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Grozījums Nr. 45
Åsa Westlund

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Lai ņemtu vērā īpašus jaunus elementus 
un lai garantētu saņēmēju tiesību 
aizsardzību, saskaņā ar Līguma 290. pantu 
būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt 
tiesību aktus, lai noteiktu jaunas 
definīcijas, kas saistītas ar piekļuvi 
atbalstam saskaņā ar šo regulu, lai 
izveidotu pamatsistēmu, kuras ietvaros 
dalībvalstis nosaka veicamo darbību 
minimumu platībās, kas tiek dabiski 
uzturētas noganīšanai vai kultūru 
audzēšanai piemērotā stāvoklī, kā arī 
noteiktu kritērijus, kas lauksaimniekiem 
jāievēro, lai tiktu uzskatīts, ka viņi ir
izpildījuši pienākumu uzturēt 
lauksaimniecības zemi noganīšanai vai 
kultūru audzēšanai piemērotā stāvoklī, un 
kritērijus, ar kuriem nosaka stiebrzāļu un 
citu lopbarības zālaugu pārsvaru 
ilggadīgajos zālājos.

(9) Pieņemtajiem noteikumiem būtu 
jānodrošina, ka zemes platības atbilstība 
maksājumam atspoguļo katras dalībvalsts 
individuālos apstākļus saistībā ar 
audzēšanu un izmantošanu 
lauksaimniecības mērķiem un 
tradicionālo ganību fizisko raksturojumu, 
lai novērstu pamešanu un saglabātu 
bioloģisko daudzveidību un raksturīgo 
ainavu. Lai ņemtu vērā īpašus jaunus 
elementus un lai garantētu saņēmēju tiesību 
aizsardzību, saskaņā ar Līguma 290. pantu 
būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt 
tiesību aktus, lai noteiktu jaunas 
definīcijas, kas saistītas ar piekļuvi 
atbalstam saskaņā ar šo regulu, lai 
izveidotu pamatsistēmu, kuras ietvaros 
dalībvalstis nosaka veicamo darbību 
minimumu platībās, kas tiek dabiski 
uzturētas noganīšanai vai kultūru 
audzēšanai piemērotā stāvoklī, kā arī 
noteiktu kritērijus, kas lauksaimniekiem 
jāievēro, lai tiktu uzskatīts, ka viņi ir 
izpildījuši pienākumu uzturēt 
lauksaimniecības zemi noganīšanai vai 
kultūru audzēšanai piemērotā stāvoklī, un 
kritērijus, ar kuriem nosaka stiebrzāļu un 
citu lopbarības zālaugu pārsvaru 
ilggadīgajos zālājos.

Or. en

Grozījums Nr. 46
Julie Girling

Regulas priekšlikums
9. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Lai ņemtu vērā īpašus jaunus elementus 
un lai garantētu saņēmēju tiesību 
aizsardzību, saskaņā ar Līguma 290. pantu 
būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt 
tiesību aktus, lai noteiktu jaunas 
definīcijas, kas saistītas ar piekļuvi 
atbalstam saskaņā ar šo regulu, lai 
izveidotu pamatsistēmu, kuras ietvaros 
dalībvalstis nosaka veicamo darbību 
minimumu platībās, kas tiek dabiski 
uzturētas noganīšanai vai kultūru 
audzēšanai piemērotā stāvoklī, kā arī 
noteiktu kritērijus, kas lauksaimniekiem 
jāievēro, lai tiktu uzskatīts, ka viņi ir 
izpildījuši pienākumu uzturēt 
lauksaimniecības zemi noganīšanai vai 
kultūru audzēšanai piemērotā stāvoklī, un 
kritērijus, ar kuriem nosaka stiebrzāļu un 
citu lopbarības zālaugu pārsvaru 
ilggadīgajos zālājos.

(9) Lai ņemtu vērā īpašus jaunus elementus 
un lai garantētu saņēmēju tiesību 
aizsardzību, saskaņā ar Līguma 290. pantu 
būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt 
tiesību aktus, lai noteiktu jaunas 
definīcijas, kas saistītas ar piekļuvi 
atbalstam saskaņā ar šo regulu, lai 
izveidotu pamatsistēmu, kuras ietvaros 
dalībvalstis nosaka veicamo darbību 
minimumu platībās, kas tiek dabiski 
uzturētas noganīšanai vai kultūru 
audzēšanai piemērotā stāvoklī, kā arī 
noteiktu kritērijus, kas lauksaimniekiem 
jāievēro, lai tiktu uzskatīts, ka viņi ir 
izpildījuši pienākumu uzturēt 
lauksaimniecības zemi noganīšanai vai 
kultūru audzēšanai piemērotā stāvoklī, un 
kritērijus, ar kuriem nosaka stiebrzāļu un 
citu lopbarības zālaugu pārsvaru 
ilggadīgajos zālājos un ganībās.

Or. en

Grozījums Nr. 47
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Regulas priekšlikums
10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10a) Dalībvalstīm būtu jāsaņem iespēja 
izvēlēties pārcelt minēto summu no pirmā 
uz otro pīlāru. Maksimālā summa, ko 
drīkst pārcelt, būtu jānosaka Komisijai 
pēc apspriešanās ar dalībvalstīm ne vēlāk 
kā 2014. gada sākumā.

Or. lt
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Grozījums Nr. 48
Kārlis Šadurskis

Regulas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Tā kā vienotā maksājuma shēmā tika 
pakāpeniski iekļautas dažādas nozares un 
lauksaimniekiem tika atvēlēts ilgāks 
pielāgošanās periods, ir kļuvis arvien 
grūtāk pamatot, kāpēc dažos gadījumos 
būtiski atšķiras atbalsts par vienu hektāru, 
kas radies vēsturisku atsauces vērtību 
izmantošanas rezultātā. Tāpēc būtu 
jānodrošina taisnīgāks tiešā ienākumu 
atbalsta sadalījums dalībvalstīm, samazinot 
saikni ar vēsturiskajām atsauces vērtībām 
un ņemot vērā Savienības budžeta 
vispārējo kontekstu. Lai nodrošinātu tiešā 
atbalsta taisnīgāku sadalījumu, vienlaikus 
ņemot vērā joprojām pastāvošās algu 
līmeņa un resursu izmaksu atšķirības, tiešā 
atbalsta apjoms par vienu hektāru būtu 
pakāpeniski jākoriģē. Visām dalībvalstīm, 
kuru tiešie maksājumi ir mazāki par 90 % 
no vidējā apmēra, par vienu trešdaļu būtu 
jāsamazina starpība starp to maksājumu 
pašreizējo apmēru un minēto vidējo 
apmēru. Šī maksājumu tuvināšana būtu 
proporcionāli jāfinansē visām dalībvalstīm, 
kuru tiešie maksājumi pārsniedz 
Savienības vidējo rādītāju. Turklāt visām 
maksājumtiesībām, kas 2019. gadā 
aktivizētas dalībvalstī vai reģionā, 
vajadzētu būt vienotai vienības vērtībai, un 
šajā nolūkā pārejas periodā būtu jāveic 
lineāra tuvināšanās šai vērtībai. Tomēr, lai 
neradītu traucējošas finansiālas sekas 
lauksaimniekiem, dalībvalstīm, kuras ir 
izmantojušas vienotā maksājuma shēmu un 
jo īpaši tās vēsturisko modeli, būtu jāatļauj 
jaunās shēmas pirmajā piemērošanas gadā, 
aprēķinot maksājumtiesību vērtību, daļēji 
ņemt vērā vēsturiskos faktorus. Turklāt 
diskusijās par nākamo daudzgadu finanšu 
shēmu periodam no 2021. gada būtu jāvelta 

(21) Tā kā vienotā maksājuma shēmā tika 
pakāpeniski iekļautas dažādas nozares un 
lauksaimniekiem tika atvēlēts ilgāks 
pielāgošanās periods, ir kļuvis arvien 
grūtāk pamatot, kāpēc dažos gadījumos 
būtiski atšķiras atbalsts par vienu hektāru, 
kas radies vēsturisku atsauces vērtību 
izmantošanas rezultātā. Tāpēc būtu 
jānodrošina taisnīgāks tiešā ienākumu 
atbalsta sadalījums dalībvalstīm, samazinot 
saikni ar vēsturiskajām atsauces vērtībām 
un ņemot vērā Savienības budžeta 
vispārējo kontekstu. Lai nodrošinātu tiešā 
atbalsta taisnīgāku sadalījumu, vienlaikus 
ņemot vērā joprojām pastāvošās algu 
līmeņa un resursu izmaksu atšķirības, tiešā 
atbalsta apjoms par vienu hektāru būtu 
pakāpeniski jākoriģē. Visām dalībvalstīm, 
kuru tiešie maksājumi ir mazāki par 90 % 
no vidējā apmēra, par vienu trešdaļu būtu 
jāsamazina starpība starp to maksājumu 
pašreizējo apmēru un minēto vidējo 
apmēru. Tomēr tām dalībvalstīm, kuru 
tiešo maksājumu līmenis arī pēc 
pielāgošanas ir zemāks par Savienības 
vidējo rādītāju, būtu jāpielāgo savs 
maksājumu līmenis tā, lai tas sasniegtu 
80 %. Šī maksājumu tuvināšana būtu 
proporcionāli jāfinansē visām dalībvalstīm, 
kuru tiešie maksājumi pārsniedz 
Savienības vidējo rādītāju. Turklāt visām 
maksājumtiesībām, kas 2019. gadā 
aktivizētas dalībvalstī vai reģionā, 
vajadzētu būt vienotai vienības vērtībai, un 
šajā nolūkā pārejas periodā būtu jāveic 
lineāra tuvināšanās šai vērtībai. Tomēr, lai 
neradītu traucējošas finansiālas sekas 
lauksaimniekiem, dalībvalstīm, kuras ir 
izmantojušas vienotā maksājuma shēmu un 
jo īpaši tās vēsturisko modeli, būtu jāatļauj 
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uzmanība mērķim panākt pilnīgu 
konverģenci, minētajā periodā vienlīdzīgi 
sadalot tiešo atbalstu visā Eiropas 
Savienībā.

jaunās shēmas pirmajā piemērošanas gadā, 
aprēķinot maksājumtiesību vērtību, daļēji 
ņemt vērā vēsturiskos faktorus. Turklāt 
diskusijās par nākamo daudzgadu finanšu 
shēmu periodam no 2021. gada būtu jāvelta 
uzmanība mērķim panākt pilnīgu 
konverģenci, minētajā periodā vienlīdzīgi 
sadalot tiešo atbalstu visā Eiropas 
Savienībā.

