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Grozījums Nr. 770
George Lyon, Britta Reimers

Regulas priekšlikums
II pielikums – Galvenais jautājums „Augsne un oglekļa krāja” – LLVA 6

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Augsnes organisko vielu satura 
saglabāšana, tostarp aizliegums dedzināt 
aramās rugaines

Augsnes organisko vielu satura 
saglabāšana, izmantojot atbilstīgus 
paņēmienus, tostarp aizliegums dedzināt 
aramās rugaines

Or. en

Pamatojums

Precizējums, jo spēkā esošos standartos ir noteikta prasība izmantot atbilstīgus paņēmienus. 
Šajā LLVA būtu jāuzsver labas prakses veicināšana.

Grozījums Nr. 771
Chris Davies, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage

Regulas priekšlikums
II pielikums – Galvenais jautājums „Bioloģiskā daudzveidība” – AP 2 – pēdējā sleja

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. panta 1. punkts, 2. punkta 
b) apakšpunkts, 4. panta 1., 2. un 4. punkts

3. panta 1. punkts, 2. punkta 
b) apakšpunkts, 4. panta 1., 2. un 4. punkts, 
5. panta a), b) un d) punkts

Or. en

Pamatojums

Putnu direktīvas panti būtu jāiekļauj tiesību aktos noteiktajās obligātajās prasībās. Tie 
attiecas uz savvaļas putnu tīšu nogalināšanu vai ķeršanu, olu un ligzdu bojāšanu un putnu 
traucēšanu. Ļoti noderīgs preventīvs līdzeklis ir iespēja soda sankcijas noteikt attiecībā uz 
KLP maksājumiem, un tāpēc šie panti būtu jāatjauno apsaimniekošanas prasībās.

Grozījums Nr. 772
Chris Davies, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage
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Regulas priekšlikums
II pielikums – Galvenais jautājums „Bioloģiskā daudzveidība” – AP 3 – pēdējā sleja

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. panta 1. un 2. punkts 6. panta 1., 2., 3. un 4. punkts, 13. panta 
1. punkta a) apakšpunkts

Or. en

Pamatojums

Putnu direktīvas panti būtu jāiekļauj tiesību aktos noteiktajās obligātajās prasībās. Tie 
attiecas uz prasību dalībvalstu iestādēm novērtēt plānus un projektus, kuri varētu būtiski 
ietekmēt Natura 2000 teritorijas, un veikt kompensējošus pasākumus par kaitējumu teritorijā, 
ja darbi turpinās, un savvaļas augu aizsargātu sugu tīšas iznīcināšanas gadījumā. 

Grozījums Nr. 773
George Lyon, Britta Reimers

Regulas priekšlikums
II pielikums – Galvenais jautājums „Ainava, obligātās apsaimniekošanas līmenis” –
LLVA 8

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ainavas īpašību, tostarp attiecīgos 
gadījumos dzīvžogu, dīķu, grāvju, rindās, 
grupās vai atsevišķi augošu koku, laukmaļu 
un terašu saglabāšana, tostarp aizliegums 
griezt dzīvžogus un cirst kokus putnu 
vairošanās un ligzdošanas sezonā, un 
iespējamie pasākumi invazīvo sugu un 
kaitēkļu izplatības novēršanai.

Ainavas īpašību, tostarp attiecīgos 
gadījumos dzīvžogu, dīķu, grāvju, rindās, 
grupās vai atsevišķi augošu koku, laukmaļu 
un terašu saglabāšana, tostarp aizliegums 
griezt dzīvžogus un cirst kokus putnu 
vairošanās un ligzdošanas sezonā, un visi 
samērīgi pasākumi, lai novērstu to, ka 
lauksaimniecības zemi pārņem nevēlama 
veģetācija.

Or. en

Pamatojums

Teksta redakcijas un status quo precizējums salīdzinājumā ar spēkā esošajām prasībām 
attiecībā uz šo LLVA.



AM\914926LV.doc 5/8 PE497.774v01-00

LV

Grozījums Nr. 774
Chris Davies, Corinne Lepage

Regulas priekšlikums
II pielikums – Galvenais jautājums „Ainava, obligātās apsaimniekošanas līmenis” –
LLVA 8 a (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

LLVA 8(a)
Minimāla lauksaimniecības zemes 
apsaimniekošana, lai nodrošinātu, ka 
lauksaimniecības zeme tiek uzturēta tādā 
stāvoklī, kas ļauj izvairīties no kaitējuma 
ainavai un bioloģiskai daudzveidībai. 
Standartos būtu jāiekļauj ganāmpulka 
blīvums un/vai atbilstošs 
ganību/pļaušanas veids un ilggadīgo 
kultūraugu uzturēšana labā veģetācijas 
stāvoklī. 

Or. en

Pamatojums

Lauksaimniecības zemes minimālas apsaimniekošanas standartiem ir būtiska nozīme. Ar tiem 
būtu jācenšas nodrošināt, ka, zemi kultivējot un lauksaimniecību intensificējot, netiktu 
zaudētas īpašās vides vērtības (ainava, bioloģiskā daudzveidība, oglekļa uzkrāšanās, augsnes 
aizsardzība), kuras raksturīgas daļēji dabiskai lauksaimniecības zemei, un ka visa 
lauksaimniecības zeme tiek uzturēta vismaz saskaņā ar pamatstandartiem, kuri novērš 
kaitējumu ainavai un bioloģiskajai daudzveidībai. 

