos, ja 
pārsniegts atļautais samazinājums, kas 
minēts 2. punktā, kā arī noteikumus par to, 
kā zemes nodošanas gadījumā grozāma 
atsauces platība, ko aizņem ilggadīgie 
zālāji.

3. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
55. pantu pieņemt deleģētos aktus, kuros 
paredz noteikumus par atsauces platību, ko 
aizņem ilggadīgie zālāji, palielināšanu, kā 
minēts 1. punkta otrajā daļā, 
lauksaimniecības platības pārveidošanu 
ilggadīgos zālājos, ja pārsniegts atļautais 
samazinājums, kas minēts 2. punktā, kā arī 
noteikumus par to, kā zemes nodošanas 
gadījumā grozāma atsauces platība, ko 
aizņem ilggadīgie zālāji.

Or. en

Pamatojums

Ilggadīgo zālāju atjaunošana ir ļoti atkarīga no valsts vai reģiona konteksta, tāpēc par to 
būtu jāatbild dalībvalstīm.

Grozījums Nr. 1664
Hynek Fajmon
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Regulas priekšlikums
31. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
55. pantu pieņemt deleģētos aktus, kuros 
paredz noteikumus par atsauces platību, ko 
aizņem ilggadīgie zālāji, palielināšanu, kā 
minēts 1. punkta otrajā daļā, ilggadīgo 
zālāju atjaunošanu, lauksaimniecības 
platības pārveidošanu ilggadīgos zālājos, ja 
pārsniegts atļautais samazinājums, kas 
minēts 2. punktā, kā arī noteikumus par to, 
kā zemes nodošanas gadījumā grozāma 
atsauces platība, ko aizņem ilggadīgie 
zālāji.

3. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
55. pantu pieņemt deleģētos aktus, kuros 
paredz noteikumus par atsauces platību, ko 
aizņem ilggadīgie zālāji, palielināšanu, kā 
minēts 1. punkta otrajā daļā,
lauksaimniecības platības pārveidošanu 
ilggadīgos zālājos, ja pārsniegts atļautais 
samazinājums, kas minēts 2. punktā, kā arī 
noteikumus par to, kā zemes nodošanas 
gadījumā grozāma atsauces platība, ko 
aizņem ilggadīgie zālāji.

Or. en

Grozījums Nr. 1665
Mairead McGuinness, Giovanni La Via, Elisabeth Jeggle, Astrid Lulling, Maria do Céu 
Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Regulas priekšlikums
31. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
55. pantu pieņemt deleģētos aktus, kuros 
paredz noteikumus par atsauces platību, ko 
aizņem ilggadīgie zālāji, palielināšanu, kā 
minēts 1. punkta otrajā daļā, ilggadīgo 
zālāju atjaunošanu, lauksaimniecības 
platības pārveidošanu ilggadīgos zālājos, ja 
pārsniegts atļautais samazinājums, kas 
minēts 2. punktā, kā arī noteikumus par to, 
kā zemes nodošanas gadījumā grozāma 
atsauces platība, ko aizņem ilggadīgie 
zālāji.

3. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
55. pantu pieņemt deleģētos aktus, kuros 
paredz noteikumus par atsauces platību, ko 
aizņem ilggadīgie zālāji, palielināšanu, kā 
minēts 1. punkta otrajā daļā, ilggadīgo 
zālāju atjaunošanu, lauksaimniecības 
platības pārveidošanu ilggadīgos zālājos, ja 
pārsniegts atļautais limits, kas minēts 
1. punktā, kā arī noteikumus par to, kā 
zemes nodošanas gadījumā grozāma 
atsauces platība, ko aizņem ilggadīgie 
zālāji.

Or. en
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Grozījums Nr. 1666
Liam Aylward

Regulas priekšlikums
31. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
55. pantu pieņemt deleģētos aktus, kuros 
paredz noteikumus par atsauces platību, ko 
aizņem ilggadīgie zālāji, palielināšanu, kā 
minēts 1. punkta otrajā daļā, ilggadīgo 
zālāju atjaunošanu, lauksaimniecības 
platības pārveidošanu ilggadīgos zālājos, ja 
pārsniegts atļautais samazinājums, kas 
minēts 2. punktā, kā arī noteikumus par to, 
kā zemes nodošanas gadījumā grozāma 
atsauces platība, ko aizņem ilggadīgie 
zālāji.

3. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
55. pantu pieņemt deleģētos aktus, kuros 
paredz noteikumus par atsauces platību, ko 
aizņem ilggadīgie zālāji, palielināšanu, kā 
minēts 1. punkta otrajā daļā, ilggadīgo 
zālāju atjaunošanu, lauksaimniecības 
platības pārveidošanu ilggadīgos zālājos, ja 
pārsniegts atļautais limits, kas minēts 
1. punktā, kā arī noteikumus par to, kā 
zemes nodošanas gadījumā grozāma 
atsauces platība, ko aizņem ilggadīgie 
zālāji.

Or. en

Grozījums Nr. 1667
Sandra Kalniete, Vytautas Landsbergis, Kārlis Šadurskis, Ivari Padar, Roberts Zīle, 
Krišjānis Kariņš, Ivars Godmanis, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Algirdas 
Saudargas, Tunne Kelam, Kristiina Ojuland, Inese Vaidere

Regulas priekšlikums
31. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
55. pantu pieņemt deleģētos aktus, kuros 
paredz noteikumus par atsauces platību, ko 
aizņem ilggadīgie zālāji, palielināšanu, kā 
minēts 1. punkta otrajā daļā, ilggadīgo 
zālāju atjaunošanu, lauksaimniecības 
platības pārveidošanu ilggadīgos zālājos, ja 
pārsniegts atļautais samazinājums, kas 
minēts 2. punktā, kā arī noteikumus par to, 
kā zemes nodošanas gadījumā grozāma 
atsauces platība, ko aizņem ilggadīgie 
zālāji.

3. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
55. pantu pieņemt deleģētos aktus, kuros 
paredz noteikumus par atsauces platību, ko 
aizņem ilggadīgie zālāji, palielināšanu, kā 
minēts 1. punkta otrajā daļā, ilggadīgo 
zālāju atjaunošanu, lauksaimniecības 
platības pārveidošanu ilggadīgos zālājos, ja 
pārsniegts atļautais samazinājums, kas 
minēts 2. punktā, kā arī noteikumus par to, 
kā zemes nodošanas gadījumā grozāma 
atsauces platība, ko aizņem ilggadīgie 
zālāji. 2. punkta izpratnē Komisija ir 
pilnvarota saskaņā ar 55. pantu pieņemt 
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deleģētos aktus, ar ko nosaka ilggadīgo 
zālāju saglabāšanas noteikumus, jo īpaši, 
lai nodrošinātu, ka veic pasākumus, lai 
saglabātu proporciju, tostarp individuālos 
pienākumus, kas jāpilda, piemēram, 
pienākumu pārveidot platības par 
ilggadīgiem zālājiem, ja ir konstatēts, ka 
platību, kuras aizņem ilggadīgie zālāji, 
proporcija samazinās.

Or. en

Grozījums Nr. 1668
Juozas Imbrasas

Regulas priekšlikums
31. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
55. pantu pieņemt deleģētos aktus, kuros 
paredz noteikumus par atsauces platību, ko 
aizņem ilggadīgie zālāji, palielināšanu, kā 
minēts 1. punkta otrajā daļā, ilggadīgo 
zālāju atjaunošanu, lauksaimniecības 
platības pārveidošanu ilggadīgos zālājos, ja 
pārsniegts atļautais samazinājums, kas 
minēts 2. punktā, kā arī noteikumus par to, 
kā zemes nodošanas gadījumā grozāma 
atsauces platība, ko aizņem ilggadīgie 
zālāji.

3. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
55. pantu pieņemt deleģētos aktus, kuros 
paredz noteikumus par atsauces platību, ko 
aizņem ilggadīgie zālāji, palielināšanu, kā 
minēts 1. punkta otrajā daļā, ilggadīgo 
zālāju atjaunošanu, lauksaimniecības 
platības pārveidošanu ilggadīgos zālājos, ja 
pārsniegts atļautais samazinājums, kas 
minēts 2. punktā, kā arī noteikumus par to, 
kā zemes nodošanas gadījumā grozāma 
atsauces platība, ko aizņem ilggadīgie 
zālāji. 2. punkta izpratnē Komisija ir 
pilnvarota saskaņā ar 55. pantu pieņemt 
deleģētos aktus, ar ko nosaka ilggadīgo 
zālāju saglabāšanas noteikumus, jo īpaši, 
lai nodrošinātu, ka veic pasākumus, lai 
saglabātu proporciju, tostarp individuālos 
pienākumus, kas jāpilda, piemēram, 
pienākumu pārveidot platības par 
ilggadīgiem zālājiem, ja ir konstatēts, ka 
platību, kuras aizņem ilggadīgie zālāji, 
proporcija samazinās.

Or. en
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Grozījums Nr. 1669
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Regulas priekšlikums
31. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
55. pantu pieņemt deleģētos aktus, kuros 
paredz noteikumus par atsauces platību, 
ko aizņem ilggadīgie zālāji, palielināšanu, 
kā minēts 1. punkta otrajā daļā, ilggadīgo 
zālāju atjaunošanu, lauksaimniecības 
platības pārveidošanu ilggadīgos zālājos, 
ja pārsniegts atļautais samazinājums, kas 
minēts 2. punktā, kā arī noteikumus par 
to, kā zemes nodošanas gadījumā 
grozāma atsauces platība, ko aizņem 
ilggadīgie zālāji.

3. 1. punktā minēto proporciju nosaka 
katru gadu, ievērojot platības, kuras 
lauksaimnieki ir deklarējuši attiecīgajā 
gadā.

Or. fr

Grozījums Nr. 1670
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Regulas priekšlikums
31. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
55. pantu pieņemt deleģētos aktus, kuros 
paredz noteikumus par atsauces platību, 
ko aizņem ilggadīgie zālāji, palielināšanu, 
kā minēts 1. punkta otrajā daļā, ilggadīgo 
zālāju atjaunošanu, lauksaimniecības 
platības pārveidošanu ilggadīgos zālājos, 
ja pārsniegts atļautais samazinājums, kas 
minēts 2. punktā, kā arī noteikumus par 
to, kā zemes nodošanas gadījumā 
grozāma atsauces platība, ko aizņem 
ilggadīgie zālāji.

3. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
55. pantu pieņemt deleģētos aktus, kas 
ietver noteikumus par ilggadīgo zālāju 
saglabāšanu, lai nodrošinātu, ka valstīs, 
kurās valsts uzraudzības dati par 
platībām, ko aizņem ilggadīgie zālāji,
liecina, ka platību, ko aizņem ilggadīgie 
zālāji, proporcija samazinās, 
lauksaimnieki veic pasākumus, lai 
saglabātu platību, kas apzīmēta kā 
ilggadīgie zālāji, tostarp atsevišķas 
prasības, kuras ir jāievēro, piemēram, 
prasība pārveidot platības par ilggadīgiem 
zālājiem.
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Or. es

Pamatojums

Pasākumi, kas lauksaimniekiem jāveic, ja valsts zālāju līmenis kļūst zemāks nekā noteiktās 
robežvērtības.

Grozījums Nr. 1671
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Janusz Wojciechowski

Regulas priekšlikums
31. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
55. pantu pieņemt deleģētos aktus, kuros 
paredz noteikumus par atsauces platību, 
ko aizņem ilggadīgie zālāji, palielināšanu, 
kā minēts 1. punkta otrajā daļā, ilggadīgo 
zālāju atjaunošanu, lauksaimniecības 
platības pārveidošanu ilggadīgos zālājos,
ja pārsniegts atļautais samazinājums, kas 
minēts 2. punktā, kā arī noteikumus par 
to, kā zemes nodošanas gadījumā 
grozāma atsauces platība, ko aizņem 
ilggadīgie zālāji.

3. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
55. pantu pieņemt deleģētos aktus, kuros 
paredz noteikumus par ilggadīgo zālāju 
saglabāšanu, jo īpaši, lai nodrošinātu, ka 
veic pasākumus, lai saglabātu ilggadīgo 
zālāju proporciju, tostarp individuālos 
pienākumus, kas jāpilda, piemēram, 
lauksaimniecības platības pārveidošana 
ilggadīgos zālājos, ja samazinās tās 
platības proporcija, ko aizņem ilggadīgie 
zālāji.

Or. en

Grozījums Nr. 1672
Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Hannu Takkula

Regulas priekšlikums
31. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
55. pantu pieņemt deleģētos aktus, kuros 
paredz noteikumus par atsauces platību, ko 
aizņem ilggadīgie zālāji, palielināšanu, kā 
minēts 1. punkta otrajā daļā, ilggadīgo 
zālāju atjaunošanu, lauksaimniecības 

3. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
55. pantu pieņemt deleģētos aktus, kuros 
paredz noteikumus par platību, ko aizņem 
ilggadīgie zālāji, palielināšanu, ilggadīgo 
zālāju atjaunošanu un lauksaimniecības 
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platības pārveidošanu ilggadīgos zālājos, ja 
pārsniegts atļautais samazinājums, kas 
minēts 2. punktā, kā arī noteikumus par 
to, kā zemes nodošanas gadījumā 
grozāma atsauces platība, ko aizņem 
ilggadīgie zālāji.

platības pārveidošanu ilggadīgos zālājos.

Or. en

Grozījums Nr. 1673
Petri Sarvamaa

Regulas priekšlikums
31. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
55. pantu pieņemt deleģētos aktus, kuros 
paredz noteikumus par atsauces platību, ko 
aizņem ilggadīgie zālāji, palielināšanu, kā 
minēts 1. punkta otrajā daļā, ilggadīgo 
zālāju atjaunošanu, lauksaimniecības 
platības pārveidošanu ilggadīgos zālājos, ja 
pārsniegts atļautais samazinājums, kas 
minēts 2. punktā, kā arī noteikumus par 
to, kā zemes nodošanas gadījumā 
grozāma atsauces platība, ko aizņem 
ilggadīgie zālāji.

3. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
55. pantu pieņemt deleģētos aktus, kuros 
paredz noteikumus par atsauces platību, ko 
aizņem pagaidu vai ilggadīgie zālāji, 
palielināšanu, pagaidu vai ilggadīgo zālāju 
atjaunošanu, lauksaimniecības platības 
pārveidošanu pagaidu vai ilggadīgos 
zālājos.

Or. en

Grozījums Nr. 1674
Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer

Regulas priekšlikums
31. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
55. pantu pieņemt deleģētos aktus, kuros 
paredz noteikumus par atsauces platību, ko 
aizņem ilggadīgie zālāji, palielināšanu, kā 

3. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
55. pantu pieņemt deleģētos aktus, kuros 
paredz noteikumus par atsauces platību, ko 
aizņem ilggadīgie zālāji un ganības, 
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minēts 1. punkta otrajā daļā, ilggadīgo 
zālāju atjaunošanu, lauksaimniecības 
platības pārveidošanu ilggadīgos zālājos, ja 
pārsniegts atļautais samazinājums, kas 
minēts 2. punktā, kā arī noteikumus par to, 
kā zemes nodošanas gadījumā grozāma 
atsauces platība, ko aizņem ilggadīgie 
zālāji.

palielināšanu, kā minēts 1. punkta otrajā 
daļā, ilggadīgo zālāju un ganību
atjaunošanu, lauksaimniecības platības 
pārveidošanu ilggadīgos zālājos un 
ganībās, ja pārsniegts atļautais 
samazinājums, kas minēts 2. punktā, kā arī 
noteikumus par to, kā zemes nodošanas 
gadījumā grozāma atsauces platība, ko 
aizņem ilggadīgie zālāji un ganības.

Or. fr

Grozījums Nr. 1675
Martin Häusling
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
31. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
55. pantu pieņemt deleģētos aktus, kuros 
paredz noteikumus par atsauces platību, ko 
aizņem ilggadīgie zālāji, palielināšanu, kā 
minēts 1. punkta otrajā daļā, ilggadīgo 
zālāju atjaunošanu, lauksaimniecības 
platības pārveidošanu ilggadīgos zālājos, ja 
pārsniegts atļautais samazinājums, kas 
minēts 2. punktā, kā arī noteikumus par to, 
kā zemes nodošanas gadījumā grozāma 
atsauces platība, ko aizņem ilggadīgie 
zālāji.

3. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
55. pantu pieņemt deleģētos aktus, kuros 
paredz noteikumus par atsauces platību, ko 
aizņem ilggadīgās ganības, palielināšanu, 
kā minēts 1. punkta otrajā daļā, ilggadīgo 
ganību atjaunošanu, lauksaimniecības 
platības pārveidošanu ilggadīgās ganībās, 
ja pārsniegts atļautais samazinājums, kas 
minēts 2. punktā, kā arī noteikumus par to, 
kā zemes nodošanas gadījumā grozāma 
atsauces platība, ko aizņem ilggadīgās 
ganības.

Or. en

Grozījums Nr. 1676
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Regulas priekšlikums
31. pants – 3. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
55. pantu pieņemt deleģētos aktus, kuros 
paredz noteikumus par atsauces platību, ko 
aizņem ilggadīgie zālāji, palielināšanu, kā 
minēts 1. punkta otrajā daļā, ilggadīgo 
zālāju atjaunošanu, lauksaimniecības 
platības pārveidošanu ilggadīgos zālājos, ja 
pārsniegts atļautais samazinājums, kas 
minēts 2. punktā, kā arī noteikumus par to, 
kā zemes nodošanas gadījumā grozāma 
atsauces platība, ko aizņem ilggadīgie 
zālāji.

3. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
55. pantu pieņemt deleģētos aktus, kuros 
paredz noteikumus par atsauces platību, ko 
aizņem ilggadīgās ganības, palielināšanu, 
kā minēts 1. punkta otrajā daļā, ilggadīgo 
ganību atjaunošanu, lauksaimniecības 
platības pārveidošanu ilggadīgās ganībās, 
ja pārsniegts atļautais samazinājums, kas 
minēts 2. punktā, kā arī noteikumus par to, 
kā zemes nodošanas gadījumā grozāma 
atsauces platība, ko aizņem ilggadīgās 
ganības.

Or. en

Grozījums Nr. 1677
Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà

Regulas priekšlikums
31. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
55. pantu pieņemt deleģētos aktus, kuros 
paredz noteikumus par atsauces platību, ko 
aizņem ilggadīgie zālāji, palielināšanu, kā 
minēts 1. punkta otrajā daļā, ilggadīgo 
zālāju atjaunošanu, lauksaimniecības 
platības pārveidošanu ilggadīgos zālājos, ja 
pārsniegts atļautais samazinājums, kas 
minēts 2. punktā, kā arī noteikumus par to, 
kā zemes nodošanas gadījumā grozāma 
atsauces platība, ko aizņem ilggadīgie 
zālāji.

3. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
55. pantu pieņemt deleģētos aktus, kuros 
paredz noteikumus par atsauces platību, ko 
aizņem ilggadīgie zālāji un ganības, 
palielināšanu, kā minēts 1. punkta otrajā 
daļā, ilggadīgo zālāju un ganību
atjaunošanu, lauksaimniecības platības 
pārveidošanu ilggadīgos zālājos un 
ganībās, ja pārsniegts atļautais 
samazinājums, kas minēts 2. punktā, kā arī 
noteikumus par to, kā zemes nodošanas 
gadījumā grozāma atsauces platība, ko 
aizņem ilggadīgie zālāji un ganības.

Or. it

Grozījums Nr. 1678
Salvatore Caronna
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Regulas priekšlikums
31. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
55. pantu pieņemt deleģētos aktus, kuros 
paredz noteikumus par atsauces platību, ko 
aizņem ilggadīgie zālāji, palielināšanu, kā 
minēts 1. punkta otrajā daļā, ilggadīgo 
zālāju atjaunošanu, lauksaimniecības 
platības pārveidošanu ilggadīgos zālājos, ja 
pārsniegts atļautais samazinājums, kas 
minēts 2. punktā, kā arī noteikumus par to, 
kā zemes nodošanas gadījumā grozāma 
atsauces platība, ko aizņem ilggadīgie 
zālāji.

3. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
55. pantu pieņemt deleģētos aktus, kuros 
paredz noteikumus par atsauces platību, ko 
aizņem ganības un ilggadīgie zālāji, 
palielināšanu, kā minēts 1. punkta otrajā 
daļā, ganību un ilggadīgo zālāju 
atjaunošanu, lauksaimniecības platības 
pārveidošanu ganībās un ilggadīgos 
zālājos, ja pārsniegts atļautais 
samazinājums, kas minēts 2. punktā, kā arī 
noteikumus par to, kā zemes nodošanas 
gadījumā grozāma atsauces platība, ko 
aizņem ganības un ilggadīgie zālāji.

Or. it

Grozījums Nr. 1679
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Regulas priekšlikums
31. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
55. pantu pieņemt deleģētos aktus, kuros 
paredz noteikumus par atsauces platību, ko 
aizņem ilggadīgie zālāji, palielināšanu, kā 
minēts 1. punkta otrajā daļā, ilggadīgo 
zālāju atjaunošanu, lauksaimniecības 
platības pārveidošanu ilggadīgos zālājos, ja 
pārsniegts atļautais samazinājums, kas 
minēts 2. punktā, kā arī noteikumus par to, 
kā zemes nodošanas gadījumā grozāma 
atsauces platība, ko aizņem ilggadīgie 
zālāji.

3. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
55. pantu pieņemt deleģētos aktus, kuros 
paredz noteikumus par atsauces platību, ko 
aizņem ilggadīgie zālāji, palielināšanu, kā 
minēts 1. punkta otrajā daļā, 
lauksaimniecības platības pārveidošanu 
ilggadīgos zālājos, ja pārsniegts atļautais 
samazinājums, kas minēts 2. punktā, kā arī 
noteikumus par to, kā zemes nodošanas 
gadījumā grozāma atsauces platība, ko 
aizņem ilggadīgie zālāji. Dalībvalstis var 
noteikt ilggadīgo zālāju aizsardzības 
vadlīnijas, balstoties uz organisko vielu 
satura daudzumu to augsnē.

Or. en



PE494.487v01-00 52/167 AM\909521LV.doc

LV

Grozījums Nr. 1680
Michel Dantin, Agnès Le Brun

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Atsauces proporciju nosaka šādi:
a) lauksaimnieki deklarē platības, ko 
aizņem ilggadīgie zālāji un ganības, kā 
platības, ko izmanto šim nolūkam, 
2010. gadā;
b) kopējā lauksaimniecības platība ir 
kopējā lauksaimniecības platība, ko 
lauksaimnieki deklarējuši 2010. gadā.

Or. fr

Grozījums Nr. 1681
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Regulas priekšlikums
31.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

31.a pants
Ilggadīgās kultūras

Neskarot kārtējo ieguldījumu un 
aprīkojuma aizstāšanas vajadzības, 
lauksaimnieki nodrošina, ka tiek 
saglabātas ilggadīgās kultūras to 
saimniecībās.

Or. it

Grozījums Nr. 1682
Salvatore Caronna
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Regulas priekšlikums
31.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

31.a pants
Ilggadīgās kultūras

1. Lauksaimnieki, kas audzē 4. panta 
g) apakšpunktā noteiktās ilggadīgās 
kultūras, pielieto īpašu dalībvalstu 
noteiktu agronomijas praksi.
2. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
55. pantu pieņemt deleģētos aktus, lai 
izklāstītu kritērijus 1. punktā minētās 
īpašās agronomijas prakses noteikšanai.

Or. it

Grozījums Nr. 1683
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Regulas priekšlikums
31.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

31.a pants
Vispārējā ilggadīgo zālāju un ganību 

proporcija
1. Ja konstatē, ka 31. panta 1. punktā 
minētā proporcija samazinās, attiecīgā 
dalībvalsts pieprasa lauksaimniekiem 
nepārveidot platības, ko aizņem ilggadīgie 
zālāji un ganības, citam pielietojumam 
bez iepriekšējas atļaujas.
2. Ja konstatē, ka 31. panta 2. punktā 
minēto prasību nevar izpildīt, attiecīgā 
dalībvalsts papildus pasākumiem, kas 
jāveic saskaņā ar 1. punktu valsts un 
reģiona līmenī, pieprasa 
lauksaimniekiem, kuriem pieder platības, 
kuras kādreiz aizņēma ilggadīgie zālāji un 
ganības un pēc tam pārveidoja citam 
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pielietojumam, atkal pārveidot tās par 
ilggadīgiem zālājiem un ganībām.

Or. fr

Grozījums Nr. 1684
Michel Dantin

Regulas priekšlikums
31.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

31.b pants
Periodiska zālāju uzaršana

Lauksaimnieki var uzart zemes gabalus, 
ko aizņem ilggadīgie zālāji un ganības, lai 
no jauna apsētu tos saskaņā ar 
tradicionālajām metodēm un grafiku.

Or. fr

Grozījums Nr. 1685
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Regulas priekšlikums
32. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

32. pants svītrots
Ekoloģiski nozīmīga platība
1. Lauksaimnieki nodrošina to, ka vismaz 
7 % no to atbalsttiesīgajiem hektāriem, 
kas definēti 25. panta 2. punktā, izņemot 
ilggadīgo zālāju platības, ir atvēlēti 
ekoloģiski nozīmīgām platībām, 
piemēram, papuvēm, terasēm, ainavas 
elementiem, buferjoslām un apmežotām 
platībām, kas minētas 25. panta 2. punkta 
b) apakšpunkta ii) punktā.
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2. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
55. pantu pieņemt deleģētos aktus, lai 
sīkāk definētu šā panta 1. punktā minēto 
ekoloģiski nozīmīgo platību veidus un lai 
pievienotu un definētu citus ekoloģiski 
nozīmīgu platību veidus, ko var ņemt 
vērā, lai konstatētu, vai ir ievērota 
minētajā punktā norādītā procentuālā 
daļa.

Or. es

Pamatojums

Pasākumi attiecībā uz dažādošanu un ekoloģiski nozīmīgām platībām ir saskaņoti ar 
grozījumu 29. pantā.

Grozījums Nr. 1686
James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre, Emma McClarkin

Regulas priekšlikums
32. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

32. pants svītrots
Ekoloģiski nozīmīga platība
1. Lauksaimnieki nodrošina to, ka vismaz 
7 % no to atbalsttiesīgajiem hektāriem, 
kas definēti 25. panta 2. punktā, izņemot 
ilggadīgo zālāju platības, ir atvēlēti 
ekoloģiski nozīmīgām platībām, 
piemēram, papuvēm, terasēm, ainavas 
elementiem, buferjoslām un apmežotām 
platībām, kas minētas 25. panta 2. punkta 
b) apakšpunkta ii) punktā.
2. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
55. pantu pieņemt deleģētos aktus, lai 
sīkāk definētu šā panta 1. punktā minēto 
ekoloģiski nozīmīgo platību veidus un lai 
pievienotu un definētu citus ekoloģiski 
nozīmīgu platību veidus, ko var ņemt 
vērā, lai konstatētu, vai ir ievērota 
minētajā punktā norādītā procentuālā 
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daļa.

Or. en

Pamatojums

Ekoloģiskais elements būtu jāiekļauj KLP otrajā pīlārā, un tas nevar būt daļa no tiešajiem 
maksājumiem.

Grozījums Nr. 1687
Britta Reimers

Regulas priekšlikums
32. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

32. pants svītrots
Ekoloģiski nozīmīga platība
1. Lauksaimnieki nodrošina to, ka vismaz 
7 % no to atbalsttiesīgajiem hektāriem, 
kas definēti 25. panta 2. punktā, izņemot 
ilggadīgo zālāju platības, ir atvēlēti 
ekoloģiski nozīmīgām platībām, 
piemēram, papuvēm, terasēm, ainavas 
elementiem, buferjoslām un apmežotām 
platībām, kas minētas 25. panta 2. punkta 
b) apakšpunkta ii) punktā.
2. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
55. pantu pieņemt deleģētos aktus, lai 
sīkāk definētu šā panta 1. punktā minēto 
ekoloģiski nozīmīgo platību veidus un lai 
pievienotu un definētu citus ekoloģiski 
nozīmīgu platību veidus, ko var ņemt 
vērā, lai konstatētu, vai ir ievērota 
minētajā punktā norādītā procentuālā 
daļa.