Or. en

Grozījums Nr. 49
Riikka Manner

Regulas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Viens no jaunās KLP mērķiem ir 
uzlabot ekoloģiskos rādītājus, paredzot 
tiešo maksājumu obligātu “ekoloģisko” 
komponentu, kas atbalstīs visā Savienībā 
īstenojamu klimatam un videi labvēlīgu 
lauksaimniecības praksi. Šajā nolūkā daļa 
no valsts maksimālā apjoma, kas noteikts 
tiešajiem maksājumiem, dalībvalstīm būtu 
jāizmanto, lai papildus pamata 
maksājumam piešķirtu gada maksājumu 
par obligātu praksi, kas lauksaimniekiem 
jāievēro, par prioritāti izvirzot gan klimata, 
gan vides politikas mērķus. Šāda prakse 
būtu jāveic kā vienkāršas, vispārinātas, 
ārpuslīgumiskas un ikgadējas darbības, kas 
pārsniedz savstarpējās atbilstības prasības 
un ir saistītas ar lauksaimniecību, 
piemēram, kultūru dažādošana, ilggadīgo 
zālāju uzturēšana un ekoloģiski nozīmīgas 
platības. Šāda prakse būtu jānosaka kā 
obligāta arī tiem lauksaimniekiem, kuru 
saimniecības pilnībā vai daļēji atrodas 
Natura 2000 teritorijās, uz kurām attiecas 
Padomes 1992. gada 21. maija 
Direktīva 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, 
savvaļas faunas un floras aizsardzību un 

(26) Viens no jaunās KLP mērķiem ir 
uzlabot ekoloģiskos rādītājus, paredzot 
tiešo maksājumu obligātu “ekoloģisko” 
komponentu, kas atbalstīs visā Savienībā 
īstenojamu klimatam un videi labvēlīgu 
lauksaimniecības praksi. Šajā nolūkā daļa 
no valsts maksimālā apjoma, kas noteikts 
tiešajiem maksājumiem, dalībvalstīm būtu 
jāizmanto, lai papildus pamata 
maksājumam piešķirtu gada maksājumu 
par obligātu praksi, kas lauksaimniekiem 
jāievēro, par prioritāti izvirzot gan klimata, 
gan vides politikas mērķus. Šāda prakse 
būtu jāveic kā vienkāršas, vispārinātas, 
ārpuslīgumiskas un ikgadējas darbības, kas 
pārsniedz savstarpējās atbilstības prasības 
un ir saistītas ar lauksaimniecību, 
piemēram, kultūru dažādošana, ilggadīgo 
zālāju uzturēšana un ekoloģiski nozīmīgas 
platības. Šāda prakse būtu jānosaka kā 
obligāta arī tiem lauksaimniekiem, kuru 
saimniecības pilnībā vai daļēji atrodas 
Natura 2000 teritorijās, uz kurām attiecas 
Padomes 1992. gada 21. maija 
Direktīva 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, 
savvaļas faunas un floras aizsardzību un 
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Eiropas Parlamenta un Padomes 
2009. gada 30. novembra Direktīva 
2009/147/EK par savvaļas putnu 
aizsardzību, ciktāl šāda prakse ir saderīga 
ar minēto direktīvu mērķiem. Ņemot vērā 
bioloģiskās lauksaimniecības sistēmu 
vispārēji atzīto labvēlīgo ietekmi uz vidi, 
lauksaimniekiem, kuri pilda Padomes 
2007. gada 28. jūnija Regulā (EK) 
Nr. 834/2007 par bioloģisko ražošanu un 
bioloģisko produktu marķēšanu un par 
Regulas (EEK) Nr. 2092/91 atcelšanu 
paredzētos nosacījumus, būtu jāgūst 
labums no “ekoloģiskā” komponenta bez 
papildu pienākumu izpildes. “Ekoloģiskā” 
komponenta neievērošanai būtu jānoved 
pie sodu piemērošanas, pamatojoties uz 
Regulas (ES) Nr. […] [HZR] 65. pantu.

Eiropas Parlamenta un Padomes 
2009. gada 30. novembra Direktīva 
2009/147/EK par savvaļas putnu 
aizsardzību, ciktāl šāda prakse ir saderīga 
ar minēto direktīvu mērķiem. Ņemot vērā 
bioloģiskās lauksaimniecības sistēmu 
vispārēji atzīto labvēlīgo ietekmi uz vidi, 
lauksaimniekiem, kuri pilda Padomes
2007. gada 28. jūnija Regulā (EK) 
Nr. 834/2007 par bioloģisko ražošanu un 
bioloģisko produktu marķēšanu un par 
Regulas (EEK) Nr. 2092/91 atcelšanu 
paredzētos nosacījumus, un 
lauksaimniekiem, kuri pauduši 
apņemšanos attiecībā uz vides un klimata 
pasākumiem saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr. [RDR] 29. pantu, būtu jāgūst labums 
no “ekoloģiskā” komponenta bez papildu 
pienākumu izpildes. “Ekoloģiskā” 
komponenta neievērošanai būtu jānoved 
pie sodu piemērošanas, pamatojoties uz 
Regulas (ES) Nr. […] [HZR] 65. pantu.

Or. fi

Grozījums Nr. 50
Gerben-Jan Gerbrandy

Regulas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Viens no jaunās KLP mērķiem ir 
uzlabot ekoloģiskos rādītājus, paredzot 
tiešo maksājumu obligātu “ekoloģisko” 
komponentu, kas atbalstīs visā Savienībā 
īstenojamu klimatam un videi labvēlīgu 
lauksaimniecības praksi. Šajā nolūkā daļa 
no valsts maksimālā apjoma, kas noteikts 
tiešajiem maksājumiem, dalībvalstīm būtu 
jāizmanto, lai papildus pamata 
maksājumam piešķirtu gada maksājumu 
par obligātu praksi, kas lauksaimniekiem 
jāievēro, par prioritāti izvirzot gan klimata, 
gan vides politikas mērķus. Šāda prakse 

(26) Viens no jaunās KLP mērķiem ir 
uzlabot ekoloģiskos rādītājus, paredzot 
tiešo maksājumu obligātu “ekoloģisko” 
komponentu, kas atbalstīs visā Savienībā 
īstenojamu klimatam, bioloģiskajai 
daudzveidībai un videi labvēlīgu 
lauksaimniecības praksi. Šajā nolūkā daļa 
no valsts maksimālā apjoma, kas noteikts 
tiešajiem maksājumiem, dalībvalstīm būtu 
jāizmanto, lai papildus pamata 
maksājumam piešķirtu gada maksājumu 
par obligātu praksi, kas lauksaimniekiem 
jāievēro, par prioritāti izvirzot gan klimata, 
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būtu jāveic kā vienkāršas, vispārinātas, 
ārpuslīgumiskas un ikgadējas darbības, kas 
pārsniedz savstarpējās atbilstības prasības 
un ir saistītas ar lauksaimniecību, 
piemēram, kultūru dažādošana, ilggadīgo 
zālāju uzturēšana un ekoloģiski nozīmīgas 
platības. Šāda prakse būtu jānosaka kā 
obligāta arī tiem lauksaimniekiem, kuru 
saimniecības pilnībā vai daļēji atrodas 
Natura 2000 teritorijās, uz kurām attiecas 
Padomes 1992. gada 21. maija 
Direktīva 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, 
savvaļas faunas un floras aizsardzību un 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2009. gada 30. novembra Direktīva 
2009/147/EK par savvaļas putnu 
aizsardzību, ciktāl šāda prakse ir saderīga 
ar minēto direktīvu mērķiem. Ņemot vērā 
bioloģiskās lauksaimniecības sistēmu 
vispārēji atzīto labvēlīgo ietekmi uz vidi, 
lauksaimniekiem, kuri pilda Padomes 
2007. gada 28. jūnija Regulā (EK) 
Nr. 834/2007 par bioloģisko ražošanu un 
bioloģisko produktu marķēšanu un par 
Regulas (EEK) Nr. 2092/91 atcelšanu 
paredzētos nosacījumus, būtu jāgūst 
labums no “ekoloģiskā” komponenta bez 
papildu pienākumu izpildes. “Ekoloģiskā” 
komponenta neievērošanai būtu jānoved 
pie sodu piemērošanas, pamatojoties uz 
Regulas (ES) Nr. […] [HZR] 65. pantu.

gan vides politikas mērķus. Šāda prakse 
būtu jāveic kā vienkāršas, vispārinātas, 
kontrolējamas, ārpuslīgumiskas un 
ikgadējas darbības, kas pārsniedz 
savstarpējās atbilstības prasības un ir 
saistītas ar lauksaimniecību, piemēram, 
kultūru dažādošana, ilggadīgo zālāju 
uzturēšana un ekoloģiski nozīmīgas 
platības. Šāda prakse būtu jānosaka kā 
obligāta arī tiem lauksaimniekiem, kuru 
saimniecības pilnībā vai daļēji atrodas 
Natura 2000 teritorijās, uz kurām attiecas 
Padomes 1992. gada 21. maija 
Direktīva 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, 
savvaļas faunas un floras aizsardzību un 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2009. gada 30. novembra Direktīva 
2009/147/EK par savvaļas putnu 
aizsardzību, ciktāl šāda prakse ir saderīga 
ar minēto direktīvu mērķiem. Ņemot vērā 
bioloģiskās lauksaimniecības sistēmu 
vispārēji atzīto labvēlīgo ietekmi uz vidi, 
lauksaimniekiem, kuri pilda Padomes 
2007. gada 28. jūnija Regulā (EK) 
Nr. 834/2007 par bioloģisko ražošanu un 
bioloģisko produktu marķēšanu un par 
Regulas (EEK) Nr. 2092/91 atcelšanu 
paredzētos nosacījumus, būtu jāgūst 
labums no “ekoloģiskā” komponenta bez 
papildu pienākumu izpildes. “Ekoloģiskā” 
komponenta neievērošanai būtu jānoved 
pie sodu piemērošanas, pamatojoties uz 
Regulas (ES) Nr. […] [HZR] 65. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 51
Matthias Groote

Regulas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Viens no jaunās KLP mērķiem ir 
uzlabot ekoloģiskos rādītājus, paredzot 