Grozījums Nr. 775
Chris Davies, Corinne Lepage

Regulas priekšlikums
II pielikums – Galvenais jautājums „Ainava, obligātās apsaimniekošanas līmenis” –
LLVA 8 b (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

LLVA 8(b)
Visu uz lauksaimniecības zemes atrodošos 
daļēji dabisko dzīvotņu1, tostarp daļēji 
dabisku zālaugu platību, meža platību, 
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krūmāju un mitrāju, saglabāšana. Jaunus 
drenēšanas, aršanas, attīrīšanas,
līdzināšanas, atkārtotas apsēšanas vai 
kultivēšanas darbus nekultivētā platībā 
vai daļēji dabiskās dzīvotnēs 
lauksaimnieki drīkst sākt, tikai iepriekš 
saņemot apstiprinājumu no attiecīgajām 
iestādēm. 
____________________

1 Daļēji dabiskas dzīvotnes veido 
veģetācija, ko apsaimnieko ar noganīšanu 
un/vai pļaušanu, bet ko neapar, neapsēj, 
mākslīgi nemēslo un neapstrādā ar 
biocīdiem. 

Or. en

Pamatojums

Daļēji dabisko dzīvotņu minimālās apsaimniekošanas standartiem ir būtiska nozīme. Ar tiem 
būtu jācenšas nodrošināt, ka, zemi kultivējot un lauksaimniecību intensificējot, netiktu 
zaudētas īpašās vides vērtības (ainava, bioloģiskā daudzveidība, oglekļa uzkrāšanās, augsnes 
aizsardzība), kuras raksturīgas daļēji dabiskai lauksaimniecības zemei (kā noteikts saskaņā 
ar Direktīvu par ietekmes uz vidi novērtējumu), un ka visa lauksaimniecības zeme tiek 
uzturēta vismaz saskaņā ar pamatstandartiem, kuri novērš kaitējumu ainavai un bioloģiskajai 
daudzveidībai. 

Grozījums Nr. 776
George Lyon, Britta Reimers

Regulas priekšlikums
II pielikums – Galvenais jautājums „Dzīvnieku identifikācija un reģistrācija” – AP 6 –
pēdējā sleja

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3., 4. un 5. pants 4. un 5. pants

Or. en

Pamatojums

3. pantā ir noteikti identificēšanas un izsekošanas sistēmas elementi, un tas attiecas uz 
dalībvalsti, nevis ražotāju, tāpēc šis pants būtu jāsvītro no savstarpējās atbilstības darbības 
jomas.
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Grozījums Nr. 777
George Lyon, Liam Aylward, Britta Reimers

Regulas priekšlikums
II pielikums – Galvenais jautājums „Dzīvnieku identifikācija un reģistrācija” – AP 8 –
pēdējā sleja

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3., 4. un 5. pants 4. un 5. pants

Or. en

Pamatojums

3. pantā ir noteikti identificēšanas un izsekošanas sistēmas elementi, un tas attiecas uz 
dalībvalsti, nevis ražotāju, tāpēc šis pants būtu jāsvītro no savstarpējās atbilstības darbības 
jomas.

Grozījums Nr. 778
George Lyon, Liam Aylward, Britta Reimers

Regulas priekšlikums
II pielikums – Galvenais jautājums „Dzīvnieku identifikācija un reģistrācija” – AP 8 –
pēdējā sleja

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3., 4. un 5. pants 3., 4. pants (izņemot 6. punktu) un 5. pants

Or. en

Pamatojums

Kaut gan ir skaidrs, ka pazudušās krotālijas ir jāaizvieto, ar ierosināto grozījumu tiek atzīts, 
ka krotāliju zudumi nav lauksaimnieku kompetencē; tāpēc ir tikai taisnīgi, ka pienākums 
aizstāt pazudušo krotāliju nav paredzēts savstarpējās atbilstības prasībās, kas saistītas ar 
sankcijām.

Grozījums Nr. 779
George Lyon, Liam Aylward, Britta Reimers

Regulas priekšlikums
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II pielikums – Galvenais jautājums „Dzīvnieku identifikācija un reģistrācija” – AP 8

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Padomes 2003. gada 17. decembra Regula 
(EK) Nr. 21/2004, ar ko izveido aitu un 
kazu identifikācijas un reģistrācijas sistēmu 
(OV L 5, 9.1.2004., 8. lpp.) 

Padomes 2003. gada 17. decembra Regula 
(EK) Nr. 21/2004, ar ko izveido aitu un 
kazu identifikācijas un reģistrācijas sistēmu 
(OV L 5, 9.1.2004., 8. lpp.) 1

____________________

1 Komisija sagatavos pamatnostādnes 
dalībvalstīm par savstarpējās atbilstības 
nodrošināšanā piemērojamo noteikumu 
interpretāciju. Šajās pamatnostādnēs būs 
noteikta elastības pakāpe saimniecību 
līmenī, lai, īstenojot Padomes Regulu 
(EK) Nr. 21/2004, ievērotu 
proporcionalitātes principu un tajā pašā 
laikā saglabātu tiesību aktu būtību, un ar 
tām nodrošinās dzīvnieku pārvietošanas 
pilnīgu izsekojamību.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums atbilst referenta ierosinātajam grozījumam Nr. 4 apsvērumu daļā.