Or. de

Pamatojums

Lai nodrošinātu ekoloģisko ieguvumu, ir nepieciešama diferencēta pieeja atbilstoši reģioniem 
un pasākumiem, nevis vispārēja lauku apstrādes pārtraukšana. Attiecīgi agrovides pasākumu 
pamatā būtu jābūt otrajam pīlāram. Īstenojot šo pantu, tiktu būtiski samazināta 
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lauksaimniecību konkurētspēja un to iespējamais būtiskais ieguldījums pārtikas 
nepietiekamības problēmas risināšanā visā pasaulē; reģionos, kuros samazinās liellopu 
skaits, nav alternatīvu zālāju iespēju.

Grozījums Nr. 1688
Richard Ashworth, Anthea McIntyre, Vicky Ford

Regulas priekšlikums
32. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

32. pants svītrots
Ekoloģiski nozīmīga platība
1. Lauksaimnieki nodrošina to, ka vismaz 
7 % no to atbalsttiesīgajiem hektāriem, 
kas definēti 25. panta 2. punktā, izņemot 
ilggadīgo zālāju platības, ir atvēlēti 
ekoloģiski nozīmīgām platībām, 
piemēram, papuvēm, terasēm, ainavas 
elementiem, buferjoslām un apmežotām 
platībām, kas minētas 25. panta 2. punkta 
b) apakšpunkta ii) punktā.
2. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
55. pantu pieņemt deleģētos aktus, lai 
sīkāk definētu šā panta 1. punktā minēto 
ekoloģiski nozīmīgo platību veidus un lai 
pievienotu un definētu citus ekoloģiski 
nozīmīgu platību veidus, ko var ņemt 
vērā, lai konstatētu, vai ir ievērota 
minētajā punktā norādītā procentuālā 
daļa.

Or. en

Pamatojums

Ekoloģiskais elements būtu jāiekļauj KLP otrajā pīlārā, un tas nevar būt daļa no tiešajiem 
maksājumiem.

Grozījums Nr. 1689
Izaskun Bilbao Barandica
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Regulas priekšlikums
32. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

32. pants svītrots
Ekoloģiski nozīmīga platība
1. Lauksaimnieki nodrošina to, ka vismaz 
7 % no to atbalsttiesīgajiem hektāriem, 
kas definēti 25. panta 2. punktā, izņemot 
ilggadīgo zālāju platības, ir atvēlēti 
ekoloģiski nozīmīgām platībām, 
piemēram, papuvēm, terasēm, ainavas 
elementiem, buferjoslām un apmežotām 
platībām, kas minētas 25. panta 2. punkta 
b) apakšpunkta ii) punktā.
2. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
55. pantu pieņemt deleģētos aktus, lai 
sīkāk definētu šā panta 1. punktā minēto 
ekoloģiski nozīmīgo platību veidus un lai 
pievienotu un definētu citus ekoloģiski 
nozīmīgu platību veidus, ko var ņemt 
vērā, lai konstatētu, vai ir ievērota 
minētajā punktā norādītā procentuālā 
daļa.

Or. es

Grozījums Nr. 1690
Martin Häusling
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
32. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ekoloģiski nozīmīga platība Ekoloģiskā infrastruktūra

Or. en

Grozījums Nr. 1691
Diane Dodds
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Regulas priekšlikums
32. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lauksaimnieki nodrošina to, ka vismaz 
7 % no to atbalsttiesīgajiem hektāriem, 
kas definēti 25. panta 2. punktā, izņemot 
ilggadīgo zālāju platības, ir atvēlēti 
ekoloģiski nozīmīgām platībām, 
piemēram, papuvēm, terasēm, ainavas 
elementiem, buferjoslām un apmežotām 
platībām, kas minētas 25. panta 2. punkta 
b) apakšpunkta ii) punktā.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1692
James Nicholson, Julie Girling, Robert Sturdy, Vicky Ford

Regulas priekšlikums
32. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lauksaimnieki nodrošina to, ka vismaz 
7 % no to atbalsttiesīgajiem hektāriem, kas 
definēti 25. panta 2. punktā, izņemot 
ilggadīgo zālāju platības, ir atvēlēti 
ekoloģiski nozīmīgām platībām, piemēram, 
papuvēm, terasēm, ainavas elementiem, 
buferjoslām un apmežotām platībām, kas 
minētas 25. panta 2. punkta b) apakšpunkta 
ii) punktā.

1. Lauksaimnieki nodrošina to, ka vismaz 
2 % no to atbalsttiesīgajiem hektāriem, kas 
definēti 25. panta 2. punktā, izņemot 
ilggadīgo zālāju platības un pusdabiskās 
un neapstrādātās platības, ir atvēlēti 
ekoloģiski nozīmīgām platībām, piemēram, 
papuvēm, terasēm, ainavas elementiem, 
buferjoslām un apmežotām platībām, kas 
minētas 25. panta 2. punkta b) apakšpunkta 
ii) punktā. Šīs platības var veidot 
saimniecības daļas, kuras uzskata par 
atbalstnetiesīgām attiecībā uz 25. panta 
2. punktu, ja šīs platības ir norādītas 
pieteikumā atbalstam un veicina 
ekoloģisko vai labvēlīgas ietekmes mērķu 
sasniegšanu.

Or. en
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Grozījums Nr. 1693
James Nicholson, Richard Ashworth

Regulas priekšlikums
32. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lauksaimnieki nodrošina to, ka vismaz 
7 % no to atbalsttiesīgajiem hektāriem, kas 
definēti 25. panta 2. punktā, izņemot 
ilggadīgo zālāju platības, ir atvēlēti 
ekoloģiski nozīmīgām platībām, piemēram, 
papuvēm, terasēm, ainavas elementiem, 
buferjoslām un apmežotām platībām, kas 
minētas 25. panta 2. punkta b) apakšpunkta 
ii) punktā.

1. Lauksaimnieki nodrošina to, ka vismaz 
2 % no to atbalsttiesīgajiem hektāriem, kas 
definēti 25. panta 2. punktā, izņemot 
ilggadīgo zālāju platības, ir atvēlēti 
ekoloģiski nozīmīgām platībām, piemēram, 
papuvēm, terasēm, ainavas elementiem, 
buferjoslām un apmežotām platībām, kas 
minētas 25. panta 2. punkta b) apakšpunkta 
ii) punktā.

Or. en

Grozījums Nr. 1694
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Regulas priekšlikums
32. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lauksaimnieki nodrošina to, ka vismaz 
7 % no to atbalsttiesīgajiem hektāriem, kas 
definēti 25. panta 2. punktā, izņemot 
ilggadīgo zālāju platības, ir atvēlēti 
ekoloģiski nozīmīgām platībām, piemēram, 
papuvēm, terasēm, ainavas elementiem, 
buferjoslām un apmežotām platībām, kas 
minētas 25. panta 2. punkta b) apakšpunkta 
ii) punktā.

1. Lauksaimnieki nodrošina to, ka vismaz 
2 % no to atbalsttiesīgajiem hektāriem, kas 
definēti 25. panta 2. punktā, izņemot 
ilggadīgo zālāju platības, ir atvēlēti 
ekoloģiski nozīmīgām platībām, piemēram, 
papuvēm, terasēm, ainavas elementiem, 
buferjoslām un apmežotām platībām, kas 
minētas 25. panta 2. punkta b) apakšpunkta 
ii) punktā.

Or. de

Grozījums Nr. 1695
Alfreds Rubiks
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Regulas priekšlikums
32. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lauksaimnieki nodrošina to, ka vismaz 
7 % no to atbalsttiesīgajiem hektāriem, kas 
definēti 25. panta 2. punktā, izņemot 
ilggadīgo zālāju platības, ir atvēlēti 
ekoloģiski nozīmīgām platībām, piemēram, 
papuvēm, terasēm, ainavas elementiem, 
buferjoslām un apmežotām platībām, kas 
minētas 25. panta 2. punkta b) apakšpunkta 
ii) punktā. 

1. Lauksaimnieki nodrošina to, ka vismaz 
2,5 % no to atbalsttiesīgajiem hektāriem, 
kas definēti 25. panta 2. punktā, izņemot 
ilggadīgo zālāju platības, ir atvēlēti 
ekoloģiski nozīmīgām platībām, piemēram, 
papuvēm, terasēm, ainavas elementiem,
piemēram, žogiem vai akmens mūriem, 
buferjoslām, slāpekļsaistītāju kultūrām un 
apmežotām platībām, kas minētas 25. panta 
2. punkta b) apakšpunkta ii) punktā, kā arī 
kultūrām, kuras veicina CO2 piesaisti.

Or. lv

Grozījums Nr. 1696
Mariya Gabriel

Regulas priekšlikums
32. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lauksaimnieki nodrošina to, ka vismaz 
7 % no to atbalsttiesīgajiem hektāriem, kas 
definēti 25. panta 2. punktā, izņemot 
ilggadīgo zālāju platības, ir atvēlēti 
ekoloģiski nozīmīgām platībām, piemēram, 
papuvēm, terasēm, ainavas elementiem, 
buferjoslām un apmežotām platībām, kas 
minētas 25. panta 2. punkta b) apakšpunkta 
ii) punktā.

1. Ja atbalsttiesīgā lauksaimniecības 
platība ir lielāka par 20 hektāriem, 
lauksaimnieki nodrošina to, ka vismaz 3 %
no to atbalsttiesīgajiem hektāriem, kas 
definēti 25. panta 2. punktā, izņemot 
ilggadīgo zālāju platības, ir atvēlēti 
ekoloģiski nozīmīgām platībām, piemēram, 
papuvēm, terasēm, ainavas elementiem, 
piemēram, dzīvžogiem vai akmens 
mūriem, buferjoslām, platībām, ko aizņem 
slāpekļsaistītāju kultūras, apmežotām 
platībām, kas minētas 25. panta 2. punkta 
b) apakšpunkta ii) punktā, platībām, ko 
aizņem nektāraugu krūmi un koki, vai 
platībām, kurās notiek intensīva 
audzēšana.

Or. bg
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Grozījums Nr. 1697
Astrid Lulling

Regulas priekšlikums
32. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lauksaimnieki nodrošina to, ka vismaz
7 % no to atbalsttiesīgajiem hektāriem, kas 
definēti 25. panta 2. punktā, izņemot 
ilggadīgo zālāju platības, ir atvēlēti 
ekoloģiski nozīmīgām platībām, piemēram, 
papuvēm, terasēm, ainavas elementiem, 
buferjoslām un apmežotām platībām, kas 
minētas 25. panta 2. punkta b) apakšpunkta 
ii) punktā.

1. Ja lauksaimnieka aramzeme ir lielāka 
par 20 hektāriem, lauksaimnieki saglabā 
3 % no to atbalsttiesīgajiem hektāriem, kas 
definēti 25. panta 2. punktā, izņemot 
ilggadīgo zālāju, ganību un ilggadīgo 
kultūru platības, ir atvēlēti ekoloģiski 
nozīmīgām platībām, piemēram, papuvēm, 
terasēm, ainavas elementiem, lauka 
malām, lauka aizsardzības joslām, 
iekšējām ūdenstecēm, buferjoslām, 
platībām, ko aizņem slāpekļsaistītāju 
kultūras, īscirtmeta atvasājiem, pagaidu 
zālājiem un apmežotām platībām, kas 
minētas 25. panta 2. punkta b) apakšpunkta 
ii) punktā. Iekļaujot šādus elementus kā 
ekoloģiski nozīmīgas platības, nav izslēgta 
atbalsta sniegšana šiem pasākumiem 
Regulas (ES) Nr. [   ] [RDR] ietvaros.

Or. en

Grozījums Nr. 1698
Mairead McGuinness, Herbert Dorfmann, Petri Sarvamaa, Maria do Céu Patrão Neves, 
Czesław Adam Siekierski

Regulas priekšlikums
32. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lauksaimnieki nodrošina to, ka vismaz
7 % no to atbalsttiesīgajiem hektāriem, kas 
definēti 25. panta 2. punktā, izņemot 
ilggadīgo zālāju platības, ir atvēlēti 
ekoloģiski nozīmīgām platībām, piemēram, 
papuvēm, terasēm, ainavas elementiem, 

1. Ja lauksaimnieka aramzeme ir lielāka 
par 20 hektāriem, lauksaimnieki saglabā 
3 % no to atbalsttiesīgajiem hektāriem, kas 
definēti 25. panta 2. punktā, izņemot 
ilggadīgo zālāju un ganību platības, ir 
atvēlēti ekoloģiski nozīmīgām platībām, 



AM\909521LV.doc 63/167 PE494.487v01-00

LV

buferjoslām un apmežotām platībām, kas 
minētas 25. panta 2. punkta b) apakšpunkta 
ii) punktā.

piemēram, papuvēm, terasēm, ainavas 
elementiem, lauka malām, lauka 
aizsardzības joslām, iekšējām ūdenstecēm,
buferjoslām, platībām, ko aizņem 
slāpekļsaistītāju kultūras, īscirtmeta 
atvasājiem, pagaidu zālājiem un 
apmežotām platībām, kas minētas 25. panta 
2. punkta b) apakšpunkta ii) punktā.
Iekļaujot šādus elementus kā ekoloģiski 
nozīmīgas platības, nav izslēgta atbalsta 
sniegšana šiem pasākumiem Regulas (ES) 
Nr. [   ] [RDR] ietvaros.

Or. en

Grozījums Nr. 1699
Seán Kelly, Jim Higgins

Regulas priekšlikums
32. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lauksaimnieki nodrošina to, ka vismaz 
7 % no to atbalsttiesīgajiem hektāriem, kas 
definēti 25. panta 2. punktā, izņemot 
ilggadīgo zālāju platības, ir atvēlēti 
ekoloģiski nozīmīgām platībām, piemēram, 
papuvēm, terasēm, ainavas elementiem, 
buferjoslām un apmežotām platībām, kas 
minētas 25. panta 2. punkta b) apakšpunkta 
ii) punktā.

1. Ja lauksaimnieka aramzeme ir lielāka 
par 20 hektāriem, lauksaimnieki nodrošina 
to, ka vismaz 3 % no to atbalsttiesīgajiem 
hektāriem, kas definēti 25. panta 2. punktā, 
izņemot ilggadīgo zālāju platības, ir 
atvēlēti ekoloģiski nozīmīgām platībām, 
piemēram, papuvēm, terasēm, ainavas 
elementiem, piemēram, dzīvžogiem vai 
akmens mūriem, buferjoslām, platībām, 
ko aizņem slāpekļsaistītāju kultūras, 
īscirtmeta atvasājiem un apmežotām 
platībām, kas minētas 25. panta 2. punkta 
b) apakšpunkta ii) punktā. Iekļaujot šādus 
elementus kā ekoloģiski nozīmīgas 
platības, nav izslēgta atbalsta sniegšana 
šiem pasākumiem Regulas Nr. XXX 
[lauku attīstība] ietvaros.

Or. en

Pamatojums

Eiropas lauksaimniecība pēc būtības ir ļoti vērsta uz ekoloģiskumu. Ilgtspējīgs, Eiropas 
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patērētājiem ģeogrāfiski vistuvākais drošs pārtikas nodrošinājums ir daudz vairāk vērsts uz 
ekoloģiskumu nekā otrs variants, proti, pārtikas krājumu nodrošināšana no lieliem 
rūpniecības koncerniem, kas atrodas pasaules plašākajos reģionos. Maza mēroga 
lauksaimniecība, ko veido ģimenes saimniecība, ir arī daudz ekoloģiskāka un būtu jāatzīst par 
tādu.

Grozījums Nr. 1700
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Regulas priekšlikums
32. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lauksaimnieki nodrošina to, ka vismaz 
7 % no to atbalsttiesīgajiem hektāriem, kas 
definēti 25. panta 2. punktā, izņemot 
ilggadīgo zālāju platības, ir atvēlēti 
ekoloģiski nozīmīgām platībām, piemēram, 
papuvēm, terasēm, ainavas elementiem, 
buferjoslām un apmežotām platībām, kas 
minētas 25. panta 2. punkta b) apakšpunkta
ii) punktā.

1. Ja atbalsttiesīgā lauksaimniecības 
platība ir lielāka par 20 hektāriem, 
lauksaimnieki nodrošina to, ka vismaz 3 %
no to atbalsttiesīgajiem hektāriem, kas 
definēti 25. panta 2. punktā, izņemot 
ilggadīgo zālāju platības, ir atvēlēti 
ekoloģiski nozīmīgām platībām, piemēram, 
papuvēm, terasēm, ainavas elementiem, 
buferjoslām, pākšaugu kultūrām, 
ilggadīgiem zālājiem, ilggadīgām 
kultūrām, kultūrām, kuras atrodas zem 
ūdens, saimniecībām, kas atrodas 
Natura 2000 teritorijā, lauksaimniecības 
zemei, uz kuru ir attiecināmi agrovides vai 
klimata pasākumi, un apmežotām 
platībām, kas minētas 25. panta 2. punkta 
b) apakšpunkta ii) punktā.

Or. es

Grozījums Nr. 1701
Phil Prendergast

Regulas priekšlikums
32. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lauksaimnieki nodrošina to, ka vismaz 1. Ja atbalsttiesīgā lauksaimniecības 
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7 % no to atbalsttiesīgajiem hektāriem, kas 
definēti 25. panta 2. punktā, izņemot 
ilggadīgo zālāju platības, ir atvēlēti 
ekoloģiski nozīmīgām platībām, piemēram, 
papuvēm, terasēm, ainavas elementiem, 
buferjoslām un apmežotām platībām, kas 
minētas 25. panta 2. punkta b) apakšpunkta 
ii) punktā.

platība ir lielāka par 20 hektāriem, 
lauksaimnieki nodrošina to, ka vismaz 3 %
no to atbalsttiesīgajiem hektāriem, kas 
definēti 25. panta 2. punktā, izņemot 
ilggadīgo zālāju, vēsturisko ganību un 
ilggadīgo kultūru platības, kas noteiktas 
31.a panta 1. punktā, ir atvēlēti ekoloģiski 
nozīmīgām platībām, piemēram, papuvēm, 
terasēm, ainavas elementiem, piemēram, 
dzīvžogiem vai akmens mūriem, 
buferjoslām un apmežotām platībām, kas 
minētas 25. panta 2. punkta b) apakšpunkta 
ii) punktā

Or. en

Grozījums Nr. 1702
Hans-Peter Mayer

Regulas priekšlikums
32. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lauksaimnieki nodrošina to, ka vismaz 
7 % no to atbalsttiesīgajiem hektāriem, kas 
definēti 25. panta 2. punktā, izņemot 
ilggadīgo zālāju platības, ir atvēlēti 
ekoloģiski nozīmīgām platībām, piemēram, 
papuvēm, terasēm, ainavas elementiem, 
buferjoslām un apmežotām platībām, kas 
minētas 25. panta 2. punkta b) apakšpunkta 
ii) punktā.

1. Ja atbalsttiesīgā platība, izņemot zālāju, 
ir lielāka par 20 hektāriem, lauksaimnieki
nodrošina to, ka vismaz 3 % no to 
atbalsttiesīgajiem hektāriem, kas definēti 
25. panta 2. punktā, izņemot ilggadīgo 
zālāju platības, ir atvēlēti ekoloģiski 
nozīmīgām platībām, piemēram, papuvēm, 
terasēm, ainavas elementiem, buferjoslām 
un apmežotām platībām, kas minētas 
25. panta 2. punkta b) apakšpunkta 
ii) punktā.

Or. de

Grozījums Nr. 1703
Bastiaan Belder

Regulas priekšlikums
32. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lauksaimnieki nodrošina to, ka vismaz 
7 % no to atbalsttiesīgajiem hektāriem, kas 
definēti 25. panta 2. punktā, izņemot 
ilggadīgo zālāju platības, ir atvēlēti 
ekoloģiski nozīmīgām platībām, piemēram, 
papuvēm, terasēm, ainavas elementiem, 
buferjoslām un apmežotām platībām, kas 
minētas 25. panta 2. punkta b) apakšpunkta 
ii) punktā.

1. Ja atbalsttiesīgā lauksaimniecības 
platība ir lielāka par 20 hektāriem, 
lauksaimnieki nodrošina to, ka vismaz 3 %
no to atbalsttiesīgajiem hektāriem, kas 
definēti 25. panta 2. punktā, izņemot 
ilggadīgo zālāju platības, ir atvēlēti 
ekoloģiski nozīmīgām platībām, piemēram, 
papuvēm, terasēm, ainavas elementiem, 
buferjoslām un apmežotām platībām, kas 
minētas 25. panta 2. punkta b) apakšpunkta 
ii) punktā.

Or. en

Pamatojums

Tā kā nav konstatēts, ka 7 % nodrošinātu ievērojami lielākus ieguvumus bioloģiskās 
daudzveidības ziņā, kā būtu iespējams panākt ekoloģiski nozīmīgās platībās, kurās ir 3 % 
atbalsttiesīgo hektāru, ir vēlams noteikt zemāku procentuālo daļu, lai nodrošinātu, ka 
atbalsttiesīgo lauksaimniecības platību izmanto pēc iespējas efektīvāk.

Grozījums Nr. 1704
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Regulas priekšlikums
32. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lauksaimnieki nodrošina to, ka vismaz 
7 % no to atbalsttiesīgajiem hektāriem, kas 
definēti 25. panta 2. punktā, izņemot 
ilggadīgo zālāju platības, ir atvēlēti 
ekoloģiski nozīmīgām platībām, piemēram, 
papuvēm, terasēm, ainavas elementiem, 
buferjoslām un apmežotām platībām, kas 
minētas 25. panta 2. punkta b) apakšpunkta 
ii) punktā.

1. Ja atbalsttiesīgā lauksaimniecības 
platība ir lielāka par 20 hektāriem, 
lauksaimnieki nodrošina to, ka vismaz 3 %
no to atbalsttiesīgajiem hektāriem, kas 
definēti 25. panta 2. punktā, izņemot 
ilggadīgo zālāju platības, ir atvēlēti 
ekoloģiski nozīmīgām platībām, piemēram, 
papuvēm, terasēm, ainavas elementiem, 
buferjoslām un apmežotām platībām, kas 
minētas 25. panta 2. punkta b) apakšpunkta 
ii) punktā. 

Or. es
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Pamatojums

Uzskatām, ka 3 % ir pietiekami.

Grozījums Nr. 1705
Giancarlo Scottà, Paolo Bartolozzi, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Giovanni La Via, 
Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, 
Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Lara Comi, Antonio Cancian

Regulas priekšlikums
32. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lauksaimnieki nodrošina to, ka vismaz 
7 % no to atbalsttiesīgajiem hektāriem, kas 
definēti 25. panta 2. punktā, izņemot 
ilggadīgo zālāju platības, ir atvēlēti 
ekoloģiski nozīmīgām platībām, piemēram, 
papuvēm, terasēm, ainavas elementiem, 
buferjoslām un apmežotām platībām, kas 
minētas 25. panta 2. punkta b) apakšpunkta 
ii) punktā.

1. Ja lauksaimniecības platība, izņemot 
ilggadīgo zālāju platības, ir lielāka par 
15 hektāriem, lauksaimnieki nodrošina to, 
ka vismaz 3 % no to atbalsttiesīgajiem 
hektāriem, kas definēti 25. panta 2. punktā, 
ir atvēlēti ekoloģiski nozīmīgām platībām, 
piemēram, papuvēm, ilggadīgo kultūru 
platībām, terasēm, ainavas elementiem, 
piemēram, dzīvžogiem vai akmens 
mūriem, buferjoslām, platībām, ko aizņem 
kultūras, kas nozīmīgu augšanas cikla 
daļu atrodas zem ūdens, platībām, ko 
aizņem augsni uzlabojošas kultūras, 
piemēram, pākšaugi, un apmežotām 
platībām, kas minētas 25. panta 2. punkta 
b) apakšpunkta ii) punktā.

Or. it

Grozījums Nr. 1706
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Regulas priekšlikums
32. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lauksaimnieki nodrošina to, ka vismaz 
7 % no to atbalsttiesīgajiem hektāriem, kas 
definēti 25. panta 2. punktā, izņemot 

1. Ja atbalsttiesīgā lauksaimniecības 
platība ir lielāka par 5 hektāriem, 
lauksaimnieki nodrošina to, ka vismaz 3 %
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ilggadīgo zālāju platības, ir atvēlēti 
ekoloģiski nozīmīgām platībām, piemēram, 
papuvēm, terasēm, ainavas elementiem, 
buferjoslām un apmežotām platībām, kas 
minētas 25. panta 2. punkta b) apakšpunkta 
ii) punktā.

no to atbalsttiesīgajiem hektāriem, kas 
definēti 25. panta 2. punktā, izņemot 
ilggadīgo zālāju, vēsturisko ganību, 
kultūru, kas atrodas zem ūdens, un 
ilggadīgo kultūru platības, ir atvēlēti 
ekoloģiski nozīmīgām platībām, piemēram, 
papuvēm, terasēm, ainavas elementiem, 
piemēram, dzīvžogiem vai akmens 
mūriem, buferjoslām, platībām, ko aizņem 
slāpekļsaistītāju kultūras, un apmežotām 
platībām, kas minētas 25. panta 2. punkta 
b) apakšpunkta ii) punktā

Or. it

Grozījums Nr. 1707
Christa Klaß

Regulas priekšlikums
32. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lauksaimnieki nodrošina to, ka vismaz 
7 % no to atbalsttiesīgajiem hektāriem, kas 
definēti 25. panta 2. punktā, izņemot 
ilggadīgo zālāju platības, ir atvēlēti 
ekoloģiski nozīmīgām platībām, piemēram, 
papuvēm, terasēm, ainavas elementiem, 
buferjoslām un apmežotām platībām, kas 
minētas 25. panta 2. punkta 
b) apakšpunkta ii) punktā.

1. Lauksaimnieki nodrošina to, ka vismaz 
3 % no to atbalsttiesīgajiem hektāriem ir 
atvēlēti ekoloģiski nozīmīgām platībām, 
piemēram, papuvēm, terasēm, ainavas 
elementiem, buferjoslām un apmežotām 
platībām. Pēc reģionālā nolīguma 
noslēgšanas starp vietējām varas iestādēm 
un lauksaimnieku grupu saskaņā ar 
29. pantu šos 3 % var attiecināt uz kopējo 
zemes platību, uz kuru attiecas nolīgums. 
Šo minimumu var attiecināt arī uz 
vairāku saimniecību kopējo platību 
reģionālā līmenī.

Or. de

Pamatojums

No agronomijas un vides viedokļa nav obligāti, ka zemes, kurai ir piešķirts ekoloģiski 
nozīmīgas platības statuss, proporcija būtu attiecināma tikai uz vienu saimniecību. Tajā būtu 
jāietver vairāku saimniecību grupa vai mazākas lauksaimniecības platības, apkopojot dažādu 
saimniecību platības un aprēķinot vidējo proporciju lielākai platībai.
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Grozījums Nr. 1708
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Janusz Wojciechowski

Regulas priekšlikums
32. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lauksaimnieki nodrošina to, ka vismaz 
7 % no to atbalsttiesīgajiem hektāriem, kas 
definēti 25. panta 2. punktā, izņemot 
ilggadīgo zālāju platības, ir atvēlēti 
ekoloģiski nozīmīgām platībām, piemēram, 
papuvēm, terasēm, ainavas elementiem, 
buferjoslām un apmežotām platībām, kas 
minētas 25. panta 2. punkta b) apakšpunkta 
ii) punktā.