(26) Viens no jaunās KLP mērķiem ir
veicināt ilgtspējīgu lauksaimniecību un



AM\902453LV.doc 9/65 PE489.554v01-00

LV

tiešo maksājumu obligātu “ekoloģisko” 
komponentu, kas atbalstīs visā Savienībā
īstenojamu klimatam un videi labvēlīgu 
lauksaimniecības praksi. Šajā nolūkā daļa 
no valsts maksimālā apjoma, kas noteikts 
tiešajiem maksājumiem, dalībvalstīm būtu 
jāizmanto, lai papildus pamata 
maksājumam piešķirtu gada maksājumu 
par obligātu praksi, kas lauksaimniekiem 
jāievēro, par prioritāti izvirzot gan klimata, 
gan vides politikas mērķus. Šāda prakse 
būtu jāveic kā vienkāršas, vispārinātas, 
ārpuslīgumiskas un ikgadējas darbības, kas 
pārsniedz savstarpējās atbilstības prasības 
un ir saistītas ar lauksaimniecību, 
piemēram, kultūru dažādošana, ilggadīgo 
zālāju uzturēšana un ekoloģiski nozīmīgas 
platības. Šāda prakse būtu jānosaka kā 
obligāta arī tiem lauksaimniekiem, kuru 
saimniecības pilnībā vai daļēji atrodas 
Natura 2000 teritorijās, uz kurām attiecas 
Padomes 1992. gada 21. maija 
Direktīva 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, 
savvaļas faunas un floras aizsardzību un 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2009. gada 30. novembra Direktīva 
2009/147/EK par savvaļas putnu 
aizsardzību, ciktāl šāda prakse ir saderīga 
ar minēto direktīvu mērķiem. Ņemot vērā 
bioloģiskās lauksaimniecības sistēmu 
vispārēji atzīto labvēlīgo ietekmi uz vidi, 
lauksaimniekiem, kuri pilda Padomes 
2007. gada 28. jūnija Regulā (EK) 
Nr. 834/2007 par bioloģisko ražošanu un 
bioloģisko produktu marķēšanu un par 
Regulas (EEK) Nr. 2092/91 atcelšanu 
paredzētos nosacījumus, būtu jāgūst 
labums no “ekoloģiskā” komponenta bez 
papildu pienākumu izpildes. “Ekoloģiskā” 
komponenta neievērošanai būtu jānoved 
pie sodu piemērošanas, pamatojoties uz 
Regulas (ES) Nr. […] [HZR] 65. pantu.

uzlabot tās ekoloģiskos rādītājus, paredzot 
tiešo maksājumu obligātu „ekoloģisko” 
komponentu. Tādējādi tiks atbalstīta visā 
Savienībā klimatam un videi labvēlīga 
lauksaimniecības prakse, vienlaikus 
saglabājot zemes izmantojumā līdzsvaru 
starp nodrošinātību ar pārtiku un 
ekoloģiskajiem apsvērumiem. Šajā nolūkā 
daļa no valsts maksimālā apjoma, kas 
noteikts tiešajiem maksājumiem, 
dalībvalstīm būtu jāizmanto, lai papildus 
pamata maksājumam piešķirtu gada 
maksājumu par obligātu praksi, kas 
lauksaimniekiem jāievēro, par prioritāti 
izvirzot gan klimata, gan vides politikas 
mērķus. Šāda prakse būtu jāveic kā 
vienkāršas, vispārinātas, ārpuslīgumiskas 
un ikgadējas darbības, kas pārsniedz 
savstarpējās atbilstības prasības un ir 
saistītas ar lauksaimniecību, piemēram, 
kultūru dažādošana, ilggadīgo zālāju 
uzturēšana un ekoloģiski nozīmīgas 
platības. Šāda prakse būtu jānosaka kā 
obligāta arī tiem lauksaimniekiem, kuru 
saimniecības pilnībā vai daļēji atrodas 
Natura 2000 teritorijās, uz kurām attiecas 
Padomes 1992. gada 21. maija 
Direktīva 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, 
savvaļas faunas un floras aizsardzību un 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2009. gada 30. novembra Direktīva 
2009/147/EK par savvaļas putnu 
aizsardzību, ciktāl šāda prakse ir saderīga 
ar minēto direktīvu mērķiem. Ņemot vērā 
bioloģiskās lauksaimniecības sistēmu 
vispārēji atzīto labvēlīgo ietekmi uz vidi, 
lauksaimniekiem, kuri pilda Padomes 
2007. gada 28. jūnija Regulā (EK) 
Nr. 834/2007 par bioloģisko ražošanu un 
bioloģisko produktu marķēšanu un par 
Regulas (EEK) Nr. 2092/91 atcelšanu 
paredzētos nosacījumus, būtu jāgūst 
labums no “ekoloģiskā” komponenta bez 
papildu pienākumu izpildes. “Ekoloģiskā” 
komponenta neievērošanai būtu jānoved 
pie sodu piemērošanas, pamatojoties uz 
Regulas (ES) Nr. […] [HZR] 65. pantu.
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Or. de

Grozījums Nr. 52
Julie Girling

Regulas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Viens no jaunās KLP mērķiem ir 
uzlabot ekoloģiskos rādītājus, paredzot 
tiešo maksājumu obligātu “ekoloģisko” 
komponentu, kas atbalstīs visā Savienībā 
īstenojamu klimatam un videi labvēlīgu 
lauksaimniecības praksi. Šajā nolūkā daļa 
no valsts maksimālā apjoma, kas noteikts 
tiešajiem maksājumiem, dalībvalstīm būtu 
jāizmanto, lai papildus pamata 
maksājumam piešķirtu gada maksājumu 
par obligātu praksi, kas lauksaimniekiem 
jāievēro, par prioritāti izvirzot gan klimata, 
gan vides politikas mērķus. Šāda prakse 
būtu jāveic kā vienkāršas, vispārinātas, 
ārpuslīgumiskas un ikgadējas darbības, kas
pārsniedz savstarpējās atbilstības prasības 
un ir saistītas ar lauksaimniecību, 
piemēram, kultūru dažādošana, ilggadīgo 
zālāju uzturēšana un ekoloģiski 
nozīmīgas platības. Šāda prakse būtu 
jānosaka kā obligāta arī tiem 
lauksaimniekiem, kuru saimniecības 
pilnībā vai daļēji atrodas Natura 2000 
teritorijās, uz kurām attiecas Padomes 
1992. gada 21. maija Direktīva 92/43/EEK 
par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un 
floras aizsardzību un Eiropas Parlamenta 
un Padomes 2009. gada 30. novembra 
Direktīva 2009/147/EK par savvaļas 
putnu aizsardzību, ciktāl šāda prakse ir 
saderīga ar minēto direktīvu mērķiem. 
Ņemot vērā bioloģiskās lauksaimniecības 
sistēmu vispārēji atzīto labvēlīgo ietekmi 
uz vidi, lauksaimniekiem, kuri pilda 
Padomes 2007. gada 28. jūnija 
Regulā (EK) Nr. 834/2007 par bioloģisko 

(26) Viens no jaunās KLP mērķiem ir 
uzlabot ekoloģiskos rādītājus, paredzot 
tiešo maksājumu “ekoloģisko” 
komponentu, ko pieņem sarunās un kas 
atbalstīs visā Savienībā īstenojamu 
klimatam un videi labvēlīgu 
lauksaimniecības praksi. Šajā nolūkā daļa 
no valsts maksimālā apjoma, kas noteikts 
tiešajiem maksājumiem, dalībvalstīm būtu 
jāizmanto, lai papildus pamata 
maksājumam piešķirtu gada maksājumu 
par obligātu praksi, kas lauksaimniekiem 
jāievēro, par prioritāti izvirzot gan klimata, 
gan vides politikas mērķus. Šāda prakse 
būtu jāveic kā vienkāršas, vispārinātas, 
ārpuslīgumiskas un ikgadējas darbības, kas 
ir saistītas ar lauksaimniecību. Šīs darbības 
var ietvert „ekoloģiskos” pasākumus, 
piemēram, tādu kultūru atlasīšanu, kas 
piemērotas savvaļas dzīvnieku, putnu un 
kukaiņu barībai, projektētus bioloģiskās 
daudzveidības koridorus, klimata 
pārmaiņu mazināšanas pasākumus un 
vispārēju ekoloģisko pārvaldību. Šiem 
pasākumiem jābūt samērīgiem, un tiem 
jābūt saskaņā ar vietējiem klimatiskajiem,
augsnes un ūdens apstākļiem.
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ražošanu un bioloģisko produktu 
marķēšanu un par Regulas (EEK) 
Nr. 2092/91 atcelšanu paredzētos 
nosacījumus, būtu jāgūst labums no 
“ekoloģiskā” komponenta bez papildu 
pienākumu izpildes. “Ekoloģiskā” 
komponenta neievērošanai būtu jānoved 
pie sodu piemērošanas, pamatojoties uz 
Regulas (ES) Nr. […] [HZR] 65. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 53
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Regulas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Viens no jaunās KLP mērķiem ir 
uzlabot ekoloģiskos rādītājus, paredzot 
tiešo maksājumu obligātu “ekoloģisko” 
komponentu, kas atbalstīs visā Savienībā 
īstenojamu klimatam un videi labvēlīgu 
lauksaimniecības praksi. Šajā nolūkā daļa
no valsts maksimālā apjoma, kas noteikts 
tiešajiem maksājumiem, dalībvalstīm būtu 
jāizmanto, lai papildus pamata 
maksājumam piešķirtu gada maksājumu 
par obligātu praksi, kas lauksaimniekiem 
jāievēro, par prioritāti izvirzot gan klimata, 
gan vides politikas mērķus. Šāda prakse 
būtu jāveic kā vienkāršas, vispārinātas, 
ārpuslīgumiskas un ikgadējas darbības, kas 
pārsniedz savstarpējās atbilstības prasības 
un ir saistītas ar lauksaimniecību, 
piemēram, kultūru dažādošana, ilggadīgo 
zālāju uzturēšana un ekoloģiski nozīmīgas 
platības. Šāda prakse būtu jānosaka kā 
obligāta arī tiem lauksaimniekiem, kuru 
saimniecības pilnībā vai daļēji atrodas 
Natura 2000 teritorijās, uz kurām attiecas 
Padomes 1992. gada 21. maija 
Direktīva 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, 
savvaļas faunas un floras aizsardzību un 

(26) Viens no jaunās KLP mērķiem ir 
uzlabot ekoloģiskos rādītājus, paredzot 
tiešo maksājumu obligātu “ekoloģisko” 
komponentu, kas atbalstīs visā Savienībā 
īstenojamu klimatam un videi labvēlīgu 
lauksaimniecības praksi. Šajā nolūkā daļu
no valsts maksimālā apjoma, kas noteikts 
tiešajiem maksājumiem, dalībvalstīm būtu 
jāspēj izmantot, lai papildus 
pamatmaksājumam piešķirtu gada 
maksājumu par obligātu praksi, kas 
lauksaimniekiem jāievēro, par prioritāti 
izvirzot gan klimata, gan vides politikas 
mērķus. Šāda prakse būtu jāveic kā 
vienkāršas, vispārinātas, ārpuslīgumiskas 
un ikgadējas darbības, kas pārsniedz 
savstarpējās atbilstības prasības un ir 
saistītas ar lauksaimniecību, piemēram, 
kultūru dažādošana, ilggadīgo zālāju 
uzturēšana un ekoloģiski nozīmīgas 
platības. Šāda prakse būtu jānosaka kā 
obligāta arī tiem lauksaimniekiem, kuru 
saimniecības pilnībā vai daļēji atrodas 
Natura 2000 teritorijās, uz kurām attiecas 
Padomes 1992. gada 21. maija 
Direktīva 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, 
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Eiropas Parlamenta un Padomes 
2009. gada 30. novembra Direktīva 
2009/147/EK par savvaļas putnu 
aizsardzību, ciktāl šāda prakse ir saderīga 
ar minēto direktīvu mērķiem. Ņemot vērā 
bioloģiskās lauksaimniecības sistēmu 
vispārēji atzīto labvēlīgo ietekmi uz vidi, 
lauksaimniekiem, kuri pilda Padomes 
2007. gada 28. jūnija Regulā (EK) 
Nr. 834/2007 par bioloģisko ražošanu un 
bioloģisko produktu marķēšanu un par 
Regulas (EEK) Nr. 2092/91 atcelšanu 
paredzētos nosacījumus, būtu jāgūst 
labums no “ekoloģiskā” komponenta bez 
papildu pienākumu izpildes. “Ekoloģiskā” 
komponenta neievērošanai būtu jānoved 
pie sodu piemērošanas, pamatojoties uz 
Regulas (ES) Nr. […] [HZR] 65. pantu.

savvaļas faunas un floras aizsardzību un 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2009. gada 30. novembra Direktīva 
2009/147/EK par savvaļas putnu 
aizsardzību, ciktāl šāda prakse ir saderīga 
ar minēto direktīvu mērķiem. Ņemot vērā 
bioloģiskās lauksaimniecības sistēmu 
vispārēji atzīto labvēlīgo ietekmi uz vidi, 
lauksaimniekiem, kuri pilda Padomes 
2007. gada 28. jūnija Regulā (EK) 
Nr. 834/2007 par bioloģisko ražošanu un 
bioloģisko produktu marķēšanu un par 
Regulas (EEK) Nr. 2092/91 atcelšanu 
paredzētos nosacījumus, būtu jāgūst 
labums no “ekoloģiskā” komponenta bez 
papildu pienākumu izpildes. „Ekoloģiskā” 
komponenta neievērošanai būtu jāietekmē 
piešķirto tiešo maksājumu apjoms.

Or. en

Grozījums Nr. 54
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Regulas priekšlikums
26.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26a) Sakarā ar to, ka dalībvalstīs ir 
atšķirīga ekoloģiskā situācija, 
„ekoloģiskos” mērķus varētu labāk 
sasniegt valstu vai reģionālajā līmenī. 
Tādēļ dalībvalstīm būtu nepieciešama 
lielāka elastības iespēja, piemērojot tiešo 
maksājumu „ekoloģisko” komponentu.

Or. en

Grozījums Nr. 55
Julie Girling

Regulas priekšlikums
27. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27) Lai nodrošinātu ar kultūru 
dažādošanas pasākumu saistīto
pienākumu samērīgu un nediskriminējošu 
piemērošanu un lai tie garantētu 
spēcīgāku vides aizsardzību, saskaņā ar 
Līguma 290. pantu būtu jādeleģē 
Komisijai pilnvaras pieņemt tiesību aktus, 
lai noteiktu “kultūras” definīciju un 
pasākuma piemērošanas noteikumus.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 56
Julie Girling

Regulas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Lai nodrošinātu to, ka lauksaimnieki 
saglabā ilggadīgo zālāju platības, saskaņā 
ar Līguma 290. pantu būtu jādeleģē 
Komisijai pilnvaras pieņemt tiesību aktus, 
lai pieņemtu pasākuma piemērošanas 
noteikumus.

(28) Lai nodrošinātu to, ka lauksaimnieki 
saglabā ilggadīgo zālāju un pastāvīgo 
ganību platības, saskaņā ar Līguma 
290. pantu būtu jādeleģē Komisijai 
pilnvaras pieņemt tiesību aktus, lai 
pieņemtu pasākuma piemērošanas 
noteikumus.

Or. en

Grozījums Nr. 57
Julie Girling

Regulas priekšlikums
29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29) Lai nodrošinātu ekoloģiski nozīmīgu 
platību pasākuma efektīvu un saskaņotu 
īstenošanu, vienlaikus ņemot vērā 

svītrots
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dalībvalstu specifiku, saskaņā ar Līguma 
290. pantu būtu jādeleģē Komisijai 
pilnvaras pieņemt tiesību aktus, lai sīkāk 
definētu šajā pasākumā minēto ekoloģiski 
nozīmīgo platību veidus un lai pievienotu 
un definētu citus ekoloģiski nozīmīgu 
platību veidus, ko var ņemt vērā, lai 
konstatētu, vai ir ievērota šajā pasākumā 
minētā procentuālā daļa.

Or. en

Grozījums Nr. 58
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Regulas priekšlikums
29.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29a) Tiešo maksājumu „ekoloģiskais” 
komponents ir jāsaprot kā stimuls, bet ne 
kā slogs. Tādēļ nedrīkstētu noteikt 
lauksaimniekiem papildu administratīvās 
prasības. Turklāt nevajadzētu noteikt 
papildu prasības vai ierobežojumus 
attiecībā uz jomām, kur jau tiek 
piemērotas savstarpējās atbilstības 
prasības.

Or. en

Grozījums Nr. 59
Corinne Lepage

Regulas priekšlikums
33. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(33) Būtu jādod dalībvalstīm iespēja daļu 
no valsts maksimālā apjoma, kas noteikts 
tiešajiem maksājumiem, skaidri noteiktos 
gadījumos izmantot saistītajam atbalstam 

(33) Būtu jādod dalībvalstīm iespēja daļu 
no valsts maksimālā apjoma, kas noteikts 
tiešajiem maksājumiem, skaidri noteiktos 
gadījumos izmantot saistītajam atbalstam 
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konkrētās nozarēs. Resursi, kurus var 
izmantot saistītā atbalsta sniegšanai, būtu 
jāierobežo līdz noteiktam apjomam, 
vienlaikus ļaujot šādu atbalstu piešķirt 
dalībvalstīs vai to konkrētos reģionos, 
kuros ir īpaša situācija, proti, kuros 
konkrēti lauksaimniecības veidi vai 
lauksaimniecības sektori ir sevišķi svarīgi 
ekonomisku, vides un/vai sociālu iemeslu 
dēļ. Būtu jāatļauj dalībvalstīm šādam 
atbalstam izmantot līdz 5 % no valsts 
maksimālā apjoma vai līdz 10 %, ja to 
saistītā atbalsta apjoms vismaz vienā gadā
2010.−2013. gada periodā pārsniedza 5 %.
Tomēr pienācīgi pamatotos gadījumos, ja 
ir pierādītas konkrētas aktuālas reģiona 
vajadzības un saņemts Komisijas 
apstiprinājums, būtu jāatļauj dalībvalstīm 
izmantot vairāk par 10 % no valsts 
maksimālā apjoma. Saistītais atbalsts 
būtu jāpiešķir tikai tiktāl, cik tas 
nepieciešams, lai radītu stimulu saglabāt 
pašreizējo ražošanas apjomu šajos 
reģionos. Šādam atbalstam būtu jābūt 
pieejamam arī lauksaimniekiem, kuriem 
2013. gada 31. decembrī ir īpašas 
maksājumtiesības, kas piešķirtas saskaņā 
ar Regulu (EK) Nr. 1782/2003 un 
Regulu (EK) Nr. 73/2009, un kuriem nav 
atbalsttiesīgu hektāru maksājumtiesību 
aktivizēšanai. Attiecībā uz tāda 
brīvprātīga saistītā atbalsta 
apstiprināšanu, kas pārsniedz 10 % no 
dalībvalstij noteiktā valsts gada 
maksimālā apjoma, Komisija būtu 
jāpilnvaro arī pieņemt īstenošanas aktus, 
nepiemērojot Regulu (ES) Nr. 182/2011.

konkrētās nozarēs. Resursi, kurus var 
izmantot saistītā atbalsta sniegšanai, būtu 
jāierobežo līdz noteiktam apjomam, 
vienlaikus ļaujot šādu atbalstu piešķirt 
dalībvalstīs vai to konkrētos reģionos, 
kuros ir īpaša situācija, proti, kuros 
konkrēti lauksaimniecības veidi vai 
lauksaimniecības sektori ir sevišķi svarīgi 
ekonomisku, vides un/vai sociālu iemeslu 
dēļ. Būtu jāatļauj dalībvalstīm šādam 
atbalstam izmantot līdz 5 % no valsts 
maksimālā apjoma vai līdz 10 %, ja to 
saistītā atbalsta apjoms vismaz vienā gadā
2010.−2013. gada periodā pārsniedza 5 %.
Būtu jāparedz noteikums par saistīto 
atbalstu tādu kultūru gadījumos, kas dod 
labumu videi, piemēram, dārzeņiem un 
graudaugiem, kas veicina 
pašpietiekamību attiecībā uz augu 
proteīniem.

Or. fr

Grozījums Nr. 60
Julie Girling

Regulas priekšlikums
33. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(33) Būtu jādod dalībvalstīm iespēja daļu 
no valsts maksimālā apjoma, kas noteikts 
tiešajiem maksājumiem, skaidri noteiktos 
gadījumos izmantot saistītajam atbalstam 
konkrētās nozarēs. Resursi, kurus var 
izmantot saistītā atbalsta sniegšanai, būtu 
jāierobežo līdz noteiktam apjomam, 
vienlaikus ļaujot šādu atbalstu piešķirt 
dalībvalstīs vai to konkrētos reģionos, 
kuros ir īpaša situācija, proti, kuros 
konkrēti lauksaimniecības veidi vai 
lauksaimniecības sektori ir sevišķi svarīgi 
ekonomisku, vides un/vai sociālu iemeslu 
dēļ. Būtu jāatļauj dalībvalstīm šādam 
atbalstam izmantot līdz 5 % no valsts 
maksimālā apjoma vai līdz 10 %, ja to 
saistītā atbalsta apjoms vismaz vienā gadā 
2010.−2013. gada periodā pārsniedza 5 %. 
Tomēr pienācīgi pamatotos gadījumos, ja 
ir pierādītas konkrētas aktuālas reģiona 
vajadzības un saņemts Komisijas 
apstiprinājums, būtu jāatļauj dalībvalstīm 
izmantot vairāk par 10 % no valsts 
maksimālā apjoma. Saistītais atbalsts 
būtu jāpiešķir tikai tiktāl, cik tas 
nepieciešams, lai radītu stimulu saglabāt 
pašreizējo ražošanas apjomu šajos 
reģionos. Šādam atbalstam būtu jābūt 
pieejamam arī lauksaimniekiem, kuriem 
2013. gada 31. decembrī ir īpašas 
maksājumtiesības, kas piešķirtas saskaņā 
ar Regulu (EK) Nr. 1782/2003 un 
Regulu (EK) Nr. 73/2009, un kuriem nav 
atbalsttiesīgu hektāru maksājumtiesību 
aktivizēšanai. Attiecībā uz tāda 
brīvprātīga saistītā atbalsta 
apstiprināšanu, kas pārsniedz 10 % no 
dalībvalstij noteiktā valsts gada 
maksimālā apjoma, Komisija būtu 
jāpilnvaro arī pieņemt īstenošanas aktus, 
nepiemērojot Regulu (ES) Nr. 182/2011.