1. Dalībvalstis valsts vai reģionālā līmenī
nodrošina to, ka vismaz 3 % no to 
atbalsttiesīgajiem hektāriem, kas definēti 
25. panta 2. punktā, izņemot ilggadīgo 
zālāju platības, ir atvēlēti ekoloģiski 
nozīmīgām platībām, piemēram, papuvēm, 
lauksaimniecības platībām, kurās īsteno 
agrovides pasākumus, platībām, kurās 
neizmanto slāpekļa mēslojumu un 
pesticīdus, atmatā atstātai zemei, 
lauksaimniecības platībām, kuras atrodas 
Natura 2000 teritorijā vai citā 
aizsargājamā dabas teritorijā, terasēm, 
ainavas elementiem, buferjoslām un 
apmežotām platībām, kas minētas 25. panta 
2. punkta b) apakšpunkta ii) punktā.

Or. en

Grozījums Nr. 1709
Elisabeth Jeggle

Regulas priekšlikums
32. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lauksaimnieki nodrošina to, ka vismaz 
7 % no to atbalsttiesīgajiem hektāriem, kas 
definēti 25. panta 2. punktā, izņemot 
ilggadīgo zālāju platības, ir atvēlēti 
ekoloģiski nozīmīgām platībām, piemēram, 
papuvēm, terasēm, ainavas elementiem, 
buferjoslām un apmežotām platībām, kas 
minētas 25. panta 2. punkta b) apakšpunkta 

1. Lauksaimnieki nodrošina to, ka vismaz 
3 % no to atbalsttiesīgajiem hektāriem, kas 
definēti 25. panta 2. punktā, izņemot 
ilggadīgo zālāju platības, ir atvēlēti 
ekoloģiski nozīmīgām platībām, piemēram, 
papuvēm, terasēm, ainavas elementiem, 
buferjoslām, zālāju joslām, ziedu joslām,
sadalošajām joslām, savvaļas pārtikas 
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ii) punktā. joslām, krasta zonām, platībām, ko 
aizņem pākšaugu kultūras, un apmežotām 
platībām, kas minētas 25. panta 2. punkta 
b) apakšpunkta ii) punktā.

Or. de

Grozījums Nr. 1710
Béla Glattfelder

Regulas priekšlikums
32. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lauksaimnieki nodrošina to, ka vismaz 
7 % no to atbalsttiesīgajiem hektāriem, 
kas definēti 25. panta 2. punktā, izņemot 
ilggadīgo zālāju platības, ir atvēlēti 
ekoloģiski nozīmīgām platībām, piemēram, 
papuvēm, terasēm, ainavas elementiem, 
buferjoslām un apmežotām platībām, kas 
minētas 25. panta 2. punkta b) apakšpunkta 
ii) punktā.

1. Lauksaimnieki nodrošina to, ka vismaz 
3 % no to saimniecības, kas definēta
4. panta 1. punkta b) apakšpunktā, 
izņemot ilggadīgo zālāju platības, ir 
atvēlēti ekoloģiski nozīmīgām platībām, 
piemēram, papuvēm, terasēm, ainavas 
elementiem, buferjoslām, platībām, ko 
aizņem īscirtmeta atvasāji vai kuras 
izmanto bioloģiskajai ražošanai, un 
apmežotām platībām, kas minētas 25. panta 
2. punkta b) apakšpunkta ii) punktā.

Or. en

Grozījums Nr. 1711
Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Hannu Takkula

Regulas priekšlikums
32. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lauksaimnieki nodrošina to, ka vismaz 
7 % no to atbalsttiesīgajiem hektāriem, kas 
definēti 25. panta 2. punktā, izņemot 
ilggadīgo zālāju platības, ir atvēlēti 
ekoloģiski nozīmīgām platībām, piemēram, 
papuvēm, terasēm, ainavas elementiem, 
buferjoslām un apmežotām platībām, kas 

1. Lauksaimnieki nodrošina to, ka vismaz 
3 % no to atbalsttiesīgajiem hektāriem, kas 
definēti 25. panta 2. punktā, izņemot 
ilggadīgo zālāju platības, ir atvēlēti 
ekoloģiski nozīmīgām platībām, piemēram, 
papuvēm, terasēm, ainavas elementiem, 
buferjoslām un apmežotām platībām, kas 
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minētas 25. panta 2. punkta b) apakšpunkta 
ii) punktā.

minētas 25. panta 2. punkta b) apakšpunkta 
ii) punktā.

Or. en

Grozījums Nr. 1712
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Regulas priekšlikums
32. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lauksaimnieki nodrošina to, ka vismaz 
7 % no to atbalsttiesīgajiem hektāriem, kas 
definēti 25. panta 2. punktā, izņemot 
ilggadīgo zālāju platības, ir atvēlēti 
ekoloģiski nozīmīgām platībām, 
piemēram, papuvēm, terasēm, ainavas 
elementiem, buferjoslām un apmežotām 
platībām, kas minētas 25. panta 2. punkta 
b) apakšpunkta ii) punktā.

1. Lauksaimnieki nodrošina to, ka vismaz 
3,5 % no to atbalsttiesīgajiem hektāriem, 
kas definēti 25. panta 2. punktā, ir atvēlēti 
ekoloģiski nozīmīgām platībām. To var 
attiecināt uz papuvēm, terasēm, ainavas 
elementiem, buferjoslām un apmežotām 
platībām, kas minētas 25. panta 2. punkta 
b) apakšpunkta ii) punktā.

Or. fr

Grozījums Nr. 1713
Dominique Vlasto, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Regulas priekšlikums
32. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lauksaimnieki nodrošina to, ka vismaz 
7 % no to atbalsttiesīgajiem hektāriem, kas 
definēti 25. panta 2. punktā, izņemot
ilggadīgo zālāju platības, ir atvēlēti 
ekoloģiski nozīmīgām platībām, piemēram, 
papuvēm, terasēm, ainavas elementiem, 
buferjoslām un apmežotām platībām, kas 
minētas 25. panta 2. punkta b) apakšpunkta 
ii) punktā.

1. Lauksaimnieki nodrošina to, ka vismaz 
3,5 % no to atbalsttiesīgajiem hektāriem, 
kas definēti 25. panta 2. punktā, izņemot 
ilggadīgo zālāju platības, ir atvēlēti 
ekoloģiski nozīmīgām platībām, piemēram, 
papuvēm, terasēm, ainavas elementiem, 
buferjoslām un apmežotām platībām, kas 
minētas 25. panta 2. punkta b) apakšpunkta 
ii) punktā.

Or. fr
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Pamatojums

Robežvērtība 7 % apmērā šķiet pārmērīga, jo īpaši tāpēc, ka metode nerada iespēju iekļaut 
ekoloģiski nozīmīgajās platībās visus elementus, kuriem ir augsta ekonomiskā pievienotā 
vērtība.

Grozījums Nr. 1714
Juozas Imbrasas

Regulas priekšlikums
32. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lauksaimnieki nodrošina to, ka vismaz 
7 % no to atbalsttiesīgajiem hektāriem, kas 
definēti 25. panta 2. punktā, izņemot 
ilggadīgo zālāju platības, ir atvēlēti 
ekoloģiski nozīmīgām platībām, piemēram, 
papuvēm, terasēm, ainavas elementiem, 
buferjoslām un apmežotām platībām, kas 
minētas 25. panta 2. punkta b) apakšpunkta 
ii) punktā.

1. Ja aramzeme un platība ir lielāka par 
20 hektāriem, lauksaimnieki nodrošina to, 
ka vismaz 4 % no to atbalsttiesīgajiem 
hektāriem, kas definēti 25. panta 2. punktā, 
izņemot ilggadīgo zālāju un ilggadīgo 
kultūru platības, ir atvēlēti ekoloģiski 
nozīmīgām platībām, piemēram, papuvēm, 
terasēm, ainavas elementiem, piemēram, 
dzīvžogiem vai akmens mūriem,
buferjoslām, platībām, ko aizņem 
slāpekļsaistītāju kultūras, platībām, kas 
apstrādātas ar videi draudzīgām metodēm, 
un apmežotām platībām, kas minētas 
25. panta 2. punkta b) apakšpunkta 
ii) punktā.

Or. en

Grozījums Nr. 1715
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Regulas priekšlikums
32. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lauksaimnieki nodrošina to, ka vismaz 
7 % no to atbalsttiesīgajiem hektāriem, kas 
definēti 25. panta 2. punktā, izņemot 
ilggadīgo zālāju platības, ir atvēlēti 

1. nodrošina to, ka vismaz 4 % no to 
atbalsttiesīgajiem hektāriem, kas definēti 
25. panta 2. punktā, izņemot ilggadīgo 
zālāju platības, ir atvēlēti ekoloģiski 
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ekoloģiski nozīmīgām platībām, piemēram, 
papuvēm, terasēm, ainavas elementiem, 
buferjoslām un apmežotām platībām, kas 
minētas 25. panta 2. punkta b) apakšpunkta 
ii) punktā.

nozīmīgām platībām, piemēram, papuvēm, 
terasēm, ainavas elementiem, buferjoslām 
un apmežotām platībām, kas minētas 
25. panta 2. punkta b) apakšpunkta 
ii) punktā. 

Or. en

Grozījums Nr. 1716
Kent Johansson

Regulas priekšlikums
32. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lauksaimnieki nodrošina to, ka vismaz 
7 % no to atbalsttiesīgajiem hektāriem, kas 
definēti 25. panta 2. punktā, izņemot 
ilggadīgo zālāju platības, ir atvēlēti 
ekoloģiski nozīmīgām platībām, piemēram, 
papuvēm, terasēm, ainavas elementiem, 
buferjoslām un apmežotām platībām, kas 
minētas 25. panta 2. punkta b) apakšpunkta 
ii) punktā.

1. Ja lauksaimnieka aramzeme ir lielāka 
par 20 hektāriem, lauksaimnieki nodrošina 
to, ka vismaz 5 % no to atbalsttiesīgajiem 
hektāriem, kas definēti 25. panta 2. punktā, 
ir atvēlēti ekoloģiski nozīmīgām platībām, 
piemēram, papuvēm, terasēm, ainavas 
elementiem, buferjoslām saskaņā ar 
attiecīgajām obligātajām pārvaldības 
prasībām (OPP) un labu 
lauksaimniecības un vides apstākļu 
(LLVA) prasībām Regulas (ES) Nr. [..] 
[HZR] ietvaros, pusdabiskām ganībām un 
citām platībām ar augstu dabas vērtību, 
platībām, kurās neizsmidzina augu 
aizsardzības līdzekļus, ekoloģiskam 
segumam, platībām, kas piedalās 
agrovides shēmās saskaņā ar Regulas 
(ES) Nr. [  ] [RDR] 29. panta 2. punktu 
un īsteno ne tikai 29. panta 1. punktā 
minēto praksi klimata un vides ieguvumu 
ziņā, un apmežotām platībām, kas minētas 
25. panta 2. punkta b) apakšpunkta 
ii) punktā.

Dalībvalstis nosaka platības, kuras kā 
pusdabiskas ganības var uzskatīt par 
platību ar augstu dabas vērtību.

Or. en
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Grozījums Nr. 1717
Liam Aylward, Marian Harkin

Regulas priekšlikums
32. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lauksaimnieki nodrošina to, ka vismaz 
7 % no to atbalsttiesīgajiem hektāriem, kas 
definēti 25. panta 2. punktā, izņemot 
ilggadīgo zālāju platības, ir atvēlēti 
ekoloģiski nozīmīgām platībām, piemēram, 
papuvēm, terasēm, ainavas elementiem, 
buferjoslām un apmežotām platībām, kas 
minētas 25. panta 2. punkta b) apakšpunkta 
ii) punktā.

1. Ja lauksaimnieka aramzeme ir lielāka 
par 15 hektāriem, lauksaimnieki nodrošina 
to, ka vismaz 5 % no to atbalsttiesīgajiem 
hektāriem, kas definēti 25. panta 2. punktā, 
izņemot ilggadīgo zālāju platības, ir 
atvēlēti ekoloģiski nozīmīgām platībām, 
piemēram, papuvēm, terasēm, ainavas 
elementiem, buferjoslām, dzīvžogiem, 
akmens mūriem vai saimniecības 
iekšējiem braucamajiem ceļiem, platībām, 
ko aizņem slāpekļsaistītāju kultūras, 
īscirtmeta atvasājiem un apmežotām 
platībām, kas minētas 25. panta 2. punkta 
b) apakšpunkta ii) punktā. Iekļaujot šādus 
elementus kā ekoloģiski nozīmīgas 
platības, nav izslēgta atbalsta sniegšana 
šiem pasākumiem Regulas Nr. [   ] [RDR] 
ietvaros.

Or. en

Grozījums Nr. 1718
Luís Paulo Alves

Regulas priekšlikums
32. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lauksaimnieki nodrošina to, ka vismaz 
7 % no to atbalsttiesīgajiem hektāriem, kas 
definēti 25. panta 2. punktā, izņemot 
ilggadīgo zālāju platības, ir atvēlēti 
ekoloģiski nozīmīgām platībām, piemēram, 
papuvēm, terasēm, ainavas elementiem, 
buferjoslām un apmežotām platībām, kas 

1. Ja atbalsttiesīgā lauksaimniecības 
platība ir lielāka par 20 hektāriem, 
lauksaimnieki nodrošina to, ka vismaz 5 %
no to atbalsttiesīgajiem hektāriem, kas 
definēti 25. panta 2. punktā, izņemot 
ilggadīgo zālāju, vēsturisko ganību, 
kultūru un ilggadīgo kultūru platības, kas 
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minētas 25. panta 2. punkta b) apakšpunkta 
ii) punktā.

definētas 31.a panta 1. punktā, ir atvēlēti 
ekoloģiski nozīmīgām platībām, piemēram, 
papuvēm, ilggadīgām lauksaimniecības 
kultūrām, kuras audzē sausa klimata 
apstākļos, terasēm, ainavas elementiem, 
piemēram, dzīvžogiem vai akmens 
mūriem, buferjoslām, platībām, ko aizņem 
slāpekļsaistītāju kultūras, un apmežotām 
platībām, kas minētas 25. panta 2. punkta 
b) apakšpunkta ii) punktā.

Or. pt

Grozījums Nr. 1719
Salvatore Caronna

Regulas priekšlikums
32. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lauksaimnieki nodrošina to, ka vismaz 
7 % no to atbalsttiesīgajiem hektāriem, kas 
definēti 25. panta 2. punktā, izņemot 
ilggadīgo zālāju platības, ir atvēlēti 
ekoloģiski nozīmīgām platībām, piemēram, 
papuvēm, terasēm, ainavas elementiem, 
buferjoslām un apmežotām platībām, kas 
minētas 25. panta 2. punkta b) apakšpunkta 
ii) punktā.

1. Ja atbalsttiesīgā lauksaimniecības 
platība ir lielāka par 20 hektāriem, 
lauksaimnieki nodrošina to, ka vismaz 5 %
no to atbalsttiesīgajiem hektāriem, kas 
definēti 25. panta 2. punktā, izņemot 
4. panta g) apakšpunktā minētās platības 
(ilggadīgie zālāji), ir atvēlēti ekoloģiski 
nozīmīgām platībām, piemēram, papuvēm, 
terasēm, ainavas elementiem, piemēram, 
dzīvžogiem vai akmens mūriem,
buferjoslām, platībām, ko aizņem 
slāpekļsaistītāju kultūras, īscirtmeta 
atvasājiem, papeļu stādījumiem un 
apmežotām platībām, kas minētas 25. panta 
2. punkta b) apakšpunkta ii) punktā. 

Or. it

Grozījums Nr. 1720
Elisabeth Köstinger

Regulas priekšlikums
32. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lauksaimnieki nodrošina to, ka vismaz 
7 % no to atbalsttiesīgajiem hektāriem, kas 
definēti 25. panta 2. punktā, izņemot 
ilggadīgo zālāju platības, ir atvēlēti 
ekoloģiski nozīmīgām platībām, piemēram, 
papuvēm, terasēm, ainavas elementiem, 
buferjoslām un apmežotām platībām, kas 
minētas 25. panta 2. punkta b) apakšpunkta 
ii) punktā.

1. Lauksaimnieki nodrošina to, ka vismaz 
5 % no to rīcībā esošajiem hektāriem, kas 
definēti 25. panta 2. punktā, izņemot 
ilggadīgo zālāju, ilggadīgo kultūru, 
vīnogulāju vai kokaudzētavu platības, ir 
atvēlēti ekoloģiski nozīmīgām platībām, 
piemēram, papuvēm, terasēm, ainavas 
elementiem, buferjoslām, platībām, kurās 
neizmanto pesticīdus un mēslošanas 
līdzekļus, neizmantotām vai plaši 
apsaimniekotām platībām, kurās aug 
daudzgadīgi augi, platībām, ko aizņem 
pākšaugu kultūras, platībām biomasas un 
nepārtikas celulozes materiāliem un 
apmežotām platībām, kas minētas 25. panta 
2. punkta b) apakšpunkta ii) punktā.

Or. de

Pamatojums

„Pārtika, degviela un šķiedras” veidos daļu no Eiropas KLP ilgtermiņa stratēģijas. 
Ierosinātais ekoloģiski nozīmīgo platību paplašinājums, iekļaujot tajā, piemēram, tādas 
platības, ko aizņem pākšaugu kultūras, biomasas materiāls vai kultūras, kuru audzēšanā 
neizmanto pesticīdus vai mēslošanas līdzekļus, arī var būt draudzīgs videi, tik ļoti 
neierobežojot ražošanas potenciālu. Grozījums attiecībā uz „atbalsttiesīgs” aizstāšanu ar 
„rīcībā esošs” dod iespēju pielāgoties dabiskajiem vietējiem apstākļiem un sasniegt 5 % 
robežvērtību.

Grozījums Nr. 1721
George Lyon, Phil Bennion, Liam Aylward

Regulas priekšlikums
32. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lauksaimnieki nodrošina to, ka vismaz 
7 % no to atbalsttiesīgajiem hektāriem, kas 
definēti 25. panta 2. punktā, izņemot 
ilggadīgo zālāju platības, ir atvēlēti 
ekoloģiski nozīmīgām platībām, piemēram, 
papuvēm, terasēm, ainavas elementiem, 

1. Lauksaimnieki nodrošina to, ka vismaz 
5 % no to atbalsttiesīgajiem hektāriem, kas 
definēti 25. panta 2. punktā, izņemot 
ilggadīgo zālāju platības, ir atvēlēti 
ekoloģiski nozīmīgām platībām, piemēram, 
papuvēm, terasēm, visiem ainavas 
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buferjoslām un apmežotām platībām, kas 
minētas 25. panta 2. punkta b) apakšpunkta 
ii) punktā.

elementiem, kas aizsargāti saskaņā ar 
attiecīgajām obligātajām pārvaldības 
prasībām (OPP) un labu 
lauksaimniecības un vides apstākļu 
(LLVA) prasībām Regulas (ES) Nr. [   ] 
[HZR] ietvaros un saskaņā ar Regulas 
(ES) Nr. [   ] [RDR] 29. pantu, kā arī 
dzīvžogiem, dīķiem, grāvjiem un koku 
grupām, tradicionālajiem akmens 
mūriem, krasta veģetācijai, buferjoslām, 
tostarp zāles joslām un lauka malām, un 
platībām, ko aizņem sugas, kuras veicina 
oglekļa piesaisti, tostarp apmežotām 
platībām, kas minētas 25. panta 2. punkta 
b) apakšpunkta ii) punktā, bioloģisko 
daudzveidību un ūdens kvalitāti.

Or. en

Pamatojums

7 % izņemtu pārāk daudz ražīgās zemes no vidējās ražošanas. Ir jāprecizē ainavas elementi, 
kas būtu jāiekļauj EFA procentuālajā daļā. Arī platības, ko apstrādā ar sugām, kas nodrošina 
ekoloģisko ieguvumu, būtu jāiekļauj EFA procentuālajā daļā.

Grozījums Nr. 1722
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Regulas priekšlikums
32. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lauksaimnieki nodrošina to, ka vismaz 
7 % no to atbalsttiesīgajiem hektāriem, kas 
definēti 25. panta 2. punktā, izņemot 
ilggadīgo zālāju platības, ir atvēlēti 
ekoloģiski nozīmīgām platībām, piemēram, 
papuvēm, terasēm, ainavas elementiem, 
buferjoslām un apmežotām platībām, kas 
minētas 25. panta 2. punkta b) apakšpunkta 
ii) punktā.

1. Ja ekoloģiski nozīmīgā platībā, kas 
atrodas lauksaimniecības platībā, ir 
paredzēts īstenot vienu no trīs 
lauksaimniecības praksēm, kas ir 
labvēlīgas klimatam un videi un kas galu 
galā ir piemērotas saskaņā ar 29. pantu, 
lauksaimnieki nodrošina to, ka vismaz 5 %
no to atbalsttiesīgajiem hektāriem, kas 
definēti 25. panta 2. punktā, izņemot 
ilggadīgo zālāju platības, ir atvēlēti 
ekoloģiski nozīmīgām platībām, piemēram, 
papuvēm, terasēm, ainavas elementiem, 
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buferjoslām un apmežotām platībām, kas 
minētas 25. panta 2. punkta b) apakšpunkta 
ii) punktā.

Or. es

Pamatojums

Saskaņā ar iepriekšējiem grozījumiem ekoloģiski nozīmīgas platības pasākuma piemērošana 
varētu būt izvēles iespēja vai alternatīva, ja dalībvalsts ir ierosinājusi un Komisija 
apstiprinājusi klimatam un videi labvēlīgu praksi. Ja dalībvalsts nolemj ieviest praksē 
ekoloģiski nozīmīgu platību izmantošanu, ir ierosināts, ka procentuālo daļu samazina, jo 7 % 
ir pārāk augsta robežvērtība un varētu radīt lauksaimniekiem ievērojamas papildu izmaksas.

Grozījums Nr. 1723
Maria do Céu Patrão Neves

Regulas priekšlikums
32. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lauksaimnieki nodrošina to, ka vismaz 
7 % no to atbalsttiesīgajiem hektāriem, kas 
definēti 25. panta 2. punktā, izņemot 
ilggadīgo zālāju platības, ir atvēlēti 
ekoloģiski nozīmīgām platībām, piemēram, 
papuvēm, terasēm, ainavas elementiem, 
buferjoslām un apmežotām platībām, kas 
minētas 25. panta 2. punkta b) apakšpunkta 
ii) punktā.

1. Lauksaimnieki nodrošina to, ka vismaz 
5 % no to atbalsttiesīgajiem hektāriem, kas 
definēti 25. panta 2. punktā, izņemot 
ilggadīgo zālāju platības, ir atvēlēti 
ekoloģiski nozīmīgām platībām, piemēram, 
ilggadīgām lauksaimniecības kultūrām, 
kuras audzē sausa klimata apstākļos,
papuvēm, terasēm, ainavas elementiem, 
buferjoslām un apmežotām platībām, kas 
minētas 25. panta 2. punkta b) apakšpunkta 
ii) punktā. Šī prasība nekādā gadījumā 
nedrīkst apdraudēt saimniecību ražošanas 
spēju, ņemot vērā vajadzību palielināt 
ražošanas apjomu, lai sasniegtu pārtikas 
nodrošinājuma mērķus.

Or. pt

Grozījums Nr. 1724
Ramon Tremosa i Balcells
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Regulas priekšlikums
32. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lauksaimnieki nodrošina to, ka vismaz 
7 % no to atbalsttiesīgajiem hektāriem, kas 
definēti 25. panta 2. punktā, izņemot 
ilggadīgo zālāju platības, ir atvēlēti 
ekoloģiski nozīmīgām platībām, piemēram, 
papuvēm, terasēm, ainavas elementiem, 
buferjoslām un apmežotām platībām, kas 
minētas 25. panta 2. punkta b) apakšpunkta 
ii) punktā.

1. Lauksaimnieki nodrošina to, ka vismaz 
5 % no to atbalsttiesīgajiem hektāriem, kas 
definēti 25. panta 2. punktā, izņemot 
ilggadīgo zālāju platības, ir atvēlēti 
ekoloģiski nozīmīgām platībām, piemēram, 
papuvēm, platībām, uz kurām ir 
attiecināms uzraudzības nolīgums,
terasēm, ainavas elementiem, buferjoslām 
un apmežotām platībām, kas minētas 
25. panta 2. punkta b) apakšpunkta 
ii) punktā.

Or. es

Grozījums Nr. 1725
James Nicholson, Diane Dodds

Regulas priekšlikums
32. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lauksaimnieki nodrošina to, ka vismaz 
7 % no to atbalsttiesīgajiem hektāriem, kas 
definēti 25. panta 2. punktā, izņemot 
ilggadīgo zālāju platības, ir atvēlēti 
ekoloģiski nozīmīgām platībām, piemēram, 
papuvēm, terasēm, ainavas elementiem, 
buferjoslām un apmežotām platībām, kas 
minētas 25. panta 2. punkta b) apakšpunkta 
ii) punktā.

1. Lauksaimnieki nodrošina to, ka vismaz 
5 % no to atbalsttiesīgajiem hektāriem, kas 
definēti 25. panta 2. punktā, izņemot 
ilggadīgo zālāju platības, ir atvēlēti 
ekoloģiski nozīmīgām platībām, piemēram, 
papuvēm, terasēm, ainavas elementiem, 
buferjoslām un apmežotām platībām, kas 
minētas 25. panta 2. punkta b) apakšpunkta 
ii) punktā.

Or. en

Pamatojums

Prasībai par ekoloģiski nozīmīgu platību jābūt 5 %.
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Grozījums Nr. 1726
Brian Simpson

Regulas priekšlikums
32. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lauksaimnieki nodrošina to, ka vismaz 
7 % no to atbalsttiesīgajiem hektāriem, kas 
definēti 25. panta 2. punktā, izņemot 
ilggadīgo zālāju platības, ir atvēlēti 
ekoloģiski nozīmīgām platībām, piemēram, 
papuvēm, terasēm, ainavas elementiem, 
buferjoslām un apmežotām platībām, kas 
minētas 25. panta 2. punkta 
b) apakšpunkta ii) punktā.

1. Lauksaimnieki nodrošina to, ka vismaz 
10 % no to atbalsttiesīgajiem hektāriem, 
kas definēti 25. panta 2. punktā, izņemot 
ilggadīgo zālāju platības, ir atvēlēti 
ekoloģiski nozīmīgām platībām, piemēram, 
papuvēm, terasēm, ainavas elementiem, 
buferjoslām un pusdabiskām dzīvotnēm.
Minētās platības nedrīkst art, apsēt vai 
mēslot ar neorganiskiem mēslošanas 
līdzekļiem, tomēr tajās var ganīties vai tās 
var pļaut attiecīgā gadalaikā, kas ir 
saderīgs ar bioloģiskās daudzveidības 
saglabāšanas vajadzībām.

Or. en

Grozījums Nr. 1727
James Nicholson, Diane Dodds

Regulas priekšlikums
32. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lauksaimnieki nodrošina to, ka vismaz 
7 % no to atbalsttiesīgajiem hektāriem, kas 
definēti 25. panta 2. punktā, izņemot 
ilggadīgo zālāju platības, ir atvēlēti 
ekoloģiski nozīmīgām platībām, piemēram, 
papuvēm, terasēm, ainavas elementiem, 
buferjoslām un apmežotām platībām, kas 
minētas 25. panta 2. punkta b) apakšpunkta 
ii) punktā.

1. Ja lauksaimnieka aramzeme ir lielāka 
par 35 hektāriem, lauksaimnieki nodrošina 
to, ka vismaz 7 % no to atbalsttiesīgajiem 
hektāriem, kas definēti 25. panta 2. punktā, 
izņemot ilggadīgo zālāju platības, ir 
atvēlēti ekoloģiski nozīmīgām platībām, 
piemēram, papuvēm, terasēm, ainavas 
elementiem, buferjoslām un apmežotām 
platībām, kas minētas 25. panta 2. punkta 
b) apakšpunkta ii) punktā.