(33) Būtu jādod dalībvalstīm iespēja daļu 
no valsts maksimālā apjoma, kas noteikts 
tiešajiem maksājumiem, skaidri noteiktos 
gadījumos izmantot saistītajam atbalstam 
konkrētās nozarēs. Resursi, kurus var 
izmantot saistītā atbalsta sniegšanai, būtu 
jāierobežo līdz noteiktam apjomam, 
vienlaikus ļaujot šādu atbalstu piešķirt 
dalībvalstīs vai to konkrētos reģionos, 
kuros ir īpaša situācija, proti, kuros 
konkrēti lauksaimniecības veidi vai 
lauksaimniecības sektori ir sevišķi svarīgi 
ekonomisku, vides un/vai sociālu iemeslu 
dēļ. Būtu jāatļauj dalībvalstīm šādam 
atbalstam izmantot līdz 5 % no valsts 
maksimālā apjoma vai līdz 10 %, ja to 
saistītā atbalsta apjoms vismaz vienā gadā 
2010.−2013. gada periodā pārsniedza 5 %. 
Saistītā atbalsta iespēja būtu jāierobežo 
līdz nelielām nozarēm ar īpašām 
vajadzībām, un to nedrīkstētu izmantot kā 
vispārēju instrumentu. Šajā sakarā 
saistītais atbalsts būtu pakāpeniski 
jālikvidē pēc iespējas drīz.

Or. en
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Grozījums Nr. 61
Dan Jørgensen

Regulas priekšlikums
33.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(33a) Būtu jāļauj dalībvalstīm izmantot 
līdz 5 % valsts maksimālā apjoma, lai tos
novirzītu uz īpašām lauksaimnieciskām 
darbībām, kas dod labumu videi un 
dzīvnieku labturībai. Tas ietver sevī tādu 
lauksaimniecības sistēmu stimulēšanu kā 
bioloģiski vērtīga lauksaimniecība un 
tāda prakse, kas tiecas uz ekoloģisko 
veiktspēju un dzīvnieku labturības 
standartu uzlabošanu. Saskaņā ar 
Līguma 290. pantu būtu jādeleģē 
Komisijai pilnvaras pieņemt tiesību aktus, 
lai skaidri noteiktu šā īpašā atbalsta 
piešķiršanas nosacījumus.

Or. en

Grozījums Nr. 62
Riikka Manner

Regulas priekšlikums
38. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(38) Lai mazinātu ar tiešā atbalsta 
pārvaldību un kontroli saistītās 
administratīvās izmaksas, būtu jāizveido 
vienkārša un īpaša shēma mazajiem 
lauksaimniekiem. Šajā nolūkā būtu 
jānosaka vienreizējs maksājums, kas 
aizstātu visus tiešos maksājumus. Būtu 
jāievieš noteikumi, ar kuriem cenšas 
vienkāršot formalitātes, cita starpā 
samazinot mazajiem lauksaimniekiem 
uzliktos pienākumus, piemēram, tos, kuri 
saistīti ar atbalsta pieteikumiem, klimatam 
un videi labvēlīgu lauksaimniecības praksi, 

(38) Būtu nepieciešama iespēja izmantot 
vienkāršu un īpašu shēmu mazajiem
lauksaimniekiem, lai mazinātu ar tiešā 
atbalsta pārvaldību un kontroli saistītās 
administratīvās izmaksas. Tomēr būtu 
jāļauj dalībvalstīm pašām lemt par to, vai 
izmantot īpašu shēmu.  Šajā nolūkā būtu 
jānosaka vienreizējs maksājums, kas 
aizstātu visus tiešos maksājumus. Būtu 
jāievieš noteikumi, ar kuriem cenšas 
vienkāršot formalitātes, cita starpā 
samazinot mazajiem lauksaimniekiem 
uzliktos pienākumus, piemēram, tos, kuri 
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savstarpējo atbilstību un kontrolēm, kā 
paredzēts Regulā (ES) Nr. […] [HZR], 
neapdraudot reformas vispārējo mērķu 
sasniegšanu, ar nosacījumu, ka Savienības 
tiesību akti, kas minēti Regulā (ES) 
Nr. […] [HZR] II pielikumā, ir 
piemērojami mazajiem lauksaimniekiem.
Minētās shēmas mērķim vajadzēt būt 
atbalstīt pašreizējo lauksaimniecības 
struktūru, ko veido Savienības mazās 
saimniecības, vienlaikus nekavējot pāreju 
uz konkurētspējīgākām struktūrām. Šā 
iemesla dēļ shēmai vajadzētu būt pieejamai 
tikai esošām saimniecībām.

saistīti ar atbalsta pieteikumiem, klimatam 
un videi labvēlīgu lauksaimniecības praksi, 
savstarpējo atbilstību un kontrolēm, kā 
paredzēts Regulā (ES) Nr. […] [HZR], 
neapdraudot reformas vispārējo mērķu 
sasniegšanu, ar nosacījumu, ka Savienības 
tiesību akti, kas minēti Regulā (ES) 
Nr. […] [HZR] II pielikumā, ir 
piemērojami mazajiem lauksaimniekiem.
Minētās shēmas mērķim vajadzēt būt 
atbalstīt pašreizējo lauksaimniecības 
struktūru, ko veido Savienības mazās 
saimniecības, vienlaikus nekavējot pāreju 
uz konkurētspējīgākām struktūrām. Šā 
iemesla dēļ shēmai vajadzētu būt pieejamai 
tikai esošām saimniecībām.

Or. fi

Grozījums Nr. 63
Gerben-Jan Gerbrandy

Regulas priekšlikums
43. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(43) Lai spēcinātu lauku attīstības politiku, 
būtu jādod dalībvalstīm iespēja līdzekļus 
no tiešo maksājumu maksimālā apjoma 
pārvietot uz lauku attīstībai piešķirto 
atbalstu. Vienlaikus dalībvalstīm, kurās 
tiešā atbalsta apmērs nepārsniedz 90 % no 
Savienības atbalsta vidējā apmēra, būtu 
jādod iespēja līdzekļus no lauku attīstībai 
piešķirtā atbalsta pārvietot uz tiešo 
maksājumu maksimālo apjomu. Šāda 
izvēle būtu jāveic, nepārsniedzot noteiktus 
limitus, vienreiz un attiecībā uz visu šīs 
regulas piemērošanas periodu.

(43) Lai spēcinātu lauku attīstības politiku, 
būtu jādod dalībvalstīm iespēja līdzekļus 
no tiešo maksājumu maksimālā apjoma 
pārvietot uz lauku attīstībai piešķirto 
atbalstu.

Or. en
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Grozījums Nr. 64
Anna Rosbach

Regulas priekšlikums
43. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(43) Lai spēcinātu lauku attīstības politiku, 
būtu jādod dalībvalstīm iespēja līdzekļus 
no tiešo maksājumu maksimālā apjoma 
pārvietot uz lauku attīstībai piešķirto 
atbalstu. Vienlaikus dalībvalstīm, kurās 
tiešā atbalsta apmērs nepārsniedz 90 % no 
Savienības atbalsta vidējā apmēra, būtu 
jādod iespēja līdzekļus no lauku attīstībai 
piešķirtā atbalsta pārvietot uz tiešo 
maksājumu maksimālo apjomu. Šāda 
izvēle būtu jāveic, nepārsniedzot noteiktus 
limitus, vienreiz un attiecībā uz visu šīs 
regulas piemērošanas periodu.

(43) Lai spēcinātu lauku attīstības politiku, 
būtu jādod dalībvalstīm iespēja līdzekļus 
no tiešo maksājumu maksimālā apjoma 
pārvietot uz lauku attīstībai piešķirto 
atbalstu. Šāda izvēle būtu jāveic, 
nepārsniedzot noteiktus limitus, vienreiz un 
attiecībā uz visu šīs regulas piemērošanas 
periodu.

Or. en

Grozījums Nr. 65
Satu Hassi, Margrete Auken

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – b pants – ii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) maksājumu lauksaimniekiem, kuri 
ievēro klimatam un videi labvēlīgu 
lauksaimniecības praksi,

ii) maksājumu lauksaimniekiem, kuri 
ievēro bioloģiskajai daudzveidībai, 
augsnes auglības labai pārvaldībai un 
ūdens apsaimniekošanai, klimatam un 
videi labvēlīgu lauksaimniecības praksi un 
kuri ievērojami pārsniedz savstarpējās 
atbilstības prasības;

Or. en
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Grozījums Nr. 66
Corinne Lepage

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – c apakšpunkts – 3.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

- atmatā atstātu lauksaimniecības zemju 
atjaunošana.

Or. fr

Grozījums Nr. 67
Julie Girling

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) “lauksaimniecības platība” ir platība, ko 
aizņem aramzeme, ilggadīgie zālāji vai 
ilggadīgie stādījumi;

e) „lauksaimniecības platība” ir platība, ko 
aizņem aramzeme, ilggadīgie zālāji un 
pastāvīgās ganības vai ilggadīgie 
stādījumi;

Or. en

Grozījums Nr. 68
Julie Girling

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) “ilggadīgie stādījumi” ir kultūras, kuras 
neaudzē augsekā, nav ilggadīgie zālāji, 
attiecīgajā zemē aug piecus gadus vai ilgāk 
un dod ražu vairākas reizes, tostarp 
stādaudzētavas un īscirtmeta atvasāji;

g) „ilggadīgie stādījumi” ir kultūras, kuras 
neaudzē augsekā, nav ilggadīgie zālāji vai 
ganības, attiecīgajā zemē aug piecus gadus 
vai ilgāk un dod ražu vairākas reizes, 
tostarp stādaudzētavas un īscirtmeta 
atvasāji;

Or. en
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Grozījums Nr. 69
Åsa Westlund

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

h) “ilggadīgie zālāji” ir zeme, ko izmanto, 
lai audzētu dabīgi veidojušās (pašiesējušās) 
vai kultivētas (sētas) stiebrzāles vai citus 
lopbarības zālaugus, un kas piecus gadus 
vai ilgāk nav iekļauta saimniecības 
augsekas sistēmā; tajā var augt citas 
noganīšanai piemērotas sugas, ja pārsvaru 
saglabā stiebrzāles un citi lopbarības 
zālaugi;

h) “ilggadīgie zālāji” ir zeme, ko izmanto, 
lai audzētu dabīgi veidojušās (pašiesējušās) 
vai kultivētas (sētas) stiebrzāles vai citus 
lopbarības augus, un kas piecus gadus vai 
ilgāk nav iekļauta saimniecības augsekas 
sistēmā; tajā var būt citas sugas vai būtiski 
elementi, kas ir raksturīgi tradicionālajām 
ganībām, ja pārsvaru saglabā stiebrzāles 
un citi lopbarības augi;

Or. en

Pamatojums

Komisijas ierosinātā definīcija ir problemātiska, jo ir izslēgtas ganības, kas ir nozīmīgi 
resursi lauksaimniecībai, kā arī bioloģiskajai daudzveidībai. Šajā priekšlikumā ietverta šāda 
zeme, un tādējādi tiek panākta vienkāršošana, taisnīga sistēma un vides vērtības. Izmaiņas 
atvēl lielāku elastību reģionālajām atšķirībām, vienlaikus uzsverot, ka, lai zeme atbilstu 
tiesībām uz atbalstu, tai jābūt lauksaimniecības zemei.