Or. en
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Pamatojums

Pirms ekoloģiski nozīmīgām platībām būtu jāievieš aramzemes robežslieksnis 35 ha, lai 
atbrīvotu no šīs prasības saimniecības ar nelielu aramzemes apjomu.

Grozījums Nr. 1728
Sandra Kalniete, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Ivars Godmanis, Krišjānis Kariņš, 
Roberts Zīle, Ivari Padar, Kārlis Šadurskis, Vytautas Landsbergis, Algirdas Saudargas, 
Tunne Kelam, Kristiina Ojuland, Inese Vaidere

Regulas priekšlikums
32. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lauksaimnieki nodrošina to, ka vismaz 
7 % no to atbalsttiesīgajiem hektāriem, kas 
definēti 25. panta 2. punktā, izņemot 
ilggadīgo zālāju platības, ir atvēlēti 
ekoloģiski nozīmīgām platībām, piemēram, 
papuvēm, terasēm, ainavas elementiem, 
buferjoslām un apmežotām platībām, kas 
minētas 25. panta 2. punkta b) apakšpunkta 
ii) punktā.

1. Ja aramzeme un platība ir lielāka par 
20 hektāriem, lauksaimnieki nodrošina to, 
ka vismaz 7 % no to atbalsttiesīgajiem 
hektāriem, kas definēti 25. panta 2. punktā, 
izņemot ilggadīgo zālāju un ilggadīgo 
kultūru platības, ir atvēlēti ekoloģiski 
nozīmīgām platībām, piemēram, papuvēm, 
terasēm, ainavas elementiem, piemēram, 
dzīvžogiem vai akmens mūriem,
buferjoslām, platībām, ko aizņem 
slāpekļsaistītāju kultūras, platībām, kas 
apstrādātas ar videi draudzīgām metodēm, 
un apmežotām platībām, kas minētas 
25. panta 2. punkta b) apakšpunkta 
ii) punktā.

Or. en

Grozījums Nr. 1729
Nessa Childers

Regulas priekšlikums
32. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lauksaimnieki nodrošina to, ka vismaz 
7 % no to atbalsttiesīgajiem hektāriem, kas 
definēti 25. panta 2. punktā, izņemot 

1. Ja atbalsttiesīgā lauksaimniecības 
platība ir lielāka par 20 hektāriem, 
lauksaimnieki nodrošina to, ka vismaz 7 % 
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ilggadīgo zālāju platības, ir atvēlēti 
ekoloģiski nozīmīgām platībām, piemēram, 
papuvēm, terasēm, ainavas elementiem, 
buferjoslām un apmežotām platībām, kas 
minētas 25. panta 2. punkta b) apakšpunkta 
ii) punktā.

no to atbalsttiesīgajiem hektāriem, kas 
definēti 25. panta 2. punktā, izņemot 
ilggadīgo zālāju platības, ir atvēlēti 
ekoloģiski nozīmīgām platībām, piemēram, 
papuvēm, terasēm, ainavas elementiem, 
piemēram, dzīvžogiem vai akmens 
mūriem, buferjoslām un apmežotām 
platībām, kas minētas 25. panta 2. punkta 
b) apakšpunkta ii) punktā.

Or. en

Grozījums Nr. 1730
Milan Zver

Regulas priekšlikums
32. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lauksaimnieki nodrošina to, ka vismaz 
7 % no to atbalsttiesīgajiem hektāriem, kas 
definēti 25. panta 2. punktā, izņemot 
ilggadīgo zālāju platības, ir atvēlēti 
ekoloģiski nozīmīgām platībām, 
piemēram, papuvēm, terasēm, ainavas 
elementiem, buferjoslām un apmežotām 
platībām, kas minētas 25. panta 2. punkta 
b) apakšpunkta ii) punktā.

1. Ja lauksaimnieka aramzeme ir lielāka 
par 15 hektāriem, lauksaimnieki nodrošina 
to, ka vismaz 7 % no to atbalsttiesīgajiem 
hektāriem, kas definēti 25. panta 2. punktā, 
izņemot ilggadīgo zālāju platības, ir 
atvēlēti ekoloģiski nozīmīgām platībām. 
Par ekoloģiski nozīmīgām platībām 
uzskata papuves, terases, ainavas 
elementus, buferjoslas bez ražošanas 
(izņemot ganīšanos un griešanu),
mēslošanas un pesticīdiem, platības, 
kurās neizmanto slāpekļa mēslošanas 
līdzekļus, platības, ko aizņem secīgas 
kultūras/ekoloģisks segums, platības, ko 
aizņem daudzgadīgas enerģijas kultūras, 
platības, kas piedalās agrovides shēmās 
saskaņā ar Regulas (ES) Nr. [   ] [RDR] 
29. panta 2. punktu un kurās īsteno ne 
tikai 29. panta 1. punktā minētos 
paņēmienus klimata un vides ieguvumu 
ziņā, un apmežotas platības, kas minētas 
5. panta 2. punkta b) apakšpunkta 
ii) punktā.

Or. en
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Pamatojums

Pasākuma „Dažādošana” un „Ekoloģiski nozīmīga platība” robežvērtībām jābūt vienādām, 
lai vienkāršotu īstenošanu.

Grozījums Nr. 1731
Christel Schaldemose

Regulas priekšlikums
32. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lauksaimnieki nodrošina to, ka vismaz 
7 % no to atbalsttiesīgajiem hektāriem, kas 
definēti 25. panta 2. punktā, izņemot 
ilggadīgo zālāju platības, ir atvēlēti 
ekoloģiski nozīmīgām platībām, 
piemēram, papuvēm, terasēm, ainavas 
elementiem, buferjoslām un apmežotām 
platībām, kas minētas 25. panta 2. punkta 
b) apakšpunkta ii) punktā.

1. Ja atbalsttiesīgā lauksaimniecības 
platība ir lielāka par 10 hektāriem, 
lauksaimnieki nodrošina to, ka vismaz 7 % 
no to atbalsttiesīgajiem hektāriem, kas 
definēti 25. panta 2. punktā, izņemot 
ilggadīgo zālāju platības, ir atvēlēti 
ekoloģiski nozīmīgām platībām. Par 
ekoloģiski nozīmīgām platībām uzskata, 
piemēram, papuves, terases, ainavas 
elementus, buferjoslas bez ražošanas 
(izņemot ganīšanos un griešanu), 
mēslošanas un pesticīdiem, platības, 
kurās neizmanto slāpekļa mēslošanas 
līdzekļus, platības, ko aizņem secīgas 
kultūras/ekoloģisks segums, platības, ko 
aizņem daudzgadīgas enerģijas kultūras, 
platības, kas piedalās agrovides shēmās 
saskaņā ar Regulas (ES) Nr. [   ] [RDR] 
29. panta 2. punktu un kurās īsteno ne 
tikai 29. panta 1. punktā minētos 
paņēmienus klimata un vides ieguvumu 
ziņā, un apmežotas platības, kas minētas 
25. panta 2. punkta b) apakšpunkta 
ii) punktā.

Or. en

Pamatojums

Lai mazinātu siltumnīcefekta gāzu emisiju vai nitrātu un fosfora noplūdi pazemes 
ūdeņos/ūdens vidē, lauksaimnieka ekoloģiski nozīmīgajā platībā būtu jāiekļauj dabisku 
hidroloģisko apstākļu atjaunošana, mitrāju izveide u. c. papildu platība, kas var veicināt šo 
mērķu sasniegšanu.



PE494.487v01-00 84/167 AM\909521LV.doc

LV

Grozījums Nr. 1732
Ulrike Rodust

Regulas priekšlikums
32. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lauksaimnieki nodrošina to, ka vismaz 
7 % no to atbalsttiesīgajiem hektāriem, kas 
definēti 25. panta 2. punktā, izņemot 
ilggadīgo zālāju platības, ir atvēlēti 
ekoloģiski nozīmīgām platībām, piemēram, 
papuvēm, terasēm, ainavas elementiem, 
buferjoslām un apmežotām platībām, kas 
minētas 25. panta 2. punkta b) apakšpunkta 
ii) punktā.

1. Ja atbalsttiesīgā platība ir lielāka par 
10 hektāriem, lauksaimnieki nodrošina to, 
ka vismaz 7 % no to atbalsttiesīgajiem 
hektāriem, kas definēti 25. panta 2. punktā, 
izņemot ilggadīgo zālāju platības, ir 
atvēlēti ekoloģiski nozīmīgām platībām, 
piemēram, papuvēm, terasēm, ainavas 
elementiem, buferjoslām un apmežotām 
platībām, kas minētas 25. panta 2. punkta 
b) apakšpunkta ii) punktā.

Or. de

Grozījums Nr. 1733
Martin Häusling
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
32. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lauksaimnieki nodrošina to, ka vismaz 
7 % no to atbalsttiesīgajiem hektāriem, kas 
definēti 25. panta 2. punktā, izņemot 
ilggadīgo zālāju platības, ir atvēlēti
ekoloģiski nozīmīgām platībām, 
piemēram, papuvēm, terasēm, ainavas 
elementiem, buferjoslām un apmežotām 
platībām, kas minētas 25. panta 2. punkta 
b) apakšpunkta ii) punktā.

1. Lauksaimnieki nodrošina to, ka vismaz 
7 % no to atbalsttiesīgajiem hektāriem, kas 
definēti 25. panta 2. punktā, izņemot 
ilggadīgo ganību platības, izmanto
ekoloģiskai infrastruktūrai, tostarp 
ainavas elementiem, piemēram, 
dzīvžogiem, akmens mūriem, papuvēm, 
saglabātām terasēm un pusdabiskām 
dzīvotnēm. Tajās neveic atkārtotas 
sēšanas, aršanas darbus un neizmanto 
mēslošanas līdzekļus vai pesticīdus. Tajās 
var notikt ražas novākšana, pļaušana un 
ganīšanās tāda blīvuma vietās, kas 
neizraisa velēnas deģenerāciju. Ja no 
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jauna veido jaukta zālāja, ganību vai 
pļavas platības, sugu sajaukumā var 
iekļaut atbilstīgas pākšaugu kultūras 
ganībās vai pļavās, kas paredzētas 
ganīšanās vai pļaušanas nolūkiem.

Or. en

Grozījums Nr. 1734
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Regulas priekšlikums
32. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lauksaimnieki nodrošina to, ka vismaz 
7 % no to atbalsttiesīgajiem hektāriem, kas 
definēti 25. panta 2. punktā, izņemot 
ilggadīgo zālāju platības, ir atvēlēti 
ekoloģiski nozīmīgām platībām, piemēram, 
papuvēm, terasēm, ainavas elementiem, 
buferjoslām un apmežotām platībām, kas 
minētas 25. panta 2. punkta b) apakšpunkta 
ii) punktā.

1. Lauksaimnieki nodrošina to, ka vismaz 
7 % no to atbalsttiesīgajiem hektāriem, kas 
definēti 25. panta 2. punktā, izņemot 
ilggadīgo zālāju un ilggadīgo kultūru
platības, ir atvēlēti ekoloģiski nozīmīgām 
platībām, piemēram, papuvēm, terasēm, 
ainavas elementiem, buferjoslām bez 
ražošanas (izņemot ganīšanos un 
griešanu), mēslošanas līdzekļiem un 
pesticīdiem, neapsmidzinātām lauka 
malām, platībām, kurās neizmanto 
slāpekļa mēslošanas līdzekļus, secīgām 
kultūrām, platībām, ko aizņem 
daudzgadīgas enerģijas kultūras, joslām 
kukaiņu pievilināšanai, ziedu joslām, 
platībām, ko aizņem slāpekļsaistītāju 
kultūras, platībām, kas piedalās agrovides 
shēmās saskaņā ar Regulas (ES) Nr. [  ] 
[RDR] 29. panta 2. punktu, un apmežotām 
platībām un apmežotām platībām, kas 
minētas 25. panta 2. punkta b) apakšpunkta 
ii) punktā.

Or. en

Pamatojums

Ekoloģiski nozīmīgo platību definīcijai būtu jābūt plašākai nekā Komisijas priekšlikumā 
noteiktajam ietvaram.
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Grozījums Nr. 1735
Ivari Padar

Regulas priekšlikums
32. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lauksaimnieki nodrošina to, ka vismaz 
7 % no to atbalsttiesīgajiem hektāriem, kas 
definēti 25. panta 2. punktā, izņemot 
ilggadīgo zālāju platības, ir atvēlēti 
ekoloģiski nozīmīgām platībām, piemēram, 
papuvēm, terasēm, ainavas elementiem, 
buferjoslām un apmežotām platībām, kas 
minētas 25. panta 2. punkta b) apakšpunkta 
ii) punktā.

1. Lauksaimnieki nodrošina to, ka vismaz 
7 % no to atbalsttiesīgajiem hektāriem, kas 
definēti 25. panta 2. punktā, izņemot 
ilggadīgo zālāju platības, ir atvēlēti 
ekoloģiski nozīmīgām platībām, piemēram, 
papuvēm, terasēm, ainavas elementiem, 
buferjoslām, pusdabiskām dzīvotnēm un 
apmežotām platībām, kas minētas 25. panta 
2. punkta b) apakšpunkta ii) punktā. Lai 
platību uzskatītu par ekoloģiski nozīmīgu 
platību, to nedrīkst art, apsēt, mēslot vai 
apsmidzināt, bet drīkst izmantot ganībām, 
novākt ražu, to drīkst pļaut atbilstīgā 
gadalaikā, kas ir saderīgs ar bioloģiskās 
daudzveidības saglabāšanas vajadzībām.

Or. en

Grozījums Nr. 1736
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Regulas priekšlikums
32. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lauksaimnieki nodrošina to, ka vismaz 
7 % no to atbalsttiesīgajiem hektāriem, kas 
definēti 25. panta 2. punktā, izņemot 
ilggadīgo zālāju platības, ir atvēlēti 
ekoloģiski nozīmīgām platībām, 
piemēram, papuvēm, terasēm, ainavas 
elementiem, buferjoslām un apmežotām 
platībām, kas minētas 25. panta 2. punkta 
b) apakšpunkta ii) punktā.

1. Lauksaimnieki nodrošina to, ka vismaz 
7 % no to atbalsttiesīgajiem hektāriem, kas 
definēti 25. panta 2. punktā, ir atvēlēti 
ekoloģiski nozīmīgām platībām.
Ekoloģiski nozīmīgas platības var būt 
papuves, terases, ainavas elementi, 
buferjoslas un apmežotas platības, kas 
minētas 25. panta 2. punkta b) apakšpunkta 
ii) punktā.
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Or. fr

Grozījums Nr. 1737
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Regulas priekšlikums
32. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lauksaimnieki nodrošina to, ka vismaz 
7 % no to atbalsttiesīgajiem hektāriem, kas 
definēti 25. panta 2. punktā, izņemot 
ilggadīgo zālāju platības, ir atvēlēti 
ekoloģiski nozīmīgām platībām, piemēram, 
papuvēm, terasēm, ainavas elementiem, 
buferjoslām un apmežotām platībām, kas 
minētas 25. panta 2. punkta b) apakšpunkta 
ii) punktā.

1. Lauksaimnieki nodrošina to, ka vismaz 
7 % no to atbalsttiesīgajiem hektāriem, kas 
definēti 25. panta 2. punktā, izņemot 
ilggadīgo zālāju un ganību platības, ir 
atvēlēti ekoloģiski nozīmīgām platībām, 
piemēram, papuvēm, terasēm, ainavas 
elementiem, buferjoslām un apmežotām 
platībām, kas minētas 25. panta 2. punkta 
b) apakšpunkta ii) punktā.

Or. fr

Grozījums Nr. 1738
James Nicholson, Diane Dodds

Regulas priekšlikums
32. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lauksaimnieki nodrošina to, ka vismaz 
7 % no to atbalsttiesīgajiem hektāriem, kas 
definēti 25. panta 2. punktā, izņemot 
ilggadīgo zālāju platības, ir atvēlēti 
ekoloģiski nozīmīgām platībām, piemēram, 
papuvēm, terasēm, ainavas elementiem, 
buferjoslām un apmežotām platībām, kas 
minētas 25. panta 2. punkta b) apakšpunkta 
ii) punktā.

1. Lauksaimnieki nodrošina to, ka vismaz 
7 % no to atbalsttiesīgajiem hektāriem, kas 
definēti 25. panta 2. punktā, izņemot 
ilggadīgo zālāju un ilggadīgo kultūru
platības, ir atvēlēti ekoloģiski nozīmīgām 
platībām, piemēram, papuvēm, terasēm, 
ainavas elementiem, buferjoslām un 
apmežotām platībām, kas minētas 25. panta 
2. punkta b) apakšpunkta ii) punktā.

Or. en
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Pamatojums

Ilggadīgās kultūras, piemēram, augļu dārzi, būtu jāizslēdz no prasības par ekoloģiski 
nozīmīgu platību.

Grozījums Nr. 1739
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Regulas priekšlikums
32. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lauksaimnieki nodrošina to, ka vismaz 
7 % no to atbalsttiesīgajiem hektāriem, kas 
definēti 25. panta 2. punktā, izņemot 
ilggadīgo zālāju platības, ir atvēlēti 
ekoloģiski nozīmīgām platībām, piemēram, 
papuvēm, terasēm, ainavas elementiem, 
buferjoslām un apmežotām platībām, kas 
minētas 25. panta 2. punkta b) apakšpunkta 
ii) punktā.

1. Lauksaimnieki nodrošina to, ka vismaz 
7 % no to atbalsttiesīgajiem hektāriem, kas 
definēti 25. panta 2. punktā, izņemot 
ilggadīgo zālāju platības, ir atvēlēti 
ekoloģiski nozīmīgām platībām, piemēram, 
papuvēm, grāvjiem, slāpekļsaistītāju 
kultūrām, terasēm, ainavas elementiem, 
buferjoslām un apmežotām platībām, kas 
minētas 25. panta 2. punkta b) apakšpunkta 
ii) punktā.

Or. en

Grozījums Nr. 1740
Struan Stevenson

Regulas priekšlikums
32. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lauksaimnieki nodrošina to, ka vismaz 
7 % no to atbalsttiesīgajiem hektāriem, kas 
definēti 25. panta 2. punktā, izņemot 
ilggadīgo zālāju platības, ir atvēlēti 
ekoloģiski nozīmīgām platībām, piemēram, 
papuvēm, terasēm, ainavas elementiem, 
buferjoslām un apmežotām platībām, kas 
minētas 25. panta 2. punkta b) apakšpunkta 
ii) punktā.

1. Lauksaimnieki nodrošina to, ka vismaz 
7 % no to atbalsttiesīgajiem hektāriem, kas 
definēti 25. panta 2. punktā, izņemot 
ilggadīgo zālāju platības, ir atvēlēti 
ekoloģiski nozīmīgām platībām, piemēram, 
papuvēm, terasēm, ainavas elementiem, 
piemēram, dzīvžogiem vai akmens mūriem 
un arheoloģiskām teritorijām, buferjoslām 
un apmežotām platībām, kas minētas 
25. panta 2. punkta b) apakšpunkta 
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ii) punktā.

Or. en

Grozījums Nr. 1741
Jean-Paul Gauzès

Regulas priekšlikums
32. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lauksaimnieki nodrošina to, ka vismaz 
7 % no to atbalsttiesīgajiem hektāriem, kas 
definēti 25. panta 2. punktā, izņemot 
ilggadīgo zālāju platības, ir atvēlēti 
ekoloģiski nozīmīgām platībām, piemēram, 
papuvēm, terasēm, ainavas elementiem, 
buferjoslām un apmežotām platībām, kas 
minētas 25. panta 2. punkta b) apakšpunkta 
ii) punktā.

1. Lauksaimnieki nodrošina to, ka vismaz 
7 % no to atbalsttiesīgajiem hektāriem, kas 
definēti 25. panta 2. punktā, izņemot 
ilggadīgo zālāju platības, ir atvēlēti 
ekoloģiski nozīmīgām platībām, piemēram, 
papuvēm, terasēm, ainavas elementiem, 
buferjoslām, platībām, kas apsētas ar 
kultūrām, kurām nav nepieciešama 
apstrāde ar augu veselības līdzekļiem, un 
apmežotām platībām, kas minētas 25. panta 
2. punkta b) apakšpunkta ii) punktā.

Or. fr

Grozījums Nr. 1742
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Regulas priekšlikums
32. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lauksaimnieki nodrošina to, ka vismaz 
7 % no to atbalsttiesīgajiem hektāriem, kas 
definēti 25. panta 2. punktā, izņemot 
ilggadīgo zālāju platības, ir atvēlēti 
ekoloģiski nozīmīgām platībām, piemēram, 
papuvēm, terasēm, ainavas elementiem, 
buferjoslām un apmežotām platībām, kas 
minētas 25. panta 2. punkta b) apakšpunkta 
ii) punktā.

1. Lauksaimnieki nodrošina to, ka vismaz 
7 % no to atbalsttiesīgajiem hektāriem, kas 
definēti 25. panta 2. punktā, izņemot 
ilggadīgo zālāju platības, ir atvēlēti 
ekoloģiski nozīmīgām platībām, piemēram, 
papuvēm, terasēm, ainavas elementiem, 
buferjoslām un apmežotām platībām, kas 
minētas 25. panta 2. punkta b) apakšpunkta 
ii) punktā. Ainavas elementi, kas nav 
atbalsttiesīgi, pamatojoties uz 25. panta 
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2. punktu, arī turpmāk nav tiesīgi saņemt 
maksājumu, tomēr lauksaimnieks var 
izmantot tos šā pienākuma izpildīšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 1743
James Nicholson, Diane Dodds

Regulas priekšlikums
32. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lauksaimnieki nodrošina to, ka vismaz 
7 % no to atbalsttiesīgajiem hektāriem, kas 
definēti 25. panta 2. punktā, izņemot 
ilggadīgo zālāju platības, ir atvēlēti 
ekoloģiski nozīmīgām platībām, piemēram, 
papuvēm, terasēm, ainavas elementiem, 
buferjoslām un apmežotām platībām, kas 
minētas 25. panta 2. punkta b) apakšpunkta 
ii) punktā.

1. Lauksaimnieki nodrošina to, ka vismaz 
7 % no to atbalsttiesīgajiem hektāriem, kas 
definēti 26. panta 1. punktā, izņemot 
ilggadīgo zālāju platības, ir atvēlēti 
ekoloģiski nozīmīgām platībām, piemēram, 
papuvēm, terasēm, ainavas elementiem, 
buferjoslām un apmežotām platībām, kas 
minētas 25. panta 2. punkta b) apakšpunkta 
ii) punktā.

Or. en

Pamatojums

Prasība par ekoloģiski nozīmīgu platību būtu attiecināma tikai uz zemes gabaliem, kurus 
lauksaimnieks ir deklarējis, lai aktivizētu pamattiesības, nevis uz visiem saimniecības zemes 
gabaliem. Ir ļoti grūti apstiprināt visas platības saimniecībā, un nav skaidrs, kā ekoloģiski 
nozīmīgās platības būtu piemērojamas attiecībā uz zemi, ko izmanto vairāki lauksaimnieki 
vienā kalendārajā gadā.

Grozījums Nr. 1744
Astrid Lulling

Regulas priekšlikums
32. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lauksaimnieki nodrošina to, ka vismaz 
7 % no to atbalsttiesīgajiem hektāriem, 

1. Lauksaimnieki nodrošina to, ka saglabā
vismaz esošās ekoloģiski nozīmīgās 
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kas definēti 25. panta 2. punktā, izņemot 
ilggadīgo zālāju platības, ir atvēlēti
ekoloģiski nozīmīgām platībām, 
piemēram, papuvēm, terasēm, ainavas 
elementiem, buferjoslām un apmežotām 
platībām, kas minētas 25. panta 2. punkta 
b) apakšpunkta ii) punktā.

platības, piemēram, papuves, terases, 
ainavas elementus, buferjoslas un 
apmežotās platības, kas minētas 25. panta 
2. punkta b) apakšpunkta ii) punktā, 
izņemot ilggadīgo zālāju platības.

Or. fr

Grozījums Nr. 1745
Elisabeth Jeggle

Regulas priekšlikums
32. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

“Ekoloģiski nozīmīgas platības” statusu 
var piešķirt šādām platībām:
– zālāju joslas, ziedu joslas un sadalošās 
joslas laukos, jo īpaši, ja tās var izmantot 
enerģijas ražošanai biomasas un biogāzes 
iekārtās vai augsnes erozijas novēršanai, 
īpaši slīpās vietās;
– savvaļas pārtikas joslas, piemēram, 
laukos, kas atrodas mežmalā; 
– krasta joslas;
– platības, ko aizņem pākšaugu kultūras.

Or. de

Grozījums Nr. 1746
Ulrike Rodust

Regulas priekšlikums
32. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tālāk norādītais ir attiecināms uz 
ekoloģiski nozīmīgām platībām:
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– ir aizliegts izmantot ķīmiskus augu 
aizsardzības līdzekļus un 
minerālmēslošanas līdzekļus; 
– platību apmaiņa nav iespējama, un tām 
jāatrodas tajā pašā fiziskajā reģionā;
– platības var mainīt katru gadu;
– pākšaugu kultūru audzēšana ir atļauta 
ne vairāk kā 50 % ekoloģiski nozīmīgo 
platību;
– aršana un sēšana ir atļauta tikai līdz 
15. maijam, un ražas novākšanai ir 
jānorisinās pēc 15. jūlija;
– ir atļauts audzēt retas un apdraudētas 
kultūras un šķirnes;
– laukos, kuru platība ir lielāka par 
30 hektāriem, ekoloģiski nozīmīgajām 
platībām ir jāatrodas lauka teritorijā.

Or. de

Grozījums Nr. 1747
James Nicholson

Regulas priekšlikums
32. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Par ekoloģiski nozīmīgām platībām 
uzskata:
– atbalsttiesīgos hektārus, uz kuriem ir 
attiecināmi pienākumi noteiktu agrovides 
pasākumu ietvaros saskaņā ar Regulas 
(ES) Nr. [   ] [RDR] 29. pantu;
– atbalsttiesīgos hektārus, kas ir daļa no 
platībām, uz kurām ir attiecināma 
Direktīva 92/43/EEK un Direktīva 
2009/147/EK;
– atbalsttiesīgos hektārus, kuros audzē 
kultūras, kuru mēslošanai neizmanto 
slāpekli audzēšanas perioda laikā, arī 
uzskata par ekoloģiski nozīmīgām 
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platībām.
Pienākums neattiecas uz saimniecībām:
– kurās ilggadīgie zālāji aizņem vairāk 
par 50 % lauksaimniecības platības vai
– kurās aramzeme un ilggadīgo kultūru 
platība nepārsniedz 15 hektārus kopumā.
Ja attiecīgā dalībvalsts vai reģions vēlas, 
1. punktā minēto pienākumu var noteikt 
un kolektīvi ievērot reģiona, nevis 
atsevišķas saimniecības līmenī.