Grozījums Nr. 70
Julie Girling

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

h) “ilggadīgie zālāji” ir zeme, ko izmanto, 
lai audzētu dabīgi veidojušās (pašiesējušās) 
vai kultivētas (sētas) stiebrzāles vai citus 
lopbarības zālaugus, un kas piecus gadus 
vai ilgāk nav iekļauta saimniecības 
augsekas sistēmā; tajā var augt citas 
noganīšanai piemērotas sugas, ja pārsvaru 
saglabā stiebrzāles un citi lopbarības

h) „ilggadīgie zālāji un ganības” ir zeme, 
ko izmanto, lai audzētu dabīgi veidojušās 
(pašiesējušās) vai kultivētas (sētas) 
stiebrzāles vai citus lopbarības zālaugus, 
un kas piecus gadus vai ilgāk nav iekļauta 
saimniecības augsekas sistēmā; tajā var 
augt citas noganīšanai piemērotas sugas, ja 
pārsvaru saglabā stiebrzāles un citi 
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zālaugi; lopbarības zālaugi, tostarp, piemēram, 
virši;

Or. en

Grozījums Nr. 71
Satu Hassi, Margrete Auken
Verts/ALE Groupas vārdā

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – ka apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ka) „bioloģiski vērtīga lauksaimniecība” 
ir lauksaimniecības sistēmas, kurās notiek 
lauksaimnieciskas darbības un atrodas 
lauksaimniecības zeme, kuru 
raksturojums ļauj sagaidīt, ka tās atbalstīs 
augstu bioloģiskās daudzveidības vai 
aizsargājamo sugu un dzīvotņu līmeni. 
Šīm sistēmām ir raksturīga zema 
lauksaimniecības intensitāte, procentuālā 
ziņā liels dabīgās vai pa pusei dabīgās 
veģetācijas samērs. To var arī raksturot 
liela zemsegas daudzveidība.

Or. en

Pamatojums

Pamatojoties uz referenta iesniegto 16. grozījumu.

Grozījums Nr. 72
Kārlis Šadurskis

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībvalstis, kuru tiešo maksājumu 
līmenis arī pēc pielāgošanas ir zemāks par 
Savienības vidējo rādītāju, pielāgo savu 
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maksājumu līmeni tā, lai tas sasniegtu 
80 %.

Or. en

Grozījums Nr. 73
Riikka Manner

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Tiešos maksājumus nepiešķir fiziskām 
vai juridiskām personām vai fizisku vai 
juridisku personu grupām, kuras atbilst 
vienam no šādiem kritērijiem:

Dalībvalstis savos valsts tiesību aktos 
definē „aktīva lauksaimnieka” jēdzienu 
saskaņā ar 4. panta 1. punkta 
c) apakšpunktā sniegto „aktīvas 
lauksaimniecības” definīciju. 

Or. fi

Pamatojums

Komisijas ierosinātā „aktīva lauksaimnieka” definīcija nav izmantojama. Tiešā atbalsta 
daudzums pats par sevi neko neizsaka par lauksaimnieka aktīvu darbību. Par „aktīva 
lauksaimnieka” definīciju būt jālemj dalībvalstīm.

Grozījums Nr. 74
Kārlis Šadurskis

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Tiešos maksājumus nepiešķir fiziskām 
vai juridiskām personām vai fizisku vai 
juridisku personu grupām, kuras atbilst 
vienam no šādiem kritērijiem:

1. Aktīvs lauksaimnieks ir persona, kas 
veic lauksaimnieciskas darbības, un 
lauksaimnieciskas darbības ir:

Or. en
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Grozījums Nr. 75
Åsa Westlund

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Tiešos maksājumus nepiešķir fiziskām 
vai juridiskām personām vai fizisku vai 
juridisku personu grupām, kuras atbilst 
vienam no šādiem kritērijiem:

1. Dalībvalstis var izveidot atbilstīgus 
objektīvus un nediskriminējošus 
kritērijus, lai nodrošinātu, ka tiešie 
maksājumi netiek piešķirti tādam 
lauksaimniekam:

Or. en

Pamatojums

Komisijas priekšlikums palielina administratīvo slogu gan lauksaimniekiem, gan 
administrācijai un neskar aktuālo problēmu saistībā ar neaktīviem lauksaimniekiem, jo viņu 
vairākums saņemtu katrā gadījumā mazāk nekā EUR 5000, un tādēļ ir jāsvītro no šā punkta.

Grozījums Nr. 76
Riikka Manner

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) gada tiešo maksājumu summa ir 
mazāka par 5 % no kopējiem 
ieņēmumiem, kuri gūti no 
nelauksaimnieciskām darbībām pēdējā 
fiskālajā gadā, vai

svītrots

Or. fi

Pamatojums

Komisijas ierosinātā „aktīva lauksaimnieka” definīcija nav izmantojama. Tiešā atbalsta 
daudzums pats par sevi neko neizsaka par lauksaimnieka aktīvu darbību. Par „aktīva 
lauksaimnieka” definīciju būt jālemj dalībvalstīm.
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Grozījums Nr. 77
Åsa Westlund

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) gada tiešo maksājumu summa ir 
mazāka par 5 % no kopējiem 
ieņēmumiem, kuri gūti no 
nelauksaimnieciskām darbībām pēdējā 
fiskālajā gadā, vai

a) kura lauksaimniecības darbība ir tikai 
nenozīmīga daļa no kopējās 
uzņēmējdarbības; vai

Or. en

Grozījums Nr. 78
Kārlis Šadurskis

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) gada tiešo maksājumu summa ir 
mazāka par 5 % no kopējiem 
ieņēmumiem, kuri gūti no 
nelauksaimnieciskām darbībām pēdējā 
fiskālajā gadā, vai

a) lauksaimniecības produktu ražošana 
vai audzēšana, tostarp ražas novākšana, 
slaukšana, dzīvnieku audzēšana un 
turēšana lauksaimniecības nolūkiem, un

Or. en

Grozījums Nr. 79
Riikka Manner

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) to lauksaimniecības platības ir 
galvenokārt tādas platības, kuras tiek 
dabiski uzturētas noganīšanai vai kultūru 
audzēšanai piemērotā stāvoklī, un tie 

svītrots
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šajās platībās neveic darbību minimumu, 
ko dalībvalstis noteikušas saskaņā ar 
4. panta 1. punkta c) apakšpunktu.

Or. fi

Pamatojums

Komisijas ierosinātā „aktīva lauksaimnieka” definīcija nav izmantojama. Tiešā atbalsta 
daudzums pats par sevi neko neizsaka par lauksaimnieka aktīvu darbību. Par „aktīva 
lauksaimnieka” definīciju būt jālemj dalībvalstīm.

Grozījums Nr. 80
Åsa Westlund

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) to lauksaimniecības platības ir 
galvenokārt tādas platības, kuras tiek 
dabiski uzturētas noganīšanai vai kultūru 
audzēšanai piemērotā stāvoklī, un tie 
šajās platībās neveic darbību minimumu, 
ko dalībvalstis noteikušas saskaņā ar 
4. panta 1. punkta c) apakšpunktu.

b) kura uzņēmējdarbības vai uzņēmuma 
galvenie mērķi nav lauksaimnieciskas 
darbības veikšana.

Or. en

Pamatojums

Komisijas priekšlikums palielina administratīvo slogu gan lauksaimniekiem, gan 
administrācijai un neskar aktuālo problēmu saistībā ar neaktīviem lauksaimniekiem, jo viņu 
vairākums saņemtu katrā gadījumā mazāk nekā EUR 5000, un tādēļ ir jāsvītro no šā punkta.

Grozījums Nr. 81
Kārlis Šadurskis

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) to lauksaimniecības platības ir b) lauksaimniecības platības uzturēšana
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galvenokārt tādas platības, kuras tiek 
dabiski uzturētas noganīšanai vai kultūru 
audzēšanai piemērotā stāvoklī, un tie šajās 
platībās neveic darbību minimumu, ko 
dalībvalstis noteikušas saskaņā ar 
4. panta 1. punkta c) apakšpunktu.

noganīšanai vai kultūru audzēšanai 
piemērotā stāvoklī vai citu darbību
obligātā minimuma veikšana, ko
noteikušas dalībvalstis.

Or. en

Grozījums Nr. 82
Corinne Lepage

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) to platības, kurās audzē kultūras, ir 
pasliktinājušās lauksaimnieka 
pārvaldības laikā (atmatā atstāta zeme, 
augsnes paskābināšanās, organisko vielu 
samazināšanās augsnē, tādējādi augsnes 
virskārtai kļūstot nepiemērotai kultūru 
audzēšanai). 

Or. fr

Grozījums Nr. 83
Riikka Manner

Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šā panta 1. punktu nepiemēro 
lauksaimniekiem, kuri iepriekšējā gadā 
saņēmuši tiešos maksājumus, kas mazāki 
par EUR 5000.

svītrots

Or. fi
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Pamatojums

Komisijas ierosinātā „aktīva lauksaimnieka” definīcija nav izmantojama. Tiešā atbalsta 
daudzums pats par sevi neko neizsaka par lauksaimnieka aktīvu darbību. Par „aktīva 
lauksaimnieka” definīciju būt jālemj dalībvalstīm.

Grozījums Nr. 84
Kārlis Šadurskis

Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šā panta 1. punktu nepiemēro 
lauksaimniekiem, kuri iepriekšējā gadā 
saņēmuši tiešos maksājumus, kas mazāki 
par EUR 5000.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 85
Åsa Westlund

Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šā panta 1. punktu nepiemēro 
lauksaimniekiem, kuri iepriekšējā gadā 
saņēmuši tiešos maksājumus, kas mazāki 
par EUR 5000.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Komisijas priekšlikums palielina administratīvo slogu gan lauksaimniekiem, gan 
administrācijai un neskar aktuālo problēmu saistībā ar neaktīviem lauksaimniekiem, jo viņu 
vairākums saņemtu katrā gadījumā mazāk nekā EUR 5000, un tādēļ ir jāsvītro no šā punkta.
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Grozījums Nr. 86
Riikka Manner

Regulas priekšlikums
9. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
55. pantu pieņemt deleģētos aktus, lai 
noteiktu:

svītrots

a) kritērijus, ar kuriem nosaka tiešo 
maksājumu summu 1. un 2. punkta 
piemērošanas vajadzībām, jo īpaši 
maksājumtiesību piešķiršanas pirmajā 
gadā, ja maksājumtiesību vērtība vēl nav 
galīgi noteikta, kā arī jauniem 
lauksaimniekiem;
b) izņēmumus no noteikuma, ka jāņem 
vērā pēdējā fiskālajā gadā gūtie 
ieņēmumi, ja attiecīgie dati nav pieejami, 
un
c) kritērijus, pēc kuriem nosaka, vai 
lauksaimnieka lauksaimniecības platība ir 
uzskatāma par platību, kura tiek dabiski 
uzturēta noganīšanai vai kultūru 
audzēšanai piemērotā stāvoklī.