Or. en

Grozījums Nr. 1748
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Regulas priekšlikums
32. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šī prasība nav piemērojama: 
a) zemei ar maksājumtiesībām, ko 
apsaimnieko atbilstoši agrovides 
pasākumiem saskaņā ar 2012. gada 
ELFLA regulas 29. pantu, vai
b) zemei ar maksājumtiesībām, uz kuru ir 
attiecināma Direktīva 92/43/EEK vai 
Direktīva 2009/147/EK, vai 
c) zemei ar maksājumtiesībām, kuras 
mēslošanai neizmanto nitrātus un kura 
tādējādi ir saņēmusi ekoloģiski nozīmīgas 
platības statusu, 
d) zemei, kuras lauksaimniecības platība 
ietver vairāk nekā 50 % ilggadīgo zālāju, 
vai
e) platībām, kurās kopumā aramzeme un 
ilggadīgās kultūras aizņem mazāk par 
15 hektāriem, vai
f) lauksaimniekiem, kuru vidējais zemes 
gabala lielums ir 2 hektāri vai mazāk.
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Or. de

Grozījums Nr. 1749
Mairead McGuinness, Herbert Dorfmann, Petri Sarvamaa, Maria do Céu Patrão Neves, 
Czesław Adam Siekierski

Regulas priekšlikums
32. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lauksaimnieki var piemērot augsnei 
nekaitīgu praksi un/vai ilggadīgu augsnes 
segumu kā alternatīvu ekoloģiski 
nozīmīgu platību saglabāšanai.
Izņēmuma kārtā dalībvalstis var piemērot 
3 % aprēķinu reģionu, nevis saimniecību 
līmenī.

Or. en

Grozījums Nr. 1750
Astrid Lulling

Regulas priekšlikums
32. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lauksaimnieki var piemērot augsnei 
nekaitīgu praksi un/vai ilggadīgu augsnes 
segumu kā alternatīvu ekoloģiski 
nozīmīgu platību saglabāšanai.
Izņēmuma kārtā dalībvalstis var piemērot 
3 % aprēķinu reģionu, nevis saimniecību 
līmenī.

Or. en

Grozījums Nr. 1751
Michel Dantin, Agnès Le Brun
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Regulas priekšlikums
32. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Minētās platības var ietvert arī ilggadīgus 
zālājus un ganības un platības, kurās 
audzē kultūras ar būtisku ieguvumu videi, 
piemēram, linus, kaņepes, lucernu vai 
proteīnkultūras. Tomēr šādas platības var 
veidot ne vairāk kā pusi no 1. punktā 
noteiktās minimālās procentuālās daļas. 

Or. fr

Grozījums Nr. 1752
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Regulas priekšlikums
32. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ekoloģiski nozīmīgas platības var ietvert 
arī ilggadīgus zālājus un ganības un 
platības, kurās audzē kultūras ar būtisku 
ieguvumu videi, piemēram, linus, 
kaņepes, lucernu vai proteīnkultūras. 
Tomēr šādas platības var veidot ne vairāk 
kā pusi no 1. punktā noteiktās minimālās 
procentuālās daļas.
Dažas ekoloģiski nozīmīgās platības izsver 
tā, lai, balstoties uz to ekoloģisko 
nozīmīgumu, var ņemt vērā līdzvērtīgu 
platību, kas ir lielāka nekā platība, ko 
reāli aizņem attiecīgais elements. Minēto 
svērumu nosaka šīs regulas pielikumā. 

Or. fr

Grozījums Nr. 1753
Kent Johansson
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Regulas priekšlikums
32. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis var nolemt, ka visus ainavas 
elementus, kas ir aizsargāti saskaņā ar 
attiecīgajām obligātajām pārvaldības 
prasībām (OPP) un labu 
lauksaimniecības un vides apstākļu 
(LLVA) prasībām Regulas (ES) Nr. [   ] 
[HZR] un Regulas (ES) Nr. [   ] [RDR] 
29. panta ietvaros, uzskata par 
atbalsttiesīgu un ekoloģiski nozīmīgu 
platību.

Or. en

Grozījums Nr. 1754
Elisabeth Jeggle

Regulas priekšlikums
32. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Saskaņā ar 32. panta 1. punktu kopā 
ar 25. panta 2. punktu lauksaimnieks var 
iznomāt no vietējās pašpārvaldes 
lauksaimniecības platību ar augstu dabas 
vērtību, kas ir nonākusi valsts īpašumā 
zemes konsolidācijas vai līdzīgu 
procedūru rezultātā, un uzskatīt to par 
ekoloģiski nozīmīgu platību 32. panta 
1. punkta nozīmē, ja tā atbilst 32. panta 
1. punkta kritērijiem.

Or. de

Pamatojums

Precizējums. Reģioniem, kuros valsts īpašumā ir ekoloģiski nozīmīgas platības, kas atbilst 
32. panta kritērijiem, jāļauj iznomāt šīs platības lauksaimniekiem apsaimniekošanas un 
saglabāšanas nolūkiem. Attiecīgi šīs platības jāpiešķir lauksaimniekam kā ekoloģiski 
nozīmīgas platības saskaņā ar 32. pantu.
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Grozījums Nr. 1755
Martin Häusling
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
32. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Ekoloģiskās infrastruktūras platības 
ietver īpašas vietējās un reģionālās 
apstrādes vai zemes apsaimniekošanas 
metodes, kas atbalsta pārejas procesu uz 
ilgtspējīgām lauksaimniecības sistēmām 
un uzlabotu vides apsaimniekošanu, 
saskaņā ar 29., 30. un 31. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 1756
Brian Simpson

Regulas priekšlikums
32. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Lai būtiski palielinātu šā pasākuma 
radītos ieguvumus videi, lauksaimniekus 
būtu jāiedrošina uzņemties attiecīgu 
pienākumu veikšanu, kas noteikti Regulas 
(ES) Nr. [   ] [RDR] III sadaļas 1. nodaļas 
29. pantā. Šos pienākumus būtu jāpielāgo 
attiecīgajai platībai, lai panāktu 
maksimālu ieguvumu videi, un tie var 
ietvert tādas metodes kā, piemēram, 
ekoloģiski nozīmīgu platību sasaistīšana, 
lai izveidotu ekoloģiskos tīklus, vai tādu 
putekšņu un nektārsēklu maisījumu 
izsēšana, kas ir labvēlīgi 
apputekšņotājiem.

Or. en
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Pamatojums

Lai vēl vairāk stimulētu ekoloģiski nozīmīgu platību pienesumu videi, būtu jāiedrošina 
pozitīva apsaimniekošana ar agrovides shēmu starpniecību.

Grozījums Nr. 1757
Béla Glattfelder

Regulas priekšlikums
32. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Gadījumā, ja pirms 2011. gada 
noslēgta spēkā esoša zemes nomas līguma 
noteikums nav saderīgs ar šā panta 
1. punktu, līdz attiecīgā līguma 
izbeigšanai priekšroka ir noteikumam.

Or. en

Grozījums Nr. 1758
Christel Schaldemose

Regulas priekšlikums
32. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Atkāpjoties no 1. punkta, dalībvalstis 
var nolemt, ka tās īstenos līdz pat 
3,5 procentpunktus ekoloģiski nozīmīgo 
platību reģiona līmenī, lai iegūtu blakus 
esošās ekoloģiski nozīmīgās platības.
Dalībvalstis norāda platības un 
lauksaimnieku vai lauksaimnieku grupu, 
kas piedalās, pienākumus, lai sasniegtu 
3,5 procentpunktu līmeni. Norādīto 
platību un pienākumu mērķis ir 
nostiprināt Savienības politiku īstenošanu 
vides, klimata un bioloģiskās 
daudzveidības jomā. Pienākumi ir jāpilda 
ne tikai attiecībā uz 29. panta 1. punktā 
minētajām metodēm klimata un vides 
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ieguvumu ziņā.
Piemērojot ekoloģiski nozīmīgas platības 
reģiona līmenī, dalībvalstis katru gadu 
informē lauksaimniekus par individuālo 
pienākumu līmeni attiecībā uz ekoloģiski 
nozīmīgām platībām ar vismaz 3,5 %. 
Individuālo līmeni aprēķina, balstoties uz 
reģionāli apsaimniekoto īstenoto platību.

Or. en

Grozījums Nr. 1759
Britta Reimers

Regulas priekšlikums
32. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Atkāpjoties no 1. punkta, 
lauksaimnieku grupa, kas kopīgi izmanto 
skaidri noteiktu nošķirtas zemes platību, 
var pieprasīt, ka 1. punktā minēto 
ekoloģiski nozīmīgās platības procentuālo 
daļu ievēro grupas līmenī kopīgi 
izmantotajos atbalsttiesīgajos hektāros. 
Šādos gadījumos dalībvalstis katru gadu 
paredz objektīvus kritērijus, nosakot 
attiecīgās platības, un ekoloģiski 
nozīmīgas platības procentuālo daļu, ko 
apdrošina individuālu lauksaimnieku 
līmenī.

Or. en

Pamatojums

Nodrošina lielāku elastību attiecībā uz lauksaimnieku grupām, kas kopīgi izmanto savu zemi.

Grozījums Nr. 1760
Marian-Jean Marinescu

Regulas priekšlikums
32. pants – 1.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Atkāpjoties no 1. punkta, dalībvalstis 
var nolemt, ka šajā punktā minēto 
ekoloģiski nozīmīgo platību nodrošina 
lauksaimnieku grupas līmenī, ja tie 
pierāda, ka kopīgi izmanto skaidri 
noteiktu (nošķirtas) zemes platību. Šādos 
gadījumos vismaz 3,5 % ekoloģiski 
nozīmīgās platības atrodas katra 
individuālā lauksaimnieka atbalsttiesīgo 
hektāru teritorijā. Pārējie 3,5 % var 
atrasties jebkuru kopīgi izmantoto 
atbalsttiesīgo hektāru teritorijā; ja šo 
iespēju izmanto, lauksaimnieki ir kopīgi 
atbildīgi par 1. punktā minētās ekoloģiski 
nozīmīgās procentuālās daļas 
sasniegšanu.

Or. en

Pamatojums

Nodrošina lielāku elastību attiecībā uz lauksaimnieku grupām, kas kopīgi izmanto savu zemi.

Grozījums Nr. 1761
James Nicholson, Vicky Ford

Regulas priekšlikums
32. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1 a. Atkāpjoties no 1. punkta, 
lauksaimnieki, kas piedalās agrovides 
shēmās Regulas (ES) Nr. [   ] [RDR] 
ietvaros, nodrošina, ka 2 % no to 
atbalsttiesīgajiem hektāriem, kas definēti 
25. panta 2. punktā, ir atvēlēti ekoloģiski 
nozīmīgām platībām, piemēram, 
papuvēm, terasēm, ainavas elementiem, 
buferjoslām un apmežotām platībām, kas 
minētas 25. panta 2. punkta 
b) apakšpunkta ii) punktā, kā arī 
atbalsttiesīgiem hektāriem, kuriem ir 
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piemērojamas saistības noteiktu agrovides 
pasākumu ietvaros saskaņā ar Regulas 
(ES) Nr. [   ] [RDR] 29. pantu, un 
atbalsttiesīgiem hektāriem, kas ir daļa no 
platībām, uz kurām ir attiecināma 
Direktīva 92/43/EEK vai Direktīva 
2009/147/EK.

Or. en

Pamatojums

Ekoloģiskajam elementam būtu jābūt iekļautam KLP otrajā pīlārā, un tas nevar būt daļa no 
tiešajiem maksājumiem.

Grozījums Nr. 1762
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Regulas priekšlikums
32. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a 1. punktā minēto procentuālo daļu var 
samazināt dalībvalsts vai reģiona līmenī, 
ja dalībvalstī vai reģionā ir vispārējs vides 
regulējums, kurā ir noteikti ne tikai 
lauksaimnieku pienākumi citās 
dalībvalstīs.
Lauksaimniekiem būtu jāatļauj nodot visu 
1. punktā minēto pienākumu vai daļu šā 
pienākuma citam lauksaimniekam, 
negrozot zemi.
Atkāpjoties no 1. punkta, dalībvalstis var 
nolemt, ka tās īstenos līdz pat 
5 procentpunktus ekoloģiski nozīmīgo 
platību reģiona līmenī, lai iegūtu blakus 
esošās ekoloģiski nozīmīgās platības.
Dalībvalstis un reģioni, kas nav iekļāvuši 
1. punktā minētās platības to zemes 
gabalu identifikācijas sistēmā, var uzskatīt 
šos elementus par daļu no 1. punktā 
minētās procentuālās daļas, neiekļaujot 
tos zemes gabalu identifikācijas sistēmā.
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Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi nodrošināt lielāku elastību ekoloģiski nozīmīgu platību īstenošanā. Jābūt iespējai 
īstenot apmaiņu ar šo pienākumu lauksaimnieku vidū, īstenot daļu no pienākuma valsts vai 
reģiona līmenī un ņemt vērā vispārējas vides iniciatīvas, kurās piedalās ne tikai lauksaimnieki 
no citām dalībvalstīm.

Grozījums Nr. 1763
Sandra Kalniete, Vytautas Landsbergis, Kārlis Šadurskis, Ivari Padar, Roberts Zīle, 
Krišjānis Kariņš, Ivars Godmanis, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Algirdas 
Saudargas, Tunne Kelam, Kristiina Ojuland, Inese Vaidere

Regulas priekšlikums
32. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Atkāpjoties no 1. punkta, 1. punktā 
norādīto minimālo procentuālo daļu var 
samazināt līdz:
– 5 % lauksaimnieku grupu kopīgu 
uzņēmumu gadījumos, ja tie veido 
nepārtrauktas, blakus esošas ekoloģiski 
nozīmīgas platības;
– 1,5 % dalībvalstīs, kurās vismaz 45 % no 
to kopējās sauszemes platības sedz meži, 
vai
– 1,5 % dalībvalstīs, kurās izmantotā 
lauksaimniecības platība veido mazāk par 
35 % no kopējās sauszemes platības.

Or. en

Grozījums Nr. 1764
Juozas Imbrasas

Regulas priekšlikums
32. pants – 1.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Atkāpjoties no 1. punkta, 1. punktā 
norādīto minimālo procentuālo daļu var 
samazināt līdz:
– 5 % lauksaimnieku grupu kopīgu 
uzņēmumu gadījumos, ja tie veido 
nepārtrauktas, blakus esošas ekoloģiski 
nozīmīgas platības;
– 1,5 % dalībvalstīs, kurās vismaz 30 % no 
to kopējās sauszemes platības sedz meži, 
vai
– 1,5 % dalībvalstīs, kurās izmantotā 
lauksaimniecības platība veido mazāk par 
35 % no kopējās sauszemes platības.

Or. en

Grozījums Nr. 1765
Julie Girling

Regulas priekšlikums
32. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Izņēmuma kārtā 29. pantā norādīto 
minimālo EFA procentuālo daļu 
samazina par 2 %, ja lauksaimnieks 
izveido videi draudzīgu infrastruktūru 
tīklu, kas pilda “zaļā koridora” funkciju 
tā zemē.

Or. en

Pamatojums

Dod stimulu lauksaimniekiem sadarboties, lai uzlabotu to vides un bioloģiskās daudzveidības 
standartus.

Grozījums Nr. 1766
Luís Paulo Alves



PE494.487v01-00 104/167 AM\909521LV.doc

LV

Regulas priekšlikums
32. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Atkāpjoties no 1. punkta, 1. punktā 
noteikto minimālo procentuālo daļu 
samazina līdz 3 %, ja lauksaimnieku 
grupas veido nepārtrauktas, blakus esošas 
ekoloģiski nozīmīgas platības.

Or. pt

Grozījums Nr. 1767
Milan Zver

Regulas priekšlikums
32. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Atkāpjoties no 1. punkta, šajā punktā 
noteikto minimālo procentuālo daļu 
samazina līdz vismaz 3,5 %, ja vairāk 
nekā 50 % dalībvalsts zemes aizņem meži.

Or. sl

Pamatojums

Nepieciešamajā ekoloģiski nozīmīgo platību procentuālajā daļā būtu jāņem vērā katras 
dalībvalsts dabas iezīmes, jo īpaši tas, cik lielu daļu to virsmas aizņem meži: ja mežu 
īpatsvars ir lielāks, būtu jānosaka zemāka procentuālā daļa. Mežs ir augstākā ekoloģiski 
nozīmīgas platības forma, jo īpaši Slovēnijā, kurai ir raksturīga ilgtspējīga mežu 
apsaimniekošana. Mežu proporcija ir objektīvs, salīdzināms un pārbaudāms kritērijs.

Grozījums Nr. 1768
Rareş-Lucian Niculescu

Regulas priekšlikums
32. pants – 1.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Atkāpjoties no 1. punkta, tajā norādīto 
minimālo procentuālo daļu samazina līdz 
5 %, ja kopīgi lauksaimnieku grupu 
uzņēmumi veido nepārtrauktas, blakus 
esošas ekoloģiski nozīmīgas platības, pat 
ja minētās grupas neorganizē tā, lai 
iegūtu oficiālu statusu.

Or. ro

Grozījums Nr. 1769
Riikka Manner, Sari Essayah, Nils Torvalds, Liisa Jaakonsaari, Hannu Takkula

Regulas priekšlikums
32. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Atkāpjoties no 1. punkta, dalībvalstīs, 
kurās izmantotā lauksaimniecības platība 
aizņem mazāk par 10 % dalībvalsts 
kopējās zemes platības, ekoloģiskā platība 
aizņem 3 % lauksaimnieka aramzemes.

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstīs ir ļoti atšķirīga izmantotās lauksaimniecības zemes procentuālā daļa attiecībā 
pret kopējo zemes platību. Dažās dalībvalstīs ainavas elementi ir mazāk izplatīti aramzemē 
nekā citās dalībvalstīs, un parasti ainavā dominē meži, purvi un dumbrāji, kas paši par sevi 
dod ieguldījumu bioloģiskās daudzveidības vērtībās.

Grozījums Nr. 1770
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Regulas priekšlikums
32. pants – 1.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Pirmais punkts nav attiecināms uz 
lauksaimniecības platībām, kuras izmanto 
augļu un dārzeņu kultūru audzēšanai, un 
saimniecībām, kurās aramzeme aizņem 
mazāk par 15 hektāriem.

Or. en

Grozījums Nr. 1771
Diane Dodds

Regulas priekšlikums
32. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Lauksaimnieki katru gadu īsteno 
barības vielu pārvaldības plānu tajās 
saimniecības platībās, kuras ir tiesīgas 
saņemt 25. panta 2. punktā definēto 
atbalstu. Plānu veido saimniecības 
reģistrācijas lapa un lauka reģistrācijas 
lapa, kas ietver vismaz:
– ziņojumu par visu saimniecības 
atbalsttiesīgo platību augsnes analīzi, ko 
regulāri veic ik pēc vismaz 3 līdz 5 gadiem 
un katru gadu pārskata, lai noteiktu P, K 
un Mg rādītāju un pH;
– pilnu informāciju par visiem 
saimniecībā izmantotajiem mēslošanas 
līdzekļiem, tostarp bioloģiskajiem 
kūtsmēsliem (laiks, pielietošanas platība, 
daudzums, veids, glabāšana). Ir 
jānodrošina, ka lauksaimnieks ņem vērā 
visus pārējos barības vielu avotus pirms 
lēmuma pieņemšanas par izmantojamo 
mēslošanas līdzekļu daudzumu;
– vēl lauksaimnieki apņemas regulāri 
kalibrēt mēslošanas līdzekļu izkliedētājus 
un pārbaudīt to tvertnes un kalibrēt 
kūtsmēslu izkliedētājus.
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2. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
55. pantu pieņemt deleģētos aktus, lai 
pieņemtu konkrētas definīcijas un
noteikumus, ko piemēro saimniecības un 
lauka reģistrācijas lapu saturam, kuras 
lauksaimniekiem ir jāaizpilda, lai 
reģistrētu un optimizētu barības vielu 
plānošanu un izmantošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 1772
Ulrike Rodust

Regulas priekšlikums
32. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a “Ekoloģiski nozīmīgas platības” 
statusu var piešķirt šādām platībām:
– sugām bagāta aramzeme un zālājs;
– labība ar platām atstarpēm starp rindām 
(vismaz 20 cm);
– vismaz 10 m platas krasta joslas, kurās 
neizmanto mēslošanas vai augu 
aizsardzības līdzekļus;
– zālājs, ko izmanto vēlīnai pļaušanai vai 
ganībām.

Or. de

Grozījums Nr. 1773
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Regulas priekšlikums
32. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Šajā nodaļā minētajās 
lauksaimniecības platībās ir atļauta šādu 



PE494.487v01-00 108/167 AM\909521LV.doc

LV

kultūru audzēšana:
a) daudzgadīgi enerģijas augi un 
b) proteīnaugi.

Or. de

Grozījums Nr. 1774
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Regulas priekšlikums
32. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībvalstis var nolemt definēt retas 
kultūras, kuras apdraud izzušanas risks 
un kas kā ekoloģiski nozīmīga platība 
aizņem mazāk nekā 1 % no kopējās 
aramzemes virsmas dalībvalstī.

Or. en

Grozījums Nr. 1775
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Regulas priekšlikums
32. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dažas ekoloģiski nozīmīgās platības 
izsver tā, lai, balstoties uz to ekoloģisko 
nozīmīgumu, var ņemt vērā līdzvērtīgu 
platību, kas ir lielāka nekā platība, ko 
reāli aizņem attiecīgais elements. Šīs 
izsvēršanas kārtību nosaka 
IV.a pielikumā.

Or. fr
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Grozījums Nr. 1776
Christa Klaß

Regulas priekšlikums
32. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Par ekoloģiski nozīmīgām platībām 
uzskata: bijušos lauksaimniecības 
elementus, piemēram, zālāju joslas vai 
ūdens aizsardzības platības, tostarp blakus 
esošus lauksaimniecības elementus, 
kompensācijas zemi, dabas rezervātus un 
sabiedriskas platības, kurām ir piešķirts 
videi nozīmīgas platības statuss.

Or. de

Grozījums Nr. 1777
Elisabeth Jeggle

Regulas priekšlikums
32. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Atkāpjoties no 1. panta, dalībvalstis 
var pieņemt lēmumu par 1. pantā minētās 
ekoloģiski nozīmīgās platības izveidi, ko 
īsteno lauksaimnieku grupa precīzi 
noteiktā platībā, ja lauksaimnieki var 
pierādīt, ka izmanto precīzi noteiktu 
blakus esošas zemes platību. Šajā 
gadījumā vismaz puse no ekoloģiski 
nozīmīgās platības (1,5 % no kopējās 
definētās platības) atrodas katra 
lauksaimnieka atbalsttiesīgo hektāru 
platībā. Pārējie 1,5 % var atrasties 
jebkurā minētās lauksaimnieku grupas 
precīzi definētās atbalsttiesīgā hektāra 
platības vietā. Ja izmanto šo iespēju, 
lauksaimnieki saskaņā ar 1. pantu 
uzņemas kopīgu atbildību par noteiktās 
ekoloģiski nozīmīgās platības 
procentuālās daļas sagatavošanu savā 
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saimniecībā un precīzi definētajā platībā.

Or. de

Grozījums Nr. 1778
Martin Häusling
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
32. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Lauksaimnieki var ievērot arī 
32. panta 1. punktā noteiktās prasības, ja 
tie apstrādā vismaz 15 % to atbalsttiesīgo 
hektāru, kas definēti 25. panta 2. punktā, 
aizņemot tos ar pākšaugu kultūrām 
ganību vajadzībām, ja tie izmanto 3. panta 
1. punkta ba) apakšpunktā noteikto 
“modernizēto ilgtspējīgo sistēmu” vai 
4. panta 1. punkta ha) apakšpunktā 
noteikto “saimniekošanu ar augstu dabas 
vērtību”.

Or. en

Grozījums Nr. 1779
Julie Girling

Regulas priekšlikums
32. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Izņēmuma kārtā 29. pantā norādīto 
EFA minimālo procentuālo daļu 
samazina par 1 %, ja lauksaimnieks ierīko 
ūdens aizsardzības infrastruktūru, kas 
novērš piesārņojumu sākumpunktā.

Or. en
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Pamatojums

Dod stimulu lauksaimniekiem sadarboties, lai uzlabotu to vides un bioloģiskās daudzveidības 
standartus.

Grozījums Nr. 1780
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Regulas priekšlikums
32. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Atkāpjoties no 1. punkta, minimālo 
procentuālo daļu samazina līdz 5 % 
lauksaimnieku grupu kopējo uzņēmumu 
gadījumā, ja tos ir apstiprinājušas 
attiecīgās iestādes, balstoties uz reģionālo 
pārvaldības plānu. Vismaz pusi (2,5%) šā 
mērķa būtu jāīsteno saimniecības līmenī.

Or. en

Grozījums Nr. 1781
Rareş-Lucian Niculescu

Regulas priekšlikums
32. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Ekoloģiski nozīmīgas platības, 
piemēram, papuves, terases, ainavas 
elementi, buferjoslas un apmežotās 
platības, ir tiesīgas saņemt tiešos 
maksājumus.

Or. ro

Grozījums Nr. 1782
Diane Dodds
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Regulas priekšlikums
32. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Lauksaimnieki īsteno saimniecības 
energoefektivitātes plānu savā 
saimniecībā. Plānu veido vismaz šādi 
elementi:
– detalizēta un regulāri pārskatīta 
saimniecības energoapgādes un patēriņa 
uzskaite un informācija par darbībām 
saimniecības energoefektivitātes 
palielināšanai.
2. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
55. pantu pieņemt deleģētos aktus, lai 
pieņemtu konkrētas definīcijas un 
kritērijus, kas piemērojami saimniecības 
energoefektivitātes plānu saturam, kurus 
lauksaimniekiem ir jāīsteno 
energoefektivitātes optimizēšanai 
saimniecībā.

Or. en

Grozījums Nr. 1783
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Regulas priekšlikums
32. pants – 1.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Atkāpjoties no 1. punkta, minimālo 
procentuālo daļu samazina līdz 2 %, ja 
lauksaimnieku grupas veido 
nepārtrauktas, blakus esošas ekoloģiski 
nozīmīgas platības.

Or. fr

Grozījums Nr. 1784
Julie Girling
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Regulas priekšlikums
32. pants – 1.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.c Izņēmuma kārtā 29. pantā norādīto 
EFA minimālo procentuālo daļu 
samazina par 1 %, ja lauksaimnieks veic 
īpašus pasākumus, lai nodrošinātu 
barošanās dzīvotni apputeksnētājiem 
kukaiņiem.

Or. en

Pamatojums

Dod stimulu lauksaimniekiem sadarboties, lai uzlabotu to vides un bioloģiskās daudzveidības 
standartus.

Grozījums Nr. 1785
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Regulas priekšlikums
32. pants – 1.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.c Lauksaimnieki, kas nolemj ievērot 
daļu pienākuma attiecībā uz ekoloģiski 
nozīmīgas platības izveidi, piedaloties 
lauksaimnieku grupā saskaņā ar valsts 
vai reģiona pārvaldības plānu, nevar 
izstāties no lauksaimnieku grupas un 
nevar attiecīgajā gadā ievērot iepriekš 
minēto pienākumu citā veidā. Ikviens 
lauksaimnieks atbild par visu pārējo 
lauksaimnieku grupā esošo 
lauksaimnieku atbilstību. 29. panta 
1. punktā minēto maksājumu samazina 
visiem dalībniekiem, ja lauksaimnieku 
grupa nepilda vai nepietiekami pilda 
pienākumu attiecībā uz ekoloģiski 
nozīmīgas platības uzturēšanu.

Or. en
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Grozījums Nr. 1786
Diane Dodds

Regulas priekšlikums
32. pants – 1.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.c Lauksaimnieki īsteno pilnu 
saimniecības augsnes pārvaldības plānu 
to saimniecībā, identificējot platības, 
kuras apdraud augsnes erozijas, būtiskas 
organisko vielu satura samazināšanās, ko 
izraisa lauksaimniecības prakse, un 
augsnes sablīvēšanās risks. 
Lauksaimniekiem ir jāveic attiecīgas 
darbības šo risku mazināšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 1787
Diane Dodds

Regulas priekšlikums
32. pants – 1.d punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.d Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
55. pantu pieņemt deleģētos aktus, lai 
pieņemtu konkrētas definīcijas un 
kritērijus, kas piemērojami augsnes 
pārvaldības plānu saturam, lai 
nodrošinātu efektīvu augsnes 
izmantošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 1788
Julie Girling
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Regulas priekšlikums
32. pants – 1.d punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.d Izņēmuma kārtā 29. pantā norādīto 
minimālo procentuālo daļu samazina par 
1 %, ja lauksaimnieks ir izgājis apmācību 
un īstenojis pasākumus bioloģiskās 
daudzveidības un ūdens 
apsaimniekošanas uzlabošanai.

Or. en

Pamatojums

Dod stimulu lauksaimniekiem sadarboties, lai uzlabotu to vides un bioloģiskās daudzveidības 
standartus.

Grozījums Nr. 1789
Diane Dodds

Regulas priekšlikums
32. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
55. pantu pieņemt deleģētos aktus, lai 
sīkāk definētu šā panta 1. punktā minēto 
ekoloģiski nozīmīgo platību veidus un lai 
pievienotu un definētu citus ekoloģiski 
nozīmīgu platību veidus, ko var ņemt 
vērā, lai konstatētu, vai ir ievērota 
minētajā punktā norādītā procentuālā 
daļa.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1790
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Regulas priekšlikums
32. pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
55. pantu pieņemt deleģētos aktus, lai sīkāk 
definētu šā panta 1. punktā minēto 
ekoloģiski nozīmīgo platību veidus un lai 
pievienotu un definētu citus ekoloģiski 
nozīmīgu platību veidus, ko var ņemt 
vērā, lai konstatētu, vai ir ievērota 
minētajā punktā norādītā procentuālā 
daļa.

2. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
55. pantu pieņemt deleģētos aktus, lai sīkāk 
definētu šā panta 1. punktā minēto 
ekoloģiski nozīmīgo platību veidus un lai 
izstrādātu to kultūru sarakstu, kuras 
nodrošina būtisku ieguvumu videi, kā 
minēts 1. punkta trešajā daļā.

Or. fr

Grozījums Nr. 1791
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Regulas priekšlikums
32. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
55. pantu pieņemt deleģētos aktus, lai sīkāk 
definētu šā panta 1. punktā minēto 
ekoloģiski nozīmīgo platību veidus un lai 
pievienotu un definētu citus ekoloģiski 
nozīmīgu platību veidus, ko var ņemt 
vērā, lai konstatētu, vai ir ievērota 
minētajā punktā norādītā procentuālā 
daļa.

2. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
55. pantu pieņemt deleģētos aktus, lai sīkāk 
definētu šā panta 1. punkta otrajā daļā
minēto ekoloģiski nozīmīgo platību veidus 
un lai izstrādātu to kultūru sarakstu, 
kuras piedāvā būtisku ieguvumu videi, kā 
minēts 1. punkta trešajā daļā.

Or. fr

Grozījums Nr. 1792
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Regulas priekšlikums
32. pants – 2. punkts



AM\909521LV.doc 117/167 PE494.487v01-00

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
55. pantu pieņemt deleģētos aktus, lai sīkāk 
definētu šā panta 1. punktā minēto 
ekoloģiski nozīmīgo platību veidus un lai 
pievienotu un definētu citus ekoloģiski 
nozīmīgu platību veidus, ko var ņemt vērā, 
lai konstatētu, vai ir ievērota minētajā 
punktā norādītā procentuālā daļa.

2. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
55. pantu pieņemt deleģētos aktus, lai sīkāk 
definētu šā panta 1. punktā minēto 
ekoloģiski nozīmīgo platību veidus un lai 
pievienotu un definētu citus ekoloģiski 
nozīmīgu platību veidus, ko var ņemt vērā, 
lai konstatētu, vai ir ievērota minētajā 
punktā norādītā procentuālā daļa, un 
paredzēt noteikumus par ekoloģiski 
nozīmīgas platības saglabāšanu, jo īpaši, 
lai nodrošinātu, ka pasākumi ekoloģiski 
nozīmīgās platības procentuālās daļas 
saglabāšanai, kā noteikts šā panta 
1. punktā, tostarp individuālie pienākumi, 
būtu atbilstīgi gadījumā, ja samazinās 
norādītā procentuālā daļa.

Or. en

Grozījums Nr. 1793
Christel Schaldemose

Regulas priekšlikums
32. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
55. pantu pieņemt deleģētos aktus, lai sīkāk 
definētu šā panta 1. punktā minēto 
ekoloģiski nozīmīgo platību veidus un lai 
pievienotu un definētu citus ekoloģiski 
nozīmīgu platību veidus, ko var ņemt vērā, 
lai konstatētu, vai ir ievērota minētajā 
punktā norādītā procentuālā daļa.

2. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
55. pantu pieņemt deleģētos aktus, kas 
minēti šā panta 1. un 1.a punktā, lai sīkāk 
izklāstītu kritērijus šā panta 1. punktā 
minēto platību veidu klasificēšanai par 
ekoloģiski nozīmīgām platībām un lai 
pievienotu šā panta 1. punktā minētajām 
platībām citus platību veidus, ko var ņemt 
vērā, lai konstatētu, vai ir ievērota minētajā 
punktā norādītā procentuālā daļa.

Or. en



PE494.487v01-00 118/167 AM\909521LV.doc

LV

Grozījums Nr. 1794
Martin Häusling
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
32. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
55. pantu pieņemt deleģētos aktus, lai sīkāk 
definētu šā panta 1. punktā minēto 
ekoloģiski nozīmīgo platību veidus un lai 
pievienotu un definētu citus ekoloģiski 
nozīmīgu platību veidus, ko var ņemt vērā, 
lai konstatētu, vai ir ievērota minētajā 
punktā norādītā procentuālā daļa.

2. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
55. pantu pieņemt deleģētos aktus, lai sīkāk 
definētu šā panta 1. punktā minēto 
ekoloģisko infrastruktūru veidus un lai 
pievienotu un definētu citus ekoloģisko 
infrastruktūru veidus, ko var ņemt vērā, 
lai konstatētu, vai ir ievērota minētajā 
punktā norādītā procentuālā daļa.

Or. en

Grozījums Nr. 1795
Christa Klaß

Regulas priekšlikums
32. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
55. pantu pieņemt deleģētos aktus, lai sīkāk 
definētu šā panta 1. punktā minēto 
ekoloģiski nozīmīgo platību veidus un lai 
pievienotu un definētu citus ekoloģiski 
nozīmīgu platību veidus, ko var ņemt vērā, 
lai konstatētu, vai ir ievērota minētajā
punktā norādītā procentuālā daļa.

2. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
55. pantu pieņemt deleģētos aktus, lai sīkāk 
definētu šā panta 1. un 2. punktā minēto 
ekoloģiski nozīmīgo platību veidus un lai 
pievienotu un definētu citus ekoloģiski 
nozīmīgu platību veidus, ko var ņemt vērā, 
lai konstatētu, vai ir ievērota minētajos 
punktos norādītā procentuālā daļa.

Or. de

Grozījums Nr. 1796
George Lyon, Marit Paulsen, Kent Johansson

Regulas priekšlikums
32. pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
55. pantu pieņemt deleģētos aktus, lai sīkāk 
definētu šā panta 1. punktā minēto 
ekoloģiski nozīmīgo platību veidus un lai 
pievienotu un definētu citus ekoloģiski 
nozīmīgu platību veidus, ko var ņemt vērā, 
lai konstatētu, vai ir ievērota minētajā 
punktā norādītā procentuālā daļa.

2. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
55. pantu pieņemt deleģētos aktus, lai sīkāk 
definētu šā panta 1. punktā minēto 
ekoloģiski nozīmīgo platību veidus un
lielumu un lai pievienotu un definētu citus 
ekoloģiski nozīmīgu platību veidus, ko var 
ņemt vērā, lai konstatētu, vai ir ievērota 
minētajā punktā norādītā procentuālā daļa.

Or. en

Grozījums Nr. 1797
James Nicholson, Robert Sturdy, Julie Girling

Regulas priekšlikums
32. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
55. pantu pieņemt deleģētos aktus, lai sīkāk 
definētu šā panta 1. punktā minēto 
ekoloģiski nozīmīgo platību veidus un lai 
pievienotu un definētu citus ekoloģiski 
nozīmīgu platību veidus, ko var ņemt vērā, 
lai konstatētu, vai ir ievērota minētajā 
punktā norādītā procentuālā daļa.

2. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
55. pantu pieņemt deleģētos aktus, lai sīkāk 
definētu šā panta 1. punktā minēto 
ekoloģiski nozīmīgo platību veidus un to 
ekvivalences vērtības un lai pievienotu un 
definētu citus ekoloģiski nozīmīgu platību 
veidus, ko var ņemt vērā, lai konstatētu, vai 
ir ievērota minētajā punktā norādītā 
procentuālā daļa.

Or. en

Grozījums Nr. 1798
Diane Dodds

Regulas priekšlikums
32. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
55. pantu pieņemt deleģētos aktus, lai sīkāk 

2. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
55. pantu pieņemt deleģētos aktus, lai sīkāk 
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definētu šā panta 1. punktā minēto 
ekoloģiski nozīmīgo platību veidus un lai 
pievienotu un definētu citus ekoloģiski 
nozīmīgu platību veidus, ko var ņemt vērā, 
lai konstatētu, vai ir ievērota minētajā 
punktā norādītā procentuālā daļa.

definētu šā panta 1. punktā minēto 
ekoloģiski nozīmīgo platību veidus un to 
ekvivalences vērtības un lai pievienotu un 
definētu citus ekoloģiski nozīmīgu platību 
veidus, ko var ņemt vērā, lai konstatētu, vai 
ir ievērota minētajā punktā norādītā 
procentuālā daļa.

Or. en

Grozījums Nr. 1799
Ivari Padar

Regulas priekšlikums
32. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
55. pantu pieņemt deleģētos aktus, lai 
sīkāk definētu šā panta 1. punktā minēto 
ekoloģiski nozīmīgo platību veidus un lai 
pievienotu un definētu citus ekoloģiski 
nozīmīgu platību veidus, ko var ņemt vērā, 
lai konstatētu, vai ir ievērota minētajā 
punktā norādītā procentuālā daļa.

2. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
56. pantu pieņemt īstenošanas aktus, lai 
sīkāk definētu šā panta 1. punktā minēto 
ekoloģiski nozīmīgo platību veidus un lai 
pievienotu un definētu citus ekoloģiski 
nozīmīgu platību veidus, ko var ņemt vērā, 
lai konstatētu, vai ir ievērota minētajā 
punktā norādītā procentuālā daļa.

Or. en

Grozījums Nr. 1800
Brian Simpson

Regulas priekšlikums
32. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
55. pantu pieņemt deleģētos aktus, lai sīkāk 
definētu šā panta 1. punktā minēto 
ekoloģiski nozīmīgo platību veidus un lai 
pievienotu un definētu citus ekoloģiski 
nozīmīgu platību veidus, ko var ņemt vērā, 
lai konstatētu, vai ir ievērota minētajā 

2. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
55. pantu pieņemt deleģētos aktus, lai sīkāk 
definētu šā panta 1. punktā minēto 
ekoloģiski nozīmīgo platību veidus un tos 
pārvaldības veidus, kas ir pieļaujami, un
lai pievienotu un definētu citus ekoloģiski 
nozīmīgu platību veidus, ko var ņemt vērā, 
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punktā norādītā procentuālā daļa. lai konstatētu, vai ir ievērota minētajā 
punktā norādītā procentuālā daļa.

Or. en

Grozījums Nr. 1801
Christel Schaldemose

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Komisija ar īstenošanas aktu 
starpniecību apstiprina 1.a punktā minēto 
lēmumu. Komisija apstiprina 
pienākumus, kas noteikti attiecībā uz 
attiecīgajiem apgabaliem un platību, ko 
pārvalda saskaņā ar 1.a punktā 
minētajiem pienākumiem. Apstiprinājumā 
iekļauj informāciju par vides un klimata 
ietekmi, kas ir saistīta ne tikai ar 
29. panta 1. punktā minētajām metodēm 
klimata un vides ieguvumu ziņā. Šos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
56. panta 2. punktā minēto pārbaudes 
procedūru.

Or. en

Grozījums Nr. 1802
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Giovanni La Via, Astrid Lulling, Maria do Céu 
Patrão Neves

Regulas priekšlikums
32.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

32.a pants
Saimniecības barības vielu pārvaldības 

plāns
1. Lauksaimnieki katru gadu īsteno 
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barības vielu pārvaldības plānu to 
saimniecību platībās, kas definētas 
25. panta 2. punktā, un šo plānu mērķis ir 
optimizēt bioloģisko kūtsmēslu un 
mākslīgo mēslošanas līdzekļu 
izmantošanu.
Lauksaimnieki veido reģistrācijas lapas, 
kurās ir detalizēti norādīti saimniecībā 
izmantotie mēslošanas līdzekļi, kā arī 
ziņojumu par augsnes analīzi.
Plānā nosaka skaidrus mērķus optimālai 
barības vielu izmantošanai saimniecībā.
2. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
55. pantu pieņemt deleģētos aktus, kuros 
paredz noteikumus par pasākuma 
piemērošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 1803
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Kent 
Johansson

Regulas priekšlikums
32.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

32.a pants
Barības vielu pārvaldības plāns

1. Lauksaimnieki katru gadu izstrādā 
barības vielu pārvaldības plānu attiecībā 
uz tām saimniecības platībām, kuras ir 
tiesīgas saņemt 25. panta 2. punktā 
definēto atbalstu. Plānu veido 
saimniecības reģistrācijas lapa un lauka 
reģistrācijas lapa, kas ietver vismaz:
– aktuālu ziņojumu par visu saimniecības 
atbalsttiesīgo platību augsnes analīzi;
– visu saimniecībā izmantojamo 
bioloģisko kūtsmēslu barības vielu analīzi 
gadā un to skaitlisko daudzumu;
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– optimizācijas plānu, kurā izklāstīta 
mēslošanas līdzekļu paredzētā 
izmantošana un to precīzs pielietojums;
– mēslošanas līdzekļu un smidzinātāju 
kalibrēšanas un tvertņu pārbaudes, lai 
nodrošinātu precīzu pielietojumu.
Barības vielu pārvaldības plānu izstrādā, 
balstoties uz iepriekš minēto analīzi un 
līdzsvaru starp kultūras vajadzībām un 
barības vielu nodrošinājumu kultūrām no 
augsnes un mēslošanu, un tajā ietver 
mērķi optimizēt barības vielu un 
mēslošanas līdzekļu izmantošanu un 
mazināt slāpekļa izskalošanu un noplūdi.
2. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
55. pantu pieņemt deleģētos aktus, lai 
pilnveidotu nosacījumus un noteikumus, 
ko piemēro saimniecības un lauka 
reģistrācijas lapu saturam, kuras 
lauksaimniekiem ir jāaizpilda, lai 
reģistrētu un optimizētu barības vielu 
plānošanu un izmantošanu.

Or. en

Pamatojums

Šis pasākums nodrošinās oglekļa un barības vielu efektivitāti un mazinās slāpekļa izskalošanu 
un noplūdi ne tikai platībās, kas ir klasificētas kā nitrātu bīstamības zonas. Tādējādi tiktu 
nodrošināti ekonomiski ieguvumi lauksaimniekam, kā arī uzlaboti saimniecību vides darbības 
rezultāti.

Grozījums Nr. 1804
James Nicholson, Julie Girling, Emma McClarkin

Regulas priekšlikums
32.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

32.a pants
Barības vielu pārvaldības plāns

1. Lauksaimnieki katru gadu īsteno 
barības vielu pārvaldības plānu tajās 
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saimniecības platībās, kuras ir tiesīgas 
saņemt 25. panta 2. punktā definēto 
atbalstu. Plānu veido saimniecības 
reģistrācijas lapa un lauka reģistrācijas 
lapa, kas ietver vismaz:
– ziņojumu par visu saimniecības 
atbalsttiesīgo platību augsnes analīzi, ko 
regulāri veic ik pēc vismaz 3 līdz 5 gadiem 
un katru gadu pārskata, lai noteiktu P, K 
un Mg rādītāju un pH;
– pilnu informāciju par visiem 
saimniecībā izmantotajiem mēslošanas 
līdzekļiem, tostarp bioloģiskajiem 
kūtsmēsliem (laiks, pielietošanas platība, 
daudzums, veids, glabāšana). Ir 
jānodrošina, ka lauksaimnieks ņem vērā 
visus pārējos barības vielu avotus pirms 
lēmuma pieņemšanas par izmantojamo 
mēslošanas līdzekļu daudzumu.
Vēl lauksaimnieki apņemas regulāri 
kalibrēt mēslošanas līdzekļu izkliedētājus 
un pārbaudīt to tvertnes un kalibrēt 
kūtsmēslu izkliedētājus.
2. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
55. pantu pieņemt deleģētos aktus, lai 
pieņemtu konkrētas definīcijas un 
noteikumus, ko piemēro saimniecības un 
lauka reģistrācijas lapu saturam, kuras 
lauksaimniekiem ir jāaizpilda, lai 
reģistrētu un optimizētu barības vielu 
plānošanu un izmantošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 1805
Ramon Tremosa i Balcells

Regulas priekšlikums
32.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

32.a pants
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Koksnainu kultūru gadījumā ekoloģiski 
nozīmīgas platības procentuālajā daļā 
iekļauj apstrādāto platību, kas atvēlēta 
kultūrām, kuras nodrošina pozitīvu 
oglekļa uztveršanas līmeni katru gadu un 
pēc iespējas samazina ūdens izmantošanu 
(platībās, kuras apūdeņo, izmantojot 
pilienveida apūdeņošanu), ierobežo 
augsnes eroziju un aptur 
pārtuksnešošanos. 

Or. es

Grozījums Nr. 1806
Julie Girling

Regulas priekšlikums
32.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

32.a pants
Ūdens apsaimniekošanas plāns

Lauksaimnieki īsteno saimniecības 
efektīvas ūdens izmantošanas plānu savā 
saimniecībā. Tā ietvaros:
– nosaka platības, kuras ir piemērotas 
ūdensaiztures pasākumiem;
– nosaka platības, kuras ir piemērotas 
sausuma mazināšanas pasākumiem;
– precīzi, regulāri nosaka un uzskaita 
izmantotā ūdens daudzumu.

Or. en

Grozījums Nr. 1807
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Regulas priekšlikums
32.a pants (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

32.a pants
Efektīvas resursu izmantošanas 

uzlabošanas plāns
1. Lauksaimnieki īsteno efektīvas resursu 
izmantošanas rīcības plānu tajās 
saimniecības platībās, kuras ir tiesīgas 
saņemt 25. panta 2. punktā definēto 
atbalstu, tostarp, piemēram: a) 
saimniecības barības vielu pārvaldības 
plānu, kurā var iekļaut secīgu kultūru vai 
slāpekļsaistītāju kultūru izmantošanu, 
kontrolēti atbrīvojamu slāpekli saturošu 
mēslošanas līdzekļu izmantošanu, 
optimizētas dzīvnieku kūtsmēslu 
izmantošanas plānu vai barības vielu 
izgūšanas no kūtsmēsliem plānu; b) 
dalību antibiotiku samazināšanas 
programmā; c) dalību ķīmisku augu 
aizsardzības līdzekļu samazināšanas 
programmā; d) energoefektivitātes plānu, 
tostarp pasākumus (fosilo) kurināmo 
izmantošanas samazināšanai un/vai 
atjaunojamās enerģijas ražošanai.
2. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
55. pantu pieņemt deleģētos aktus, kuros 
paredz noteikumus par pasākuma 
piemērošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 1808
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Regulas priekšlikums
32.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

32.a pants
Vispārējie ekoloģisko maksājumu 

noteikumi — lopkopības saimniecības bez 
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zemes
Lauksaimnieki, kas audzē liellopus un/vai 
aitas bez zemes, garantē, ka vismaz 50 % 
to lopbarības iegūst no saimniecībām, 
kuras atrodas netālu no to liellopu ēkām, 
un arī nodrošina, ka ir izstrādāts 
kūtsmēslu un vircas apstrādes pārvaldības 
plāns saimniecībā atbilstoši audzēto 
dzīvnieku veidam un skaitam.

Or. es

Pamatojums

Pasākums ir vērsts uz liellopu saimniecībām bez nepieciešamības iekļaut reālu zemes bāzi.

Grozījums Nr. 1809
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Sylvie Goulard

Regulas priekšlikums
32.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

32.b pants
Saimniecības energoefektivitātes plāns

1. Lauksaimnieki katru gadu veic 
neatkarīgu auditu attiecībā uz visiem 
enerģijas un kurināmo pielietojumiem to 
saimniecībā un izstrādā saimniecības 
energoefektivitātes plānu, lai optimizētu 
visu enerģijas un kurināmo efektīvu 
pielietojumu saimniecībā. Plānu veido 
saimniecības reģistrācijas lapa, tostarp 
enerģijas un kurināmo patēriņa 
samazināšanas mērķis, un tajā ietver 
vismaz šādus elementus:
– detalizētu un aktuālu saimniecības 
energoapgādes uzskaiti; 
– degvielas patēriņu;
– visu saimniecībā esošo un jauno ēku, 
aprīkojuma un iekārtu, tostarp viedo 
skaitītāju, elektrības, gāzes un karstā 
ūdens patēriņa termostata kontroles, kā 
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arī citu energoefektīvu ierīču, piemēram, 
nelielu enerģijas daudzumu patērējoša 
apgaismojuma, dzesēšanas un 
automātiskā apgaismojuma kontroles 
sistēmu, energoefektivitātes un izolācijas 
optimizācijas plānu.
2. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
55. pantu pieņemt deleģētos aktus, lai 
precizētu nosacījumus un noteikumus, 
kas piemērojami saimniecības 
energoefektivitātes plānu saturam, kurus 
lauksaimniekiem ir jāīsteno enerģijas 
izmantošanas optimizēšanai un fosilo 
kurināmo izmantošanas samazināšanai 
saimniecībā.

Or. en

Pamatojums

Šis pasākums nodrošinās oglekļa un energoefektivitāti un mazinās klimata pārmaiņu 
izraisītās sekas, ja to īstenos lielākā lauksaimniecību skaitā, nevis ar īpašu agrovides 
pasākumu starpniecību. Tādējādi tiktu nodrošināti ekonomiski ieguvumi lauksaimniekam, kā 
arī uzlaboti saimniecību vides darbības rezultāti.

Grozījums Nr. 1810
James Nicholson, Julie Girling, Emma McClarkin

Regulas priekšlikums
32.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

32.b pants
Saimniecības energoefektivitātes plāns

1. Lauksaimnieki īsteno saimniecības 
energoefektivitātes plānu savā 
saimniecībā. Plānu veido vismaz šādi 
elementi:
– detalizēta un regulāri pārskatīta 
saimniecības energoapgādes uzskaite un 
– patēriņš un darbības to saimniecības 
energoefektivitātes palielināšanai.
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2. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
55. pantu pieņemt deleģētos aktus, lai 
pieņemtu konkrētas definīcijas un 
kritērijus, kas piemērojami saimniecības 
energoefektivitātes plānu saturam, kurus 
lauksaimniekiem ir jāīsteno 
energoefektivitātes optimizēšanai 
saimniecībā.

Or. en

Grozījums Nr. 1811
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Regulas priekšlikums
32.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

32.b pants
Bioloģiskās daudzveidības rīcības plāns

1. Lauksaimnieki īsteno bioloģiskās 
daudzveidības rīcības plānu tajās 
saimniecības platībās, kuras ir tiesīgas 
saņemt 25. panta 2. punktā definēto 
atbalstu. Plānā nosaka sugas saimniecībā 
un sugas, kuru apjoms samazinās, kā arī 
mērķa dzīvotņu noteikumus attiecībā uz 
sugām, kuru apjoms samazinās.
2. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
55. pantu pieņemt deleģētos aktus, kuros 
paredz noteikumus par pasākuma 
piemērošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 1812
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Giovanni La Via, Astrid Lulling, Maria do Céu 
Patrão Neves

Regulas priekšlikums
32.b pants (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

32.b pants
Augsnes segums ziemā

1. Lauksaimnieki, kuru rīcībā ir vairāk 
nekā 20 hektāri atbalsttiesīgas aramzemes 
saskaņā ar 25. panta 2. punktu, nodrošina 
pagaidu segumu ziemas laikā, ievērojot
šādus nosacījumus:
– lauksaimniekam jāspēj identificēt kartes 
numuru, apstrādes metodi un apsēto 
ekoloģisko platību.
Šā panta nolūkam var apsvērt nedzīvas 
mulčas un/vai pāri paliekošā seguma 
izmantošanu.
2. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
55. pantu pieņemt deleģētos aktus, kuros 
paredz noteikumus par šajā pantā 
izklāstīto prasību piemērošanu un laika 
periodu, kurā piemēro pagaidu segumu.

Or. en

Grozījums Nr. 1813
James Nicholson, Julie Girling, Emma McClarkin

Regulas priekšlikums
32.c pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

32.c pants
Augsnes pārvaldības plāni

1. Lauksaimnieki īsteno pilnu 
saimniecības augsnes pārvaldības plānu 
to saimniecībā, identificējot platības, 
kuras apdraud augsnes erozijas, būtiskas 
organisko vielu satura samazināšanās, ko 
izraisa lauksaimniecības prakse, un 
augsnes sablīvēšanās risks. 
Lauksaimniekiem ir jāveic attiecīgas 
darbības šo risku mazināšanai.
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2. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
55. pantu pieņemt deleģētos aktus, lai 
pieņemtu konkrētas definīcijas un 
kritērijus, kas piemērojami augsnes 
pārvaldības plānu saturam, lai 
nodrošinātu efektīvu augsnes 
izmantošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 1814
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Kent 
Johansson

Regulas priekšlikums
32.c pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

32.c pants
Augsnes segums ziemā

1. Lauksaimnieki nodrošina, ka to 
atbalsttiesīgos hektārus, kas definēti 
25. panta 2. punktā un kas pretējā 
gadījumā būtu neapsegti ziemas laikā, 
sedz pagaidu augu segums, ievērojot 
šādus nosacījumus:
– augsnes segumu var veidot zāle, dabiskā 
veģetācija, nelieli graudaugi un secīgas 
kultūras, pākšaugu un krustziežu 
kultūras, āboliņš un stublāji;
– neapsegtos zemes, uz kuru attiecas 
uzraudzības nolīgums, elementus un 
ainavas elementus iekļauj augsnes 
seguma pasākumā tā, lai tie būtu saderīgi 
ar mērķiem, kas sasniedzami agrovides 
klimata pasākumus ietvaros saskaņā ar 
Regulas (ES) Nr. [   ] [RDR] 29. pantu;
– augsne ir nosegta dalībvalsts noteikto 
laika periodu atbilstoši augsnes veidam 
un klimata apstākļiem, un augsnes 
segumu iznīcina attiecīgajā laikā, ko 
nosaka dalībvalsts, lai nodrošinātu 
maksimālu ieguvumu videi un klimatam, 
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saskaņā ar otru daļu.
No prasības par augsnes segumu ir 
atbrīvoti komerciālie dārzi, 
stādaudzētavas un mežu zeme.
2. Dalībvalstis, kuras piemēro šo pantu, 
nosaka augsnes seguma izveides un 
iznīcināšanas datumu, ņemot vērā 
augsnes veidu un klimata apstākļus. Tās 
savlaicīgi paziņo datumus, kas ir 
attiecināmi uz Komisiju.
3. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
55. pantu pieņemt deleģētos aktus, lai 
precizētu nosacījumus un noteikumus, 
kas ir attiecināmi uz 1. punktā 
izklāstītajām prasībām par augsnes 
segumu, tostarp īpašajiem noteikumiem, 
kas piemērojami vēlīni novācamām 
kultūrām.

Or. en

Pamatojums

Šis pasākums īpaši veicinās augsnes barošanu un oglekļa piesaistīšanu. Dalībvalstīm ir 
jānosaka labākais laiks seguma izveidei un iznīcināšanai atbilstoši to konkrētajiem 
apstākļiem.