Or. fi

Pamatojums

Komisijas ierosinātā „aktīva lauksaimnieka” definīcija nav izmantojama. Tiešā atbalsta 
daudzums pats par sevi neko neizsaka par lauksaimnieka aktīvu darbību. Par „aktīva 
lauksaimnieka” definīciju būt jālemj dalībvalstīm.

Grozījums Nr. 87
Kārlis Šadurskis

Regulas priekšlikums
9. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar svītrots
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55. pantu pieņemt deleģētos aktus, lai 
noteiktu:
a) kritērijus, ar kuriem nosaka tiešo 
maksājumu summu 1. un 2. punkta 
piemērošanas vajadzībām, jo īpaši 
maksājumtiesību piešķiršanas pirmajā 
gadā, ja maksājumtiesību vērtība vēl nav 
galīgi noteikta, kā arī jauniem 
lauksaimniekiem;
b) izņēmumus no noteikuma, ka jāņem 
vērā pēdējā fiskālajā gadā gūtie 
ieņēmumi, ja attiecīgie dati nav pieejami, 
un
c) kritērijus, pēc kuriem nosaka, vai 
lauksaimnieka lauksaimniecības platība ir 
uzskatāma par platību, kura tiek dabiski 
uzturēta noganīšanai vai kultūru 
audzēšanai piemērotā stāvoklī.

Or. en

Grozījums Nr. 88
Åsa Westlund

Regulas priekšlikums
9. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
55. pantu pieņemt deleģētos aktus, lai 
noteiktu:

svītrots

a) kritērijus, ar kuriem nosaka tiešo 
maksājumu summu 1. un 2. punkta 
piemērošanas vajadzībām, jo īpaši 
maksājumtiesību piešķiršanas pirmajā 
gadā, ja maksājumtiesību vērtība vēl nav 
galīgi noteikta, kā arī jauniem 
lauksaimniekiem;
b) izņēmumus no noteikuma, ka jāņem 
vērā pēdējā fiskālajā gadā gūtie 
ieņēmumi, ja attiecīgie dati nav pieejami, 
un
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c) kritērijus, pēc kuriem nosaka, vai 
lauksaimnieka lauksaimniecības platība ir 
uzskatāma par platību, kura tiek dabiski 
uzturēta noganīšanai vai kultūru 
audzēšanai piemērotā stāvoklī.

Or. en

Pamatojums

Komisijas priekšlikums palielina administratīvo slogu gan lauksaimniekiem, gan 
administrācijai un neskar aktuālo problēmu saistībā ar neaktīviem lauksaimniekiem, jo viņu 
vairākums saņemtu katrā gadījumā mazāk nekā EUR 5000, un tādēļ ir jāsvītro no šā punkta.

Grozījums Nr. 89
Satu Hassi, Margrete Auken

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. punkts – 1. daļa – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) ja netiek ievēroti noteikumi par 
savstarpējo atbilstību, ko paredz Regulas 
(ES) Nr. [...] [HZR] 93. pants;

Or. en

Pamatojums

Šis noteikums nodrošina Eiropas pilsoņiem, lai publiskie līdzekļi neradītu kaitējumu.

Grozījums Nr. 90
Satu Hassi, Margrete Auken

Åsa Westlund

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis līdz 2013. gada 1. augustam 
var nolemt līdz 10 % no tā valsts gada 
maksimālā apjoma 

1. Dalībvalstis līdz 2013. gada 1. augustam 
var nolemt līdz 20 % no tā valsts gada 
maksimālā apjoma 
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2014.−2019. kalendārajam gadam, kas 
noteikts šīs regulas II pielikumā, darīt 
pieejamus kā papildu atbalstu lauku 
attīstības programmas pasākumiem, ko 
saskaņā ar Regulu (ES) Nr. […] [RDR] 
finansē no ELFLA. Rezultātā attiecīgā 
summa vairs nav pieejama tiešo 
maksājumu piešķiršanai.

2014.−2019. kalendārajam gadam, kas 
noteikts šīs regulas II pielikumā, darīt 
pieejamus kā papildu atbalstu lauku 
attīstības programmas pasākumiem, ko 
saskaņā ar Regulu (ES) Nr. […] [RDR] 
finansē no ELFLA. Rezultātā attiecīgā 
summa vairs nav pieejama tiešo 
maksājumu piešķiršanai. Attiecīgi 
pārvietotos līdzekļus 100 % apmērā 
finansē no Savienības KLP budžeta ar 
nosacījumu, ka tie tiek virzīti uz vidi 
saskaņā ar lauku attīstības prioritātēm (4. 
un 5. prioritāte), kas minētas Regulas 
(ES) Nr. [...] [RDR] 5. pantā.

Or. en

Grozījums Nr. 91
Julie Girling

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis līdz 2013. gada 1. augustam 
var nolemt līdz 10 % no tā valsts gada 
maksimālā apjoma
2014.−2019. kalendārajam gadam, kas 
noteikts šīs regulas II pielikumā, darīt
pieejamus kā papildu atbalstu lauku 
attīstības programmas pasākumiem, ko 
saskaņā ar Regulu (ES) Nr. […] [RDR] 
finansē no ELFLA. Rezultātā attiecīgā 
summa vairs nav pieejama tiešo 
maksājumu piešķiršanai.

1. Dalībvalstis līdz 2013. gada 1. augustam 
var nolemt noteiktu daļu no tā valsts gada 
maksimālā apjoma
2014.−2019. kalendārajam gadam, kas 
noteikts šīs regulas II pielikumā, darīt
pieejamu kā papildu atbalstu lauku 
attīstības programmas pasākumiem, ko 
saskaņā ar Regulu (ES) Nr. […] [RDR] 
finansē no ELFLA. Rezultātā attiecīgā 
summa vairs nav pieejama tiešo 
maksājumu piešķiršanai.

Or. en

Grozījums Nr. 92
Corinne Lepage

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

1. Dalībvalstis līdz 2013. gada 1. augustam 
var nolemt līdz 10 % no tā valsts gada 
maksimālā apjoma 
2014.−2019. kalendārajam gadam, kas 
noteikts šīs regulas II pielikumā, darīt 
pieejamus kā papildu atbalstu lauku 
attīstības programmas pasākumiem, ko 
saskaņā ar Regulu (ES) Nr. […] [RDR] 
finansē no ELFLA. Rezultātā attiecīgā 
summa vairs nav pieejama tiešo 
maksājumu piešķiršanai.

1. Dalībvalstis līdz 2013. gada 1. augustam 
var nolemt līdz 20 % no tā valsts gada 
maksimālā apjoma 
2014.−2019. kalendārajam gadam, kas 
noteikts šīs regulas II pielikumā, darīt 
pieejamus kā papildu atbalstu lauku 
attīstības programmas pasākumiem, ko 
saskaņā ar Regulu (ES) Nr. […] [RDR] 
finansē no ELFLA. Rezultātā attiecīgā 
summa vairs nav pieejama tiešo 
maksājumu piešķiršanai.

Or. fr

Grozījums Nr. 93
Oreste Rossi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lauksaimnieki, kuri 2011. gadā ir 
aktivizējuši vismaz vienu maksājumtiesību 
saskaņā ar vienotā maksājuma shēmu vai 
pieprasījuši atbalstu saskaņā ar vienotā 
platībmaksājuma shēmu, abos gadījumos 
atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 73/2009, 
pamata maksājuma shēmas piemērošanas 
pirmajā gadā saņem maksājumtiesības, ja 
viņiem ir tiesības pretendēt uz tiešo 
maksājumu piešķiršanu saskaņā ar 
9. pantu.

Lauksaimnieki, kuri 2011. gadā ir 
aktivizējuši vismaz vienas 
maksājumtiesības saskaņā ar vienotā 
maksājuma shēmu vai pieprasījuši atbalstu 
saskaņā ar vienotā platībmaksājuma 
shēmu, bruto noieta lauksaimniecības 
ražošanu, pievienoto vērtību vai 
darbinieku skaitu, abos gadījumos 
atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 73/2009, 
pamatmaksājuma shēmas piemērošanas 
pirmajā gadā saņem maksājumtiesības, ja 
viņiem ir tiesības pretendēt uz tiešo 
maksājumu piešķiršanu saskaņā ar 
9. pantu.

Or. it

Grozījums Nr. 94
Corinne Lepage
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Regulas priekšlikums
23. pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis izmanto valsts rezervi, lai 
maksājumtiesības prioritārā kārtā piešķirtu 
jaunajiem lauksaimniekiem, kuri uzsāk 
lauksaimniecisku darbību.

4. Dalībvalstis izmanto valsts rezervi, lai 
maksājumtiesības prioritārā kārtā piešķirtu 
jaunajiem lauksaimniekiem, kuri uzsāk 
lauksaimniecisku darbību. Tiesības uz 
maksimālo maksājumu piešķir jaunajiem 
lauksaimniekiem, kuri apņemas īstenot 
ekoloģiski pareizu lauksaimniecības 
praksi: integrētu kaitēkļu kontroli, 
bioloģiski augstvērtīgu (HNV) 
lauksaimniecību un bioloģisko 
lauksaimniecību.

Or. fr

Grozījums Nr. 95
Corinne Lepage

Regulas priekšlikums
23. pants – 5. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) atjauno atmatā atstātā 
lauksaimniecības zemē tādu stāvokli, lai 
tā būtu apstrādājama.

Or. fr

Grozījums Nr. 96
Julie Girling

Regulas priekšlikums
29. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lauksaimnieki, kuriem ir tiesības saņemt 
maksājumu saskaņā ar 1. nodaļā minēto 

1. Lauksaimnieki, kuriem ir tiesības saņemt 
maksājumu saskaņā ar 1. nodaļā minēto 
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pamata maksājuma shēmu, savos 
atbalsttiesīgajos hektāros, kas definēti 
25. panta 2. punktā, ievēro šādu klimatam 
un videi labvēlīgu lauksaimniecības praksi:

pamata maksājuma shēmu, savos 
atbalsttiesīgajos hektāros, kas definēti 
25. panta 2. punktā, ievēro šādu 
lauksaimniecības praksi, kam jādod 
labums vietējiem klimatiskajiem, vides un 
ūdens apstākļiem:

Or. en

Grozījums Nr. 97
Riikka Manner

Regulas priekšlikums
29. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) aramzemē audzē trīs dažādas kultūras, 
ja lauksaimnieka aramzeme aizņem 
vairāk nekā 3 hektārus un to pilnībā 
neizmanto tikai zāles audzēšanai (sētas 
vai pašiesējušās), tā nav pilnībā atstāta 
papuvē vai to pilnībā neaizņem kultūras, 
kas nozīmīgu gada daļu atrodas zem 
ūdens;

a) nodrošināt kultūru dažādošanu, kā 
minēts 30. pantā.