Grozījums Nr. 1815
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Regulas priekšlikums
32.c pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

32.c pants
Ūdens apsaimniekošanas uzlabošanas 

plāns
1. Lauksaimnieki pieņem pasākumus 
ūdens resursu saglabāšanai, piemēram, 
īstenojot lietus ūdens uztveršanu un 
glabāšanu, apūdeņošanas metodes ar 
mazāku ūdens patēriņu vai precizitātes 
lauksaimniecību. Lauksaimniekiem būs 
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jānosaka saimniecības ūdens patēriņš un 
jāparāda būtisks uzlabojums ūdens 
efektīvā izmantošanā.
2. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
55. pantu pieņemt deleģētos aktus, kuros 
paredz noteikumus par pasākuma 
piemērošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 1816
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Giovanni La Via, Astrid Lulling, Maria do Céu 
Patrão Neves

Regulas priekšlikums
32.c pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

32.c pants
Minimāla aršana vai bezaršana un tiešā 

sēšana
1. Lauksaimnieki veic minimālus aršanas 
darbus 20 % to atbalsttiesīgo hektāru, kas 
definēti 25. panta 2. punktā, vai 
minimālus darbus nearot un īsteno tiešo 
sēšanu. Lauksaimniekam būs jāveic 
detalizēta uzskaite, tostarp attiecībā uz 
iesētajām kultūrām, zemes kartes numuru 
un izmantoto iestrādes metodi.
2. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
55. pantu pieņemt deleģētos aktus, kuros 
paredz noteikumus par pasākuma 
piemērošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 1817
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Giovanni La Via, Astrid Lulling, Esther de 
Lange, Maria do Céu Patrão Neves
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Regulas priekšlikums
32.d pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

32.d pants
Bioloģiskās daudzveidības rīcības plāns

1. Lauksaimnieki īsteno bioloģiskās 
daudzveidības rīcības plānu tajās 
saimniecības platībās, kuras ir tiesīgas 
saņemt 25. panta 2. punktā definēto 
atbalstu. Plānā nosaka sugas saimniecībā 
un sugas, kuru apjoms samazinās, kā arī 
mērķa dzīvotņu noteikumus attiecībā uz 
sugām, kuru apjoms samazinās.
2. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
55. pantu pieņemt deleģētos aktus, kuros 
paredz noteikumus par pasākuma 
piemērošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 1818
Esther de Lange

Regulas priekšlikums
32.d pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

32.d pants
Uzraudzība un ziņošana

1. Lauksaimniekiem, kas izvēlas īstenot 
vienu vai vairākus no 32.a (jauns) līdz 
32.c (jauns) pantā noteiktajiem 
ekoloģiskajiem pasākumiem, ir jāuzrauga 
uzlabojums salīdzinājumā ar 2014. gadam 
noteiktajām vadlīnijām.
2. Dalībvalstīm, kas izvēlas īstenot vienu 
vai vairākus no 32.a (jauns) līdz 
32.c (jauns) pantā noteiktajiem 
ekoloģiskajiem pasākumiem, ir jāuzrauga 
uzlabojums salīdzinājumā ar 2014. gadam 
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noteiktajām vadlīnijām un ik pēc diviem 
gadiem jāziņo Komisijai par ekoloģisko 
pasākumu īstenošanu un rezultātiem 
attiecīgajā dalībvalstī.
3. Ik pēc diviem gadiem Komisija, 
balstoties uz dalībvalstu ziņojumiem un to 
atzinumiem, iesniedz ekoloģisko 
pasākumu īstenošanas un rezultātu 
analīzi dalībvalstīs.

Or. en

Grozījums Nr. 1819
Mairead McGuinness, Giovanni La Via, Astrid Lulling, Maria do Céu Patrão Neves

Regulas priekšlikums
32.e pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

32.e pants
Ūdens apsaimniekošana

1. Dalībvalstīs, kurās apūdeņošanai ir 
būtiska nozīme lauksaimniecības 
ražošanā, lauksaimnieki pieņem 
pasākumus ūdens resursu saglabāšanai.
Šim nolūkam būs jānosaka saimniecībā 
apūdeņošanai izmantotā ūdens daudzums 
un jāpieņem plāni ūdens saglabāšanai un 
efektīvas ūdens izmantošanas plāni, 
tostarp attiecīgā gadījumā lietus ūdens 
uztveršanas un glabāšanas, ieviešanai.
2. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
55. pantu pieņemt deleģētos aktus, kuros 
paredz noteikumus par pasākuma 
piemērošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 1820
James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre
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Regulas priekšlikums
33. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

33. pants svītrots
Finanšu noteikumi

1. Lai finansētu šajā nodaļā minēto 
maksājumu, dalībvalstis izmanto 30 % no 
II pielikumā noteiktā valsts gada 
maksimālā apjoma.
2. Dalībvalstis piemēro šajā nodaļā 
minēto maksājumu valsts līmenī vai, 
piemērojot 20. pantu, reģiona līmenī. Ja 
piemērošanu veic reģiona līmenī, 
dalībvalstis katrā reģionā izmanto daļu no 
maksimālā apjoma, kas noteikts atbilstīgi 
3. punktam. Katram reģionam šo daļu 
aprēķina, attiecīgo reģiona maksimālo 
apjomu, kas noteikts saskaņā ar 20. panta 
2. punktu, dalot ar maksimālo apjomu, 
kas noteikts saskaņā ar 19. panta 
1. punktu.
3. Komisija ar īstenošanas aktiem katru 
gadu nosaka šajā nodaļā minētā 
maksājuma attiecīgo maksimālo apjomu. 
Šos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
56. panta 2. punktā minēto pārbaudes 
procedūru.

Or. en

Pamatojums

Ekoloģiskais elements būtu jāiekļauj KLP otrajā pīlārā, un tas nevar būt daļa no tiešajiem 
maksājumiem.

Grozījums Nr. 1821
Britta Reimers

Regulas priekšlikums
33. pants
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

33. pants svītrots
Finanšu noteikumi

1. Lai finansētu šajā nodaļā minēto 
maksājumu, dalībvalstis izmanto 30 % no 
II pielikumā noteiktā valsts gada 
maksimālā apjoma.
2. Dalībvalstis piemēro šajā nodaļā 
minēto maksājumu valsts līmenī vai, 
piemērojot 20. pantu, reģiona līmenī. Ja 
piemērošanu veic reģiona līmenī, 
dalībvalstis katrā reģionā izmanto daļu no 
maksimālā apjoma, kas noteikts atbilstīgi 
3. punktam. Katram reģionam šo daļu 
aprēķina, attiecīgo reģiona maksimālo 
apjomu, kas noteikts saskaņā ar 20. panta 
2. punktu, dalot ar maksimālo apjomu, 
kas noteikts saskaņā ar 19. panta 
1. punktu.
3. Komisija ar īstenošanas aktiem katru 
gadu nosaka šajā nodaļā minētā 
maksājuma attiecīgo maksimālo apjomu. 
Šos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
56. panta 2. punktā minēto pārbaudes 
procedūru.

Or. de

Pamatojums

Lai nodrošinātu ekoloģisko ieguvumu, ir nepieciešama diferencēta pieeja atbilstoši reģioniem 
un pasākumiem, nevis vispārēja lauku apstrādes pārtraukšana. Attiecīgi agrovides pasākumu 
pamatā būtu jābūt otrajam pīlāram. Ievērojot šo pantu, tiktu būtiski samazināta 
lauksaimniecību konkurētspēja un to iespējamais būtiskais ieguldījums pārtikas 
nepietiekamības problēmas risināšanā visā pasaulē; reģionos, kuros samazinās liellopu 
skaits, nav alternatīvu zālāju iespēju.

Grozījums Nr. 1822
Richard Ashworth, Anthea McIntyre, Vicky Ford

Regulas priekšlikums
33. pants
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

33. pants svītrots
Finanšu noteikumi

1. Lai finansētu šajā nodaļā minēto 
maksājumu, dalībvalstis izmanto 30 % no 
II pielikumā noteiktā valsts gada 
maksimālā apjoma.
2. Dalībvalstis piemēro šajā nodaļā 
minēto maksājumu valsts līmenī vai, 
piemērojot 20. pantu, reģiona līmenī. Ja 
piemērošanu veic reģiona līmenī, 
dalībvalstis katrā reģionā izmanto daļu no 
maksimālā apjoma, kas noteikts atbilstīgi 
3. punktam. Katram reģionam šo daļu 
aprēķina, attiecīgo reģiona maksimālo 
apjomu, kas noteikts saskaņā ar 20. panta 
2. punktu, dalot ar maksimālo apjomu, 
kas noteikts saskaņā ar 19. panta 
1. punktu.
3. Komisija ar īstenošanas aktiem katru 
gadu nosaka šajā nodaļā minētā 
maksājuma attiecīgo maksimālo apjomu. 
Šos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
56. panta 2. punktā minēto pārbaudes 
procedūru.

Or. en

Pamatojums

Ekoloģiskais elements būtu jāiekļauj KLP otrajā pīlārā, un tas nevar būt daļa no tiešajiem 
maksājumiem.

Grozījums Nr. 1823
Agnès Le Brun

Regulas priekšlikums
33. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Finanšu noteikumi Īstenošanas noteikumi
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Or. fr

Grozījums Nr. 1824
Diane Dodds

Regulas priekšlikums
33. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai finansētu šajā nodaļā minēto 
maksājumu, dalībvalstis izmanto 30 % no 
II pielikumā noteiktā valsts gada 
maksimālā apjoma.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1825
Agnès Le Brun

Regulas priekšlikums
33. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai finansētu šajā nodaļā minēto 
maksājumu, dalībvalstis izmanto 30 % no 
II pielikumā noteiktā valsts gada 
maksimālā apjoma.

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 1826
James Nicholson, Julie Girling

Regulas priekšlikums
33. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai finansētu šajā nodaļā minēto 
maksājumu, dalībvalstis izmanto 30 % no 

1. Lai finansētu šajā nodaļā minēto 
maksājumu, dalībvalstis izmanto 10 % no 
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II pielikumā noteiktā valsts gada 
maksimālā apjoma.

II pielikumā noteiktā valsts gada 
maksimālā apjoma.

Or. en

Grozījums Nr. 1827
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Regulas priekšlikums
33. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai finansētu šajā nodaļā minēto 
maksājumu, dalībvalstis izmanto 30 % no 
II pielikumā noteiktā valsts gada 
maksimālā apjoma.

1. Lai finansētu šajā nodaļā minēto 
maksājumu, dalībvalstis izmanto 10 % no 
II pielikumā noteiktā valsts gada
maksimālā apjoma.

Or. de

Grozījums Nr. 1828
Giovanni La Via

Regulas priekšlikums
33. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai finansētu šajā nodaļā minēto 
maksājumu, dalībvalstis izmanto 30 % no 
II pielikumā noteiktā valsts gada 
maksimālā apjoma.

1. Lai finansētu šajā nodaļā minēto 
maksājumu, dalībvalstis izmanto 10 % no 
II pielikumā noteiktā valsts gada 
maksimālā apjoma.

Or. it

Grozījums Nr. 1829
Diane Dodds

Regulas priekšlikums
33. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai finansētu šajā nodaļā minēto 
maksājumu, dalībvalstis izmanto 30 % no 
II pielikumā noteiktā valsts gada 
maksimālā apjoma.

1. Lai finansētu šajā nodaļā minēto 
maksājumu, dalībvalstis izmanto 10 % no 
II pielikumā noteiktā valsts gada 
maksimālā apjoma.

Or. en

Grozījums Nr. 1830
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Regulas priekšlikums
33. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai finansētu šajā nodaļā minēto 
maksājumu, dalībvalstis izmanto 30 % no 
II pielikumā noteiktā valsts gada 
maksimālā apjoma.

1. Lai finansētu šajā nodaļā minēto 
maksājumu, dalībvalstis izmanto līdz 10 %
no II pielikumā noteiktā valsts gada 
maksimālā apjoma.

Or. es

Pamatojums

Mēs uzskatām, ka šim komponentam ir jāpiešķir minimāls apjoms, un ierosinām, ka tam 
nevajadzētu pārsniegt 10 %.

Grozījums Nr. 1831
Michel Dantin

Regulas priekšlikums
33. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai finansētu šajā nodaļā minēto 
maksājumu, dalībvalstis izmanto 30 % no 
II pielikumā noteiktā valsts gada 
maksimālā apjoma.

1. Lai finansētu šajā nodaļā minēto 
maksājumu, dalībvalstis izmanto 15 % no 
II pielikumā noteiktā valsts gada 
maksimālā apjoma pirmajos divos šīs 
regulas piemērošanas gados un 30 % 
nākamajos gados.
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Or. fr

Grozījums Nr. 1832
Izaskun Bilbao Barandica

Regulas priekšlikums
33. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai finansētu šajā nodaļā minēto 
maksājumu, dalībvalstis izmanto 30 % no 
II pielikumā noteiktā valsts gada 
maksimālā apjoma.

1. Lai finansētu šajā nodaļā minēto 
maksājumu, dalībvalstis izmanto 15 % no 
II pielikumā noteiktā valsts gada 
maksimālā apjoma, tādējādi paplašinot 
starpību, par kuru var palielināt saistītā 
atbalsta procentuālo daļu.

Or. es

Grozījums Nr. 1833
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Regulas priekšlikums
33. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai finansētu šajā nodaļā minēto 
maksājumu, dalībvalstis izmanto 30 % no 
II pielikumā noteiktā valsts gada 
maksimālā apjoma.

1. Lai finansētu šajā nodaļā minēto 
maksājumu, dalībvalstis izmanto 15 % no 
II pielikumā noteiktā valsts gada 
maksimālā apjoma.

Or. es

Pamatojums

Valsts tiešā maksājuma apropriācijas piešķiršana ekoloģiskam maksājumam 30 % apmērā ir 
pārmērīga, ņemot vērā to, ka to saskaņoti piešķir visiem lauksaimniekiem attiecīgajā reģionā 
un netiek īstenota tā pakāpeniska ieviešana.

Grozījums Nr. 1834
Béla Glattfelder
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Regulas priekšlikums
33. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai finansētu šajā nodaļā minēto 
maksājumu, dalībvalstis izmanto 30 % no 
II pielikumā noteiktā valsts gada 
maksimālā apjoma.

1. Lai finansētu šajā nodaļā minēto 
maksājumu, dalībvalstis izmanto 20 % no 
II pielikumā noteiktā valsts gada 
maksimālā apjoma.

Or. en

Grozījums Nr. 1835
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Regulas priekšlikums
33. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai finansētu šajā nodaļā minēto 
maksājumu, dalībvalstis izmanto 30 % no 
II pielikumā noteiktā valsts gada 
maksimālā apjoma.

1. Lai finansētu šajā nodaļā minēto 
maksājumu, dalībvalstis izmanto 20 % no 
II pielikumā noteiktā valsts gada 
maksimālā apjoma.

Or. es

Grozījums Nr. 1836
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Regulas priekšlikums
33. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai finansētu šajā nodaļā minēto 
maksājumu, dalībvalstis izmanto 30 % no 
II pielikumā noteiktā valsts gada 
maksimālā apjoma.

1. Lai finansētu šajā nodaļā minēto 
maksājumu, dalībvalstis izmanto 20 % no 
II pielikumā noteiktā valsts gada 
maksimālā apjoma.

Or. es
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Pamatojums

Ir ierosināts, ka ekoloģijas vajadzībām vai ekoloģiskiem maksājumiem izmantojamo valsts 
apropriāciju procentuālo daļu samazina no 30 % uz 20 %. 

Grozījums Nr. 1837
Rareş-Lucian Niculescu

Regulas priekšlikums
33. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai finansētu šajā nodaļā minēto 
maksājumu, dalībvalstis izmanto 30 % no 
II pielikumā noteiktā valsts gada 
maksimālā apjoma.

1. Lai finansētu šajā nodaļā minēto 
maksājumu, dalībvalstis izmanto vismaz
20 % no II pielikumā noteiktā valsts gada 
maksimālā apjoma.

Or. ro

Grozījums Nr. 1838
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Regulas priekšlikums
33. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai finansētu šajā nodaļā minēto 
maksājumu, dalībvalstis izmanto 30 % no 
II pielikumā noteiktā valsts gada 
maksimālā apjoma.

1. Lai finansētu KLP paredzēto 
pastiprināto ekoloģiskumu ar uzlabotu 
agrovides shēmu starpniecību atbilstoši 
Regulai (ES) Nr. [   ] [RDR], dalībvalstis 
izmanto 20 % no II pielikumā noteiktā 
valsts gada maksimālā apjoma Savienības
atbalsta veidā agrovides un klimata 
pasākumiem lauku attīstības plānošanas 
ietvaros, ko finansē ELFLA ietvaros, kā 
noteikts Regulā (ES) Nr. [   ] [RDR].

Or. en

Pamatojums

Ekoloģisko pasākumu sekmīgāka īstenošana ir iespējama KLP otrā pīlāra ietvaros.
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Grozījums Nr. 1839
Marian Harkin

Regulas priekšlikums
33. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai finansētu šajā nodaļā minēto 
maksājumu, dalībvalstis izmanto 30 % no 
II pielikumā noteiktā valsts gada 
maksimālā apjoma.

1. Lai finansētu šajā nodaļā minēto 
maksājumu, dalībvalstis izmanto 25 % no 
II pielikumā noteiktā valsts gada 
maksimālā apjoma.

Or. en

Grozījums Nr. 1840
Martin Häusling
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
33. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai finansētu šajā nodaļā minēto 
maksājumu, dalībvalstis izmanto 30 % no 
II pielikumā noteiktā valsts gada 
maksimālā apjoma.

1. Lai finansētu šajā nodaļā minēto 
maksājumu, dalībvalstis izmanto vismaz 
20 % no II pielikumā noteiktā valsts gada 
maksimālā apjoma 2014. gadā un 
palielina apjomu līdz 50 % 2020. gadā.

Or. en

Grozījums Nr. 1841
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling

Regulas priekšlikums
33. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai finansētu šajā nodaļā minēto 
maksājumu, dalībvalstis izmanto 30 % no 

1. Lai finansētu šajā nodaļā minēto 
maksājumu, dalībvalstis var izmantot līdz
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II pielikumā noteiktā valsts gada 
maksimālā apjoma.

30 % no II pielikumā noteiktā valsts gada 
maksimālā apjoma.

Or. en

Grozījums Nr. 1842
Mariya Gabriel

Regulas priekšlikums
33. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai finansētu šajā nodaļā minēto 
maksājumu, dalībvalstis izmanto 30 % no 
II pielikumā noteiktā valsts gada 
maksimālā apjoma.

1. Lai finansētu šajā nodaļā minēto 
maksājumu, dalībvalstis izmanto līdz 30 % 
no II pielikumā noteiktā valsts gada 
maksimālā apjoma.

Or. bg

Grozījums Nr. 1843
Diane Dodds, James Nicholson

Regulas priekšlikums
33. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai finansētu šajā nodaļā minēto 
maksājumu, dalībvalstis izmanto 30 % no 
II pielikumā noteiktā valsts gada 
maksimālā apjoma.

1. Lai finansētu šajā nodaļā minēto 
maksājumu, dalībvalstis veic 30 % no 
pamatmaksājuma, kas nosakāms saskaņā 
ar šīs regulas III sadaļas 2. nodaļu.

Or. en

Grozījums Nr. 1844
Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Czesław Adam Siekierski

Regulas priekšlikums
33. pants – 1.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Šajā nodaļā paredzētajam 
finansējumam jābūt vidējai dalībvalsts 
tiešo maksājumu summai kā atsauces 
vērtībai, lai nodrošinātu, ka visās 
dalībvalstis ir vienāds klimatam un videi 
labvēlīgu lauksaimniecības metožu 
maksājums.

 Or. de

Grozījums Nr. 1845
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Regulas priekšlikums
33. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1 a. Šajā nodaļā paredzētajiem 
maksājumiem jābūt vidējai dalībvalsts 
tiešo maksājumu summai kā atsauces
vērtībai, lai nodrošinātu, ka visās 
dalībvalstis ir vienāds klimatam un videi 
labvēlīgu lauksaimniecības metožu 
maksājums.

Or. de

Grozījums Nr. 1846
Jens Rohde

Regulas priekšlikums
33. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Gadījumā, ja netiek ievēroti 30., 31. 
un 32. pantā noteiktie pienākumi, 
lauksaimniekam var piemērot sodu, kas 
nav lielāks par lauksaimnieka veicamo 
reālo ekoloģisko maksājumu.
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Or. en

Pamatojums

Par ekoloģisko pasākumu neievērošanu piemērojamam sodam nebūtu jāpārsniedz 
lauksaimnieka veicamais reālais ekoloģiskais maksājums.

Grozījums Nr. 1847
Mairead McGuinness, Giovanni La Via, Marian-Jean Marinescu, Astrid Lulling, Maria 
do Céu Patrão Neves

Regulas priekšlikums
33. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis piemēro šajā nodaļā 
minēto maksājumu valsts līmenī vai, 
piemērojot 20. pantu, reģiona līmenī. Ja 
piemērošanu veic reģiona līmenī, 
dalībvalstis katrā reģionā izmanto daļu no 
maksimālā apjoma, kas noteikts atbilstīgi 
3. punktam. Katram reģionam šo daļu 
aprēķina, attiecīgo reģiona maksimālo 
apjomu, kas noteikts saskaņā ar 20. panta 
2. punktu, dalot ar maksimālo apjomu, 
kas noteikts saskaņā ar 19. panta 
1. punktu.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1848
Seán Kelly, Jim Higgins

Regulas priekšlikums
33. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis piemēro šajā nodaļā 
minēto maksājumu valsts līmenī vai, 
piemērojot 20. pantu, reģiona līmenī. Ja 
piemērošanu veic reģiona līmenī, 
dalībvalstis katrā reģionā izmanto daļu no 
maksimālā apjoma, kas noteikts atbilstīgi 

svītrots
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3. punktam. Katram reģionam šo daļu 
aprēķina, attiecīgo reģiona maksimālo 
apjomu, kas noteikts saskaņā ar 20. panta 
2. punktu, dalot ar maksimālo apjomu, 
kas noteikts saskaņā ar 19. panta 
1. punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 1849
Diane Dodds

Regulas priekšlikums
33. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis piemēro šajā nodaļā 
minēto maksājumu valsts līmenī vai, 
piemērojot 20. pantu, reģiona līmenī. Ja 
piemērošanu veic reģiona līmenī, 
dalībvalstis katrā reģionā izmanto daļu no 
maksimālā apjoma, kas noteikts atbilstīgi 
3. punktam. Katram reģionam šo daļu 
aprēķina, attiecīgo reģiona maksimālo 
apjomu, kas noteikts saskaņā ar 20. panta 
2. punktu, dalot ar maksimālo apjomu, 
kas noteikts saskaņā ar 19. panta 
1. punktu.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1850
Marian Harkin

Regulas priekšlikums
33. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis piemēro šajā nodaļā 
minēto maksājumu valsts līmenī vai, 
piemērojot 20. pantu, reģiona līmenī. Ja 
piemērošanu veic reģiona līmenī, 

svītrots
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dalībvalstis katrā reģionā izmanto daļu no 
maksimālā apjoma, kas noteikts atbilstīgi 
3. punktam. Katram reģionam šo daļu 
aprēķina, attiecīgo reģiona maksimālo 
apjomu, kas noteikts saskaņā ar 20. panta 
2. punktu, dalot ar maksimālo apjomu, 
kas noteikts saskaņā ar 19. panta 
1. punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 1851
Agnès Le Brun

Regulas priekšlikums
33. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis piemēro šajā nodaļā 
minēto maksājumu valsts līmenī vai, 
piemērojot 20. pantu, reģiona līmenī. Ja 
piemērošanu veic reģiona līmenī, 
dalībvalstis katrā reģionā izmanto daļu no 
maksimālā apjoma, kas noteikts atbilstīgi 
3. punktam. Katram reģionam šo daļu 
aprēķina, attiecīgo reģiona maksimālo 
apjomu, kas noteikts saskaņā ar 20. panta 
2. punktu, dalot ar maksimālo apjomu, 
kas noteikts saskaņā ar 19. panta 
1. punktu.

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 1852
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Regulas priekšlikums
33. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis piemēro šajā nodaļā svītrots



AM\909521LV.doc 151/167 PE494.487v01-00

LV

minēto maksājumu valsts līmenī vai, 
piemērojot 20. pantu, reģiona līmenī. Ja 
piemērošanu veic reģiona līmenī, 
dalībvalstis katrā reģionā izmanto daļu no 
maksimālā apjoma, kas noteikts atbilstīgi 
3. punktam. Katram reģionam šo daļu 
aprēķina, attiecīgo reģiona maksimālo 
apjomu, kas noteikts saskaņā ar 20. panta 
2. punktu, dalot ar maksimālo apjomu, 
kas noteikts saskaņā ar 19. panta 
1. punktu.

Or. es

Pamatojums

Šis priekšlikums nepieļauj ekoloģisko maksājumu reģionalizāciju, jo paredz to individuālu 
aprēķināšanu.

Grozījums Nr. 1853
Herbert Dorfmann

Regulas priekšlikums
33. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis piemēro šajā nodaļā minēto 
maksājumu valsts līmenī vai, piemērojot 
20. pantu, reģiona līmenī. Ja 
piemērošanu veic reģiona līmenī, 
dalībvalstis katrā reģionā izmanto daļu no 
maksimālā apjoma, kas noteikts atbilstīgi 
3. punktam. Katram reģionam šo daļu 
aprēķina, attiecīgo reģiona maksimālo 
apjomu, kas noteikts saskaņā ar 20. panta 
2. punktu, dalot ar maksimālo apjomu, 
kas noteikts saskaņā ar 19. panta 
1. punktu.

2. Dalībvalstis piemēro šajā nodaļā minēto 
maksājumu valsts līmenī.

Or. de

Grozījums Nr. 1854
James Nicholson, Julie Girling
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Regulas priekšlikums
33. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis piemēro šajā nodaļā minēto 
maksājumu valsts līmenī vai, piemērojot 
20. pantu, reģiona līmenī. Ja piemērošanu 
veic reģiona līmenī, dalībvalstis katrā 
reģionā izmanto daļu no maksimālā 
apjoma, kas noteikts atbilstīgi 3. punktam. 
Katram reģionam šo daļu aprēķina, 
attiecīgo reģiona maksimālo apjomu, kas 
noteikts saskaņā ar 20. panta 2. punktu, 
dalot ar maksimālo apjomu, kas noteikts 
saskaņā ar 19. panta 1. punktu.

2. Dalībvalstis var piemērot šajā nodaļā 
minēto maksājumu valsts līmenī vai, 
piemērojot 20. pantu, reģiona līmenī. Ja 
piemērošanu veic reģiona līmenī, 
dalībvalstis katrā reģionā izmanto daļu no 
maksimālā apjoma, kas noteikts atbilstīgi 
3. punktam. Katram reģionam šo daļu
aprēķina, attiecīgo reģiona maksimālo 
apjomu, kas noteikts saskaņā ar 20. panta 
2. punktu, dalot ar maksimālo apjomu, kas 
noteikts saskaņā ar 19. panta 1. punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 1855
Diane Dodds

Regulas priekšlikums
33. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis piemēro šajā nodaļā minēto 
maksājumu valsts līmenī vai, piemērojot 
20. pantu, reģiona līmenī. Ja piemērošanu 
veic reģiona līmenī, dalībvalstis katrā 
reģionā izmanto daļu no maksimālā 
apjoma, kas noteikts atbilstīgi 3. punktam. 
Katram reģionam šo daļu aprēķina, 
attiecīgo reģiona maksimālo apjomu, kas 
noteikts saskaņā ar 20. panta 2. punktu, 
dalot ar maksimālo apjomu, kas noteikts 
saskaņā ar 19. panta 1. punktu.

2. Dalībvalstis var piemērot šajā nodaļā 
minēto maksājumu valsts līmenī vai, 
piemērojot 20. pantu, reģiona līmenī. Ja 
piemērošanu veic reģiona līmenī, 
dalībvalstis katrā reģionā izmanto daļu no 
maksimālā apjoma, kas noteikts atbilstīgi 
3. punktam. Katram reģionam šo daļu 
aprēķina, attiecīgo reģiona maksimālo 
apjomu, kas noteikts saskaņā ar 20. panta 
2. punktu, dalot ar maksimālo apjomu, kas 
noteikts saskaņā ar 19. panta 1. punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 1856
Diane Dodds
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Regulas priekšlikums
33. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis piemēro šajā nodaļā minēto 
maksājumu valsts līmenī vai, piemērojot 
20. pantu, reģiona līmenī. Ja piemērošanu 
veic reģiona līmenī, dalībvalstis katrā 
reģionā izmanto daļu no maksimālā 
apjoma, kas noteikts atbilstīgi 3. punktam. 
Katram reģionam šo daļu aprēķina, 
attiecīgo reģiona maksimālo apjomu, kas 
noteikts saskaņā ar 20. panta 2. punktu, 
dalot ar maksimālo apjomu, kas noteikts 
saskaņā ar 19. panta 1. punktu.

2. Dalībvalstis var piemērot šajā nodaļā 
minēto maksājumu valsts līmenī vai, 
piemērojot 20. pantu, dalībvalsts var 
piemērot maksājumu reģiona līmenī. Ja 
piemērošanu veic reģiona līmenī, 
dalībvalstis katrā reģionā izmanto daļu no 
maksimālā apjoma, kas noteikts atbilstīgi 
3. punktam. Katram reģionam šo daļu 
aprēķina, attiecīgo reģiona maksimālo 
apjomu, kas noteikts saskaņā ar 20. panta 
2. punktu, dalot ar maksimālo apjomu, kas 
noteikts saskaņā ar 19. panta 1. punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 1857
James Nicholson

Regulas priekšlikums
33. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis piemēro šajā nodaļā minēto 
maksājumu valsts līmenī vai, piemērojot 
20. pantu, reģiona līmenī. Ja piemērošanu 
veic reģiona līmenī, dalībvalstis katrā 
reģionā izmanto daļu no maksimālā 
apjoma, kas noteikts atbilstīgi 3. punktam. 
Katram reģionam šo daļu aprēķina, 
attiecīgo reģiona maksimālo apjomu, kas 
noteikts saskaņā ar 20. panta 2. punktu, 
dalot ar maksimālo apjomu, kas noteikts 
saskaņā ar 19. panta 1. punktu.

2. Dalībvalstis piemēro šajā nodaļā minēto 
maksājumu valsts līmenī vai, piemērojot 
20. pantu, dalībvalsts var piemērot 
maksājumu reģiona līmenī. Ja 
piemērošanu veic reģiona līmenī, 
dalībvalstis katrā reģionā izmanto daļu no 
maksimālā apjoma, kas noteikts atbilstīgi 
3. punktam. Katram reģionam šo daļu 
aprēķina, attiecīgo reģiona maksimālo 
apjomu, kas noteikts saskaņā ar 20. panta 
2. punktu, dalot ar maksimālo apjomu, kas 
noteikts saskaņā ar 19. panta 1. punktu.

Or. en



PE494.487v01-00 154/167 AM\909521LV.doc

LV

Pamatojums

Dažās dalībvalstīs lauksaimniecības politiku īsteno reģiona līmenī, tāpēc lēmumi par 
jebkādiem iespējamajiem ekoloģiskajiem maksājumiem būs jāpieņem administratīvi 
atbilstošākajā līmenī.

Grozījums Nr. 1858
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Regulas priekšlikums
33. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis piemēro šajā nodaļā minēto 
maksājumu valsts līmenī vai, piemērojot 
20. pantu, reģiona līmenī. Ja piemērošanu 
veic reģiona līmenī, dalībvalstis katrā 
reģionā izmanto daļu no maksimālā 
apjoma, kas noteikts atbilstīgi 3. punktam. 
Katram reģionam šo daļu aprēķina, 
attiecīgo reģiona maksimālo apjomu, kas 
noteikts saskaņā ar 20. panta 2. punktu, 
dalot ar maksimālo apjomu, kas noteikts 
saskaņā ar 19. panta 1. punktu.

2. Dalībvalstis piemēro šajā nodaļā minēto 
maksājumu valsts līmenī. Ja piemēro 
20. pantu, dalībvalstis var piemērot 
maksājumu reģiona līmenī. Ja 
piemērošanu veic reģiona līmenī, 
dalībvalstis katrā reģionā izmanto daļu no 
maksimālā apjoma, kas noteikts atbilstīgi 
3. punktam. Katram reģionam šo daļu 
aprēķina, attiecīgo reģiona maksimālo 
apjomu, kas noteikts saskaņā ar 20. panta 
2. punktu, dalot ar maksimālo apjomu, kas 
noteikts saskaņā ar 19. panta 1. punktu.

Or. de

Grozījums Nr. 1859
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a 33. panta piemērošanas rezultātā 
nepiešķirtos līdzekļus attiecīgajā 
dalībvalstī novirza lauku attīstības 
pasākumiem ELFLA ietvaros, ja to 
mērķauditorija ir lauksaimnieki vai 
lauksaimnieku grupa, kā noteikts 
14.s pantā.
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Or. en

Grozījums Nr. 1860
Diane Dodds

Regulas priekšlikums
33. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija ar īstenošanas aktiem katru 
gadu nosaka šajā nodaļā minētā 
maksājuma attiecīgo maksimālo apjomu. 
Šos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
56. panta 2. punktā minēto pārbaudes 
procedūru.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1861
Hans-Peter Mayer

Regulas priekšlikums
33. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija ar īstenošanas aktiem katru 
gadu nosaka šajā nodaļā minētā 
maksājuma attiecīgo maksimālo apjomu.
Šos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
56. panta 2. punktā minēto pārbaudes 
procedūru.

3. Komisija ir pilnvarota katru gadu 
saskaņā ar 55. pantu pieņemt deleģētos 
aktus, lai noteiktu šajā nodaļā minētā 
maksājuma attiecīgo maksimālo apjomu.

Or. de

Pamatojums

Augšējās robežvērtības noteikšana maksājumiem attiecībā uz klimatam un videi labvēlīgām 
lauksaimniecības metodēm nav tikai tehnisks lēmums. 

Grozījums Nr. 1862
Agnès Le Brun
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Regulas priekšlikums
33. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija ar īstenošanas aktiem katru 
gadu nosaka šajā nodaļā minētā 
maksājuma attiecīgo maksimālo apjomu. 
Šos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
56. panta 2. punktā minēto pārbaudes 
procedūru.

3. Komisija ar īstenošanas aktiem nosaka 
šīs nodaļas 29. panta 5. punktam 
atbilstošus pasākumus. Šos īstenošanas 
aktus pieņem saskaņā ar 56. panta 
2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

Or. fr

Grozījums Nr. 1863
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Regulas priekšlikums
33. pants – 3. punkts – 1. daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Jebkuru samazinājumu vai sodu, kas 
noteikts neatbilstības šim pantam un 30., 
31. un 32. pantam dēļ, attiecina uz 
dalībvalstīm un reģionu, kurā to noteica.

Or. en

Pamatojums

Neviens sods, kas noteikts neatbilstības ekoloģiskumam dēļ, nedrīkst izraisīt dalībvalsts vai 
reģiona finansējuma sadales samazinājumu.

Grozījums Nr. 1864
Diane Dodds

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Jebkuru samazinājumu vai sodu, kas 
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noteikts neatbilstības šim pantam un 30., 
31. un 32. pantam dēļ, attiecina uz 
dalībvalstīm un reģionu, kurā to noteica.

Or. en

Grozījums Nr. 1865
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Jebkurus līdzekļus, kas iegūti no 
pamatprēmijas samazinājuma vai soda 
maksājumiem saskaņā ar šo nodaļu un 
30., 31. un 32. nodaļu, balstoties uz 
neatbilstību noteikumiem, attiecina uz 
dalībvalstīm un reģioniem, kurā to 
noteica. 

Or. de

Grozījums Nr. 1866
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Regulas priekšlikums
33. pants – 3.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.b Neizlietotās apropriācijas atbilstoši 
dalībvalstu maksimālajam apjomam, 
kuras bija paredzētas šajā nodaļā minēto 
maksājumu finansēšanai, attiecina uz 
dalībvalstīm un izmanto agrovides un 
klimata pasākumos saskaņā ar 2012. gada 
ELFLA regulu.

Or. de
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Grozījums Nr. 1867
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Regulas priekšlikums
33.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

33.a pants
Īpašais maksājums gudrai izaugsmei

Vispārēji noteikumi
1. Dalībvalstis piešķir atbalstu 
lauksaimniekiem saskaņā ar šajā nodaļā 
izklāstītajiem noteikumiem, ja ir 
jānodrošina atbilstība 9. panta 
noteikumiem.
2. Dalībvalstis nosaka prasības, kuras 
jāievēro potenciālajiem atbalsta 
saņēmējiem.
3. Neskarot 2. punkta noteikumus, šo 
atbalstu novirza lauksaimniekiem, kas 
lielāku procentuālo daļu ienākumu iegūst 
no lauksaimniecības produktu 
pārdošanas, nevis no to kopējiem 
ienākumiem no citas saimnieciskās 
darbības.
4. Lai piemērotu šo nodaļu, dalībvalstis 
var izmantot to attiecīgajos tiesību aktos 
noteiktās definīcijas, ko šobrīd izmanto 
īpašu atbalsta veidu piešķiršanai.
5. Dalībvalstis palielina pamata 
maksājumtiesību vērtību līdz 50 % 
lauksaimniekiem, kas pilda dalībvalstu 
noteiktos nosacījumus, kā paredzēts šajā 
nodaļā, un ievēro 33.b pantā noteikto 
maksimālo apjomu.

Or. es

Grozījums Nr. 1868
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra
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Regulas priekšlikums
33.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

33.b pants
Finanšu noteikumi

1. Lai finansētu 33.a pantā minēto 
maksājumu, dalībvalstis izmanto 10 % no 
II pielikumā noteiktā valsts gada 
maksimālā apjoma.

Or. es

Grozījums Nr. 1869
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Regulas priekšlikums
34. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

[...] svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 1870
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Regulas priekšlikums
34. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

[...] svītrots

Or. en

Pamatojums

Maksājumiem apgabalos, kuros ir dabas ierobežojumi, jābūt pilnībā iekļautiem otrajā pīlārā.
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Grozījums Nr. 1871
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling

Regulas priekšlikums
3. iedaļa – 3. nodaļa – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Maksājumi apgabalos, kuros ir dabas 
ierobežojumi

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1872
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Regulas priekšlikums
34. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis var piešķirt maksājumu 
lauksaimniekiem, kuriem ir tiesības saņemt 
maksājumu saskaņā ar 1. nodaļā minēto 
pamata maksājuma shēmu un kuru 
saimniecības pilnībā vai daļēji atrodas 
apgabalos, kuros ir dabas ierobežojumi un 
kurus dalībvalstis noteikušas saskaņā ar 
Regulas (ES) Nr. […] [RDR] 33. panta 
1. punktu.

1. Dalībvalstis piešķir maksājumu 
lauksaimniekiem, kuriem ir tiesības saņemt 
maksājumu saskaņā ar 1. nodaļā minēto 
pamata maksājuma shēmu un kuru 
saimniecības pilnībā vai daļēji atrodas 
apgabalos, kuros ir dabas ierobežojumi un 
kurus dalībvalstis noteikušas saskaņā ar 
Regulas (ES) Nr. […] [RDR] 33. panta 
1. punktu.

Or. fr

Grozījums Nr. 1873
Dominique Vlasto, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Regulas priekšlikums
34. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis var piešķirt maksājumu 
lauksaimniekiem, kuriem ir tiesības saņemt 
maksājumu saskaņā ar 1. nodaļā minēto 

1. Maksājumu piešķir lauksaimniekiem, 
kuriem ir tiesības saņemt maksājumu 
saskaņā ar 1. nodaļā minēto pamata 
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pamata maksājuma shēmu un kuru 
saimniecības pilnībā vai daļēji atrodas 
apgabalos, kuros ir dabas ierobežojumi un 
kurus dalībvalstis noteikušas saskaņā ar 
Regulas (ES) Nr. […] [RDR] 33. panta 
1. punktu.

maksājuma shēmu un kuru saimniecības 
pilnībā vai daļēji atrodas apgabalos, kuros 
ir dabas ierobežojumi un kurus dalībvalstis 
noteikušas saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr. […] [RDR] 33. panta 1. punktu.

Or. fr

Pamatojums

Šim jābūt obligātam pasākumam, lai veicinātu konverģenci starp apgabaliem, kuros ir dabas 
ierobežojumi, un apgabaliem, kuros nav dabas ierobežojumu, nodrošinātu godīgu konkurenci 
starp lauksaimniecības reģioniem un garantētu līdzsvarotu teritoriālo attīstību.

Grozījums Nr. 1874
Izaskun Bilbao Barandica

Regulas priekšlikums
34. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis var piešķirt maksājumu 
lauksaimniekiem, kuriem ir tiesības saņemt 
maksājumu saskaņā ar 1. nodaļā minēto 
pamata maksājuma shēmu un kuru 
saimniecības pilnībā vai daļēji atrodas 
apgabalos, kuros ir dabas ierobežojumi un 
kurus dalībvalstis noteikušas saskaņā ar 
Regulas (ES) Nr. […] [RDR] 33. panta 
1. punktu.

1. Dalībvalstis un pilnvarotie reģioni var 
piešķirt maksājumu lauksaimniekiem, 
kuriem ir tiesības saņemt maksājumu 
saskaņā ar 1. nodaļā minēto pamata 
maksājuma shēmu un kuru saimniecības 
pilnībā vai daļēji atrodas apgabalos, kuros 
ir dabas ierobežojumi un kurus dalībvalstis 
noteikušas saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr. […] [RDR] 33. panta 1. punktu.

Or. es

Pamatojums

Jāatceras, ka dažās dalībvalstīs reģioni ir pilnvaroti sadalīt maksājumus, un saskaņā ar 
subsidiaritātes principu šo faktu nedrīkst ignorēt Eiropas regulējumā.

Grozījums Nr. 1875
Ramon Tremosa i Balcells
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Regulas priekšlikums
34. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis var piešķirt maksājumu 
lauksaimniekiem, kuriem ir tiesības saņemt 
maksājumu saskaņā ar 1. nodaļā minēto 
pamata maksājuma shēmu un kuru 
saimniecības pilnībā vai daļēji atrodas 
apgabalos, kuros ir dabas ierobežojumi un 
kurus dalībvalstis noteikušas saskaņā ar 
Regulas (ES) Nr. […] [RDR] 33. panta 
1. punktu.

1. Dalībvalstis var piešķirt maksājumu 
lauksaimniekiem, kuriem ir tiesības saņemt 
maksājumu saskaņā ar 1. nodaļā minēto 
pamata maksājuma shēmu un kuru 
saimniecības pilnībā vai daļēji atrodas 
apgabalos, kuros ir dabas ierobežojumi, vai 
platībās, kas ietilpst Natura 2000 tīklā, un 
kurus dalībvalstis noteikušas saskaņā ar 
Regulas (ES) Nr. […] [RDR] 33. panta 
1. punktu un Padomes 1992. gada 
21. maija Direktīvas 92/43/EEK par 
dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un 
floras aizsardzību 4. pantu.

Or. es

Grozījums Nr. 1876
Dominique Vlasto, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Regulas priekšlikums
34. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis var nolemt piešķirt 
1. punktā minēto maksājumu visiem 
apgabaliem, kas ietilpst minētā punkta 
darbības jomā, vai, pamatojoties uz 
objektīviem un nediskriminējošiem 
kritērijiem, piešķirt maksājumu tikai 
dažiem apgabaliem, kas minēti 
Regulas (ES) Nr. […] [RDR] 33. panta 
1. punktā.

2. Dalībvalstis nolemj piešķirt 1. punktā 
minēto maksājumu visiem apgabaliem, kas 
ietilpst minētā punkta darbības jomā, vai, 
pamatojoties uz objektīviem un 
nediskriminējošiem kritērijiem, piešķirt 
maksājumu tikai dažiem apgabaliem, kas 
minēti Regulas (ES) Nr. […] [RDR] 
33. panta 1. punktā.

Or. fr

Pamatojums

Šim jābūt obligātam pasākumam, lai veicinātu konverģenci starp apgabaliem, kuros ir dabas 
ierobežojumi, un apgabaliem, kuros nav dabas ierobežojumu, nodrošinātu godīgu konkurenci 
starp lauksaimniecības reģioniem un garantētu līdzsvarotu teritoriālo attīstību.
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Grozījums Nr. 1877
Michel Dantin

Regulas priekšlikums
34. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis var nolemt piešķirt 
1. punktā minēto maksājumu visiem 
apgabaliem, kas ietilpst minētā punkta 
darbības jomā, vai, pamatojoties uz 
objektīviem un nediskriminējošiem 
kritērijiem, piešķirt maksājumu tikai 
dažiem apgabaliem, kas minēti
Regulas (ES) Nr. […] [RDR] 33. panta 
1. punktā.

2. Dalībvalstis var nolemt piešķirt 
1. punktā minēto maksājumu visiem 
apgabaliem, kuri atrodas zonās, kas 
ietilpst minētā punkta darbības jomā, vai, 
pamatojoties uz objektīviem un 
nediskriminējošiem kritērijiem, piešķirt 
maksājumu daļai zonu, kas minētas
Regulas (ES) Nr. […] [RDR] 33. panta 
1. punktā, un/vai noteiktiem platību 
veidiem, kas atrodas šajās zonās.

Or. fr

Grozījums Nr. 1878
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Regulas priekšlikums
34. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis var nolemt piešķirt 
1. punktā minēto maksājumu visiem 
apgabaliem, kas ietilpst minētā punkta 
darbības jomā, vai, pamatojoties uz 
objektīviem un nediskriminējošiem 
kritērijiem, piešķirt maksājumu tikai 
dažiem apgabaliem, kas minēti 
Regulas (ES) Nr. […] [RDR] 33. panta 
1. punktā.

2. Dalībvalstis var nolemt piešķirt 
1. punktā minēto maksājumu visiem 
apgabaliem, kas ietilpst minētā punkta 
darbības jomā, vai, pamatojoties uz 
objektīviem un nediskriminējošiem 
kritērijiem, tikai dažiem apgabaliem, kas 
minēti Regulas (ES) Nr. […] [RDR] 
33. panta 1. punktā.

Or. fr
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Grozījums Nr. 1879
Dominique Vlasto, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Regulas priekšlikums
34. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Neskarot 2. punktu un finanšu 
disciplīnas piemērošanu, pakāpenisku 
samazināšanu un nepārsniedzamās summas 
noteikšanu, lineārus samazinājumus 
saskaņā ar 7. pantu un samazinājumus un 
nepiešķiršanu, kas noteikta atbilstīgi 
Regulas (ES) Nr. […] [HZR] 65. pantam, 
1. punktā minēto maksājumu piešķir katru 
gadu par atbalsttiesīgiem hektāriem, kas 
atrodas apgabalos, kuriem dalībvalstis 
nolemj piešķirt maksājumu saskaņā ar šā 
panta 2. punktu, un to izmaksā pēc tam, 
kad ir aktivizētas attiecīgā lauksaimnieka 
rīcībā esošās maksājumtiesības par šiem 
hektāriem.

3. Neskarot 2. punktu un finanšu 
disciplīnas piemērošanu, pakāpenisku 
samazināšanu un nepārsniedzamās summas 
noteikšanu, lineārus samazinājumus 
saskaņā ar 7. pantu un samazinājumus un 
nepiešķiršanu, kas noteikta atbilstīgi 
Regulas (ES) Nr. […] [HZR] 65. pantam, 
1. punktā minēto maksājumu piešķir katru 
gadu par atbalsttiesīgiem hektāriem, kas 
atrodas apgabalos, kuriem dalībvalstis
piešķir maksājumu saskaņā ar šā panta 
2. punktu, un to izmaksā pēc tam, kad ir 
aktivizētas attiecīgā lauksaimnieka rīcībā 
esošās maksājumtiesības par šiem 
hektāriem.

Or. fr

Pamatojums

Šim būtu jābūt obligātam pasākumam, lai veicinātu konverģenci starp apgabaliem, kuros ir
dabas ierobežojumi, un apgabaliem, kuros nav dabas ierobežojumu, nodrošinātu godīgu 
konkurenci starp lauksaimniecības reģioniem un garantētu līdzsvarotu teritoriālo attīstību.

Grozījums Nr. 1880
Hynek Fajmon

Regulas priekšlikums
34. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Neskarot 2. punktu un finanšu 
disciplīnas piemērošanu, pakāpenisku 
samazināšanu un nepārsniedzamās 
summas noteikšanu, lineārus 
samazinājumus saskaņā ar 7. pantu un 
samazinājumus un nepiešķiršanu, kas 

3. Neskarot 2. punktu un finanšu 
disciplīnas piemērošanu, lineārus 
samazinājumus saskaņā ar 7. pantu un 
samazinājumus un nepiešķiršanu, kas 
noteikta atbilstīgi Regulas (ES) Nr. […] 
[HZR] 65. pantam, 1. punktā minēto 
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noteikta atbilstīgi Regulas (ES) Nr. […] 
[HZR] 65. pantam, 1. punktā minēto 
maksājumu piešķir katru gadu par 
atbalsttiesīgiem hektāriem, kas atrodas 
apgabalos, kuriem dalībvalstis nolemj 
piešķirt maksājumu saskaņā ar šā panta 
2. punktu, un to izmaksā pēc tam, kad ir 
aktivizētas attiecīgā lauksaimnieka rīcībā 
esošās maksājumtiesības par šiem 
hektāriem.

maksājumu piešķir katru gadu par 
atbalsttiesīgiem hektāriem, kas atrodas 
apgabalos, kuriem dalībvalstis nolemj 
piešķirt maksājumu saskaņā ar šā panta 
2. punktu, un to izmaksā pēc tam, kad ir 
aktivizētas attiecīgā lauksaimnieka rīcībā 
esošās maksājumtiesības par šiem 
hektāriem.

Or. en

Grozījums Nr. 1881
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Robert Sturdy, Anthea McIntyre, 
Vicky Ford

Regulas priekšlikums
34. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Neskarot 2. punktu un finanšu 
disciplīnas piemērošanu, pakāpenisku 
samazināšanu un nepārsniedzamās 
summas noteikšanu, lineārus 
samazinājumus saskaņā ar 7. pantu un 
samazinājumus un nepiešķiršanu, kas 
noteikta atbilstīgi Regulas (ES) Nr. […] 
[HZR] 65. pantam, 1. punktā minēto 
maksājumu piešķir katru gadu par 
atbalsttiesīgiem hektāriem, kas atrodas 
apgabalos, kuriem dalībvalstis nolemj 
piešķirt maksājumu saskaņā ar šā panta 
2. punktu, un to izmaksā pēc tam, kad ir
aktivizētas attiecīgā lauksaimnieka rīcībā 
esošās maksājumtiesības par šiem 
hektāriem.

3. Neskarot 2. punktu un finanšu 
disciplīnas un degresīvas modulācijas 
piemērošanu, lineārus samazinājumus 
saskaņā ar 7. pantu un samazinājumus un 
nepiešķiršanu, kas noteikta atbilstīgi 
Regulas (ES) Nr. […] [HZR] 65. pantam, 
1. punktā minēto maksājumu piešķir katru 
gadu par atbalsttiesīgiem hektāriem, kas 
atrodas apgabalos, kuriem dalībvalstis 
nolemj piešķirt maksājumu saskaņā ar šā 
panta 2. punktu, un to izmaksā pēc tam, 
kad ir aktivizētas attiecīgā lauksaimnieka 
rīcībā esošās maksājumtiesības par šiem 
hektāriem.

Or. en

Grozījums Nr. 1882
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra
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Regulas priekšlikums
34. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Neskarot 2. punktu un finanšu 
disciplīnas piemērošanu, pakāpenisku 
samazināšanu un nepārsniedzamās summas 
noteikšanu, lineārus samazinājumus 
saskaņā ar 7. pantu un samazinājumus un 
nepiešķiršanu, kas noteikta atbilstīgi 
Regulas (ES) Nr. […] [HZR] 65. pantam, 
1. punktā minēto maksājumu piešķir katru 
gadu par atbalsttiesīgiem hektāriem, kas 
atrodas apgabalos, kuriem dalībvalstis 
nolemj piešķirt maksājumu saskaņā ar šā 
panta 2. punktu, un to izmaksā pēc tam, 
kad ir aktivizētas attiecīgā lauksaimnieka 
rīcībā esošās maksājumtiesības par šiem 
hektāriem.

3. Neskarot 2. punktu un finanšu 
disciplīnas piemērošanu, pakāpenisku 
samazināšanu un nepārsniedzamās summas 
noteikšanu, lineārus samazinājumus 
saskaņā ar 7. pantu un samazinājumus un 
nepiešķiršanu, kas noteikta atbilstīgi 
Regulas (ES) Nr. […] [HZR] 65. pantam, 
1. punktā minēto maksājumu piešķir katru 
gadu par atbalsttiesīgiem hektāriem, kas 
atrodas apgabalos, kuriem dalībvalstis 
nolemj piešķirt maksājumu saskaņā ar šā 
panta 2. punktu, un to izmaksā pēc tam, 
kad ir aktivizētas attiecīgā lauksaimnieka 
rīcībā esošās maksājumtiesības par šiem 
atbalsttiesīgajiem hektāriem, kas atrodas 
minētajos apgabalos, kuros ir dabas 
ierobežojumi.

Or. es

Grozījums Nr. 1883
Izaskun Bilbao Barandica

Regulas priekšlikums
34. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Neskarot 2. punktu un finanšu 
disciplīnas piemērošanu, pakāpenisku 
samazināšanu un nepārsniedzamās summas 
noteikšanu, lineārus samazinājumus 
saskaņā ar 7. pantu un samazinājumus un 
nepiešķiršanu, kas noteikta atbilstīgi 
Regulas (ES) Nr. […] [HZR] 65. pantam, 
1. punktā minēto maksājumu piešķir katru 
gadu par atbalsttiesīgiem hektāriem, kas 
atrodas apgabalos, kuriem dalībvalstis 
nolemj piešķirt maksājumu saskaņā ar šā 
panta 2. punktu, un to izmaksā pēc tam, 
kad ir aktivizētas attiecīgā lauksaimnieka 

3. Neskarot 2. punktu un finanšu 
disciplīnas piemērošanu, pakāpenisku 
samazināšanu un nepārsniedzamās summas 
noteikšanu, lineārus samazinājumus 
saskaņā ar 7. pantu un samazinājumus un 
nepiešķiršanu, kas noteikta atbilstīgi 
Regulas (ES) Nr. […] [HZR] 65. pantam, 
1. punktā minēto maksājumu piešķir katru 
gadu par atbalsttiesīgiem hektāriem, kas 
atrodas apgabalos, kuriem dalībvalstis 
nolemj piešķirt maksājumu saskaņā ar šā 
panta 2. punktu, un to izmaksā pēc tam, 
kad ir aktivizētas attiecīgā lauksaimnieka 
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rīcībā esošās maksājumtiesības par šiem 
hektāriem.

rīcībā esošās maksājumtiesības par šiem 
atbalsttiesīgajiem hektāriem, kas atrodas 
minētajos apgabalos, kuros ir dabas 
ierobežojumi.

Or. es