Or. fi

Pamatojums

Lai vienkāršotu tekstu, šajā pantā „ekoloģiskā” komponenta noteikumiem būtu jāsaskan ar 
sīkāk izklāstīto 30. pantu.

Grozījums Nr. 98
Kārlis Šadurskis

Regulas priekšlikums
29. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) aramzemē audzē trīs dažādas kultūras, ja 
lauksaimnieka aramzeme aizņem vairāk 
nekā 3 hektārus un to pilnībā neizmanto 

a) aramzemē audzē divas dažādas kultūras, 
ja lauksaimnieka aramzeme aizņem vairāk
hektāru nekā vidējās lauku saimniecības 
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tikai zāles audzēšanai (sētas vai 
pašiesējušās), tā nav pilnībā atstāta papuvē 
vai to pilnībā neaizņem kultūras, kas 
nozīmīgu gada daļu atrodas zem ūdens;

lielums attiecīgajā dalībvalstī un ja vairāk 
nekā 40 % no atbalsttiesīgās platības 
izmanto zāles audzēšanai (sētas vai 
pašiesējušās), tā ir pilnībā atstāta papuvē 
vai to pilnībā aizņem kultūras, kas 
nozīmīgu gada daļu atrodas zem ūdens;

Or. en

Grozījums Nr. 99
Oreste Rossi

Regulas priekšlikums
29. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) aramzemē audzē trīs dažādas kultūras, ja 
lauksaimnieka aramzeme aizņem vairāk 
nekā 3 hektārus un to pilnībā neizmanto 
tikai zāles audzēšanai (sētas vai 
pašiesējušās), tā nav pilnībā atstāta papuvē 
vai to pilnībā neaizņem kultūras, kas 
nozīmīgu gada daļu atrodas zem ūdens;

a) aramzemē audzē divas dažādas kultūras, 
ja lauksaimnieka aramzeme aizņem vairāk 
nekā 3 hektārus un to pilnībā neizmanto 
tikai zāles audzēšanai (sētas vai 
pašiesējušās), tā nav pilnībā atstāta papuvē 
vai to pilnībā neaizņem kultūras, kas 
nozīmīgu gada daļu atrodas zem ūdens;

Or. it

Grozījums Nr. 100
Julie Girling

Regulas priekšlikums
29. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) aramzemē audzē trīs dažādas kultūras,
ja lauksaimnieka aramzeme aizņem 
vairāk nekā 3 hektārus un to pilnībā 
neizmanto tikai zāles audzēšanai (sētas 
vai pašiesējušās), tā nav pilnībā atstāta 
papuvē vai to pilnībā neaizņem kultūras,
kas nozīmīgu gada daļu atrodas zem 
ūdens;

a) augsekā izvēlas kultūras, kas ir 
piemērotas savvaļas dzīvnieku, putnu un 
kukaiņu barībai;
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Or. en

Grozījums Nr. 101
Kārlis Šadurskis

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) tiek saglabāti saimniecībā esošie 
ilggadīgie zālāji, un

b) tiek saglabāti esošie ilggadīgie zālāji, un

Or. en

Grozījums Nr. 102
Julie Girling

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) tiek saglabāti saimniecībā esošie 
ilggadīgie zālāji, un

b) tiek plānoti un saglabāti bioloģiskās 
daudzveidības koridori, un

Or. en

Grozījums Nr. 103
Matthias Groote

Regulas priekšlikums
29. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) lauksaimniecības platībā ir izdalīta 
ekoloģiski nozīmīga platība.

c) lauksaimniecības platībā ir izdalīta 
ilgtspējīga ekoloģiski nozīmīga platība.

Or. de
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Grozījums Nr. 104
Julie Girling

Regulas priekšlikums
29. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) lauksaimniecības platībā ir izdalīta 
ekoloģiski nozīmīga platība.

c) visā ekoloģiskajā pārvaldībā tiek 
īstenoti klimata izmaiņu mazināšanas 
pasākumi.

Or. en

Grozījums Nr. 105
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Ja lauksaimnieki neievēro šajā nodaļā 
izklāstītās prasības, viņi var zaudēt sava 
maksājuma summu, kas minēta šīs 
regulas 33. panta 1. punktā.

Or. en

Grozījums Nr. 106
Julie Girling

Regulas priekšlikums
29. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Neskarot 3. un 4. punktu un finanšu 
disciplīnas piemērošanu, lineārus 
samazinājumus saskaņā ar 7. pantu un 
iespējamus samazinājumus un sodus, kas 
uzlikti atbilstīgi Regulai (ES) Nr. […] 
[HZR], dalībvalstis piešķir šajā nodaļā 
minētos maksājumus lauksaimniekiem, 

2. Neskarot 3. un 4. punktu un finanšu 
disciplīnas piemērošanu, lineārus 
samazinājumus saskaņā ar 7. pantu un 
iespējamus samazinājumus un sodus, kas 
uzlikti atbilstīgi Regulai (ES) Nr. […] 
[HZR], dalībvalstis piešķir šajā nodaļā 
minētos maksājumus lauksaimniekiem, 
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kuri no 1. punktā minētajām trīs praksēm 
ievēro viņu situācijai atbilstošo un 
nodrošina atbilstību 30., 31. un 32. pantam.

kuri no 1. punktā minētajām praksēm 
ievēro viņu situācijai atbilstošo un 
nodrošina atbilstību 30., 31. un 32. pantam.

Or. en

Grozījums Nr. 107
Kārlis Šadurskis

Regulas priekšlikums
29. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Lauksaimniekiem, kuru saimniecības 
pilnībā vai daļēji atrodas teritorijās, uz 
kurām attiecas Direktīva 92/43/EEK vai 
2009/147/EK, ir tiesības uz šajā nodaļā 
paredzēto maksājumu, ja tie ievēro šajā 
nodaļā minēto praksi tiktāl, cik tā 
attiecīgajā saimniecībā ir saderīga ar 
minēto direktīvu mērķiem.

3. Lauksaimniekiem, kuru saimniecības 
pilnībā vai daļēji atrodas teritorijās, uz 
kurām attiecas Direktīva 92/43/EEK vai 
2009/147/EK un Regula Nr. 1698/2005 
(par atsevišķām agrovides sistēmām), ir 
tiesības uz šajā nodaļā paredzēto 
maksājumu, ja tie ievēro šajā nodaļā 
minēto praksi tiktāl, cik tā attiecīgajā 
saimniecībā ir saderīga ar minēto direktīvu 
un minētās regulas mērķiem.

Or. en

Grozījums Nr. 108
Riikka Manner

Regulas priekšlikums
29. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Lauksaimnieki, kas pauduši 
apņemšanos attiecībā uz vides un klimata 
pasākumiem saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr. [RDR] 29. pantu, automātiski ir tiesīgi 
uz atbalstu, kas minēts šajā nodaļā.

Or. fi
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Pamatojums

Lauksaimnieki, kas pauduši apņemšanos attiecībā uz vides un klimata pasākumiem 
lauksaimniecībā saskaņā ar II pīlāru, jau īsteno labu lauksaimniecības praksi.

Grozījums Nr. 109
João Ferreira

Regulas priekšlikums
29. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Lauksaimnieki, kas izmanto 
tradicionālu praksi ar augstu ekoloģisko 
un dabas aizsardzības vērtību dažādās 
dalībvalstīs, piemēram, īpašajā Vidusjūras 
valstu situācijā, attiecībā uz kultūru 
dažādošanu un ekoloģiski nozīmīgu zemi, 
kombinētajām kultūrām, pastāvīgajām 
kultūrām (olīvu birzīm, vīna dārziem, 
ābeļdārziem) vai rīsa kultūrām un kas 
palīdz apturēt bioloģiskās daudzveidības 
izzušanu, ir tiesīgi uz maksājumu, kas 
minēts šajā nodaļā.

Or. en

Grozījums Nr. 110
Riikka Manner

Regulas priekšlikums
29. pants – 4.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.b Lauksaimnieki, kuru kopējā 
aramzemes platībā vismaz 50 % aizņem 
zālāji, automātiski ir tiesīgi uz atbalstu, 
kas minēts šajā nodaļā.

Or. fi
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Grozījums Nr. 111
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Šīs nodaļas noteikumi neattiecas uz 
lauku saimniecībām ar platību mazāku 
par 15 hektāriem, kuras ekonomisku un 
vēsturisku apstākļu rezultātā veic 
ekoloģiski pareizu lauksaimniecības 
praksi, kura veicina bioloģisko 
daudzveidību.

Or. lt

Grozījums Nr. 112
Kārlis Šadurskis

Regulas priekšlikums
30. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja lauksaimnieka aramzeme aizņem 
vairāk nekā 3 hektārus un to pilnībā 
neizmanto zāles audzēšanai (sētas vai 
pašiesējušās), tā nav pilnībā atstāta papuvē 
vai to pilnībā neaizņem kultūras, kas 
nozīmīgu gada daļu atrodas zem ūdens, 
aramzemē audzē vismaz trīs dažādas 
kultūras. Neviena no šīm trim kultūrām 
neaizņem mazāk par 5 % aramzemes, un
galvenā kultūra neaizņem vairāk par 70 %
aramzemes.

1. Ja lauksaimnieka aramzeme aizņem 
vairāk hektāru nekā vidējās lauku 
saimniecības lielums attiecīgajā 
dalībvalstī un ja vairāk nekā 40 % no 
atbalsttiesīgās platības izmanto zāles 
audzēšanai (sētas vai pašiesējušās), tā ir
pilnībā atstāta papuvē vai to pilnībā aizņem
kultūras, kas nozīmīgu gada daļu atrodas 
zem ūdens, aramzemē audzē vismaz divas
dažādas kultūras. Galvenā kultūra 
neaizņem vairāk par 80 % aramzemes.

Or. en

Grozījums Nr. 113
Satu Hassi, Margrete Auken
Regulas priekšlikums
30. pants – 1. punkts



PE489.554v01-00 42/65 AM\902453LV.doc

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja lauksaimnieka aramzeme aizņem 
vairāk nekā 3 hektārus un to pilnībā 
neizmanto zāles audzēšanai (sētas vai
pašiesējušās), tā nav pilnībā atstāta papuvē 
vai to pilnībā neaizņem kultūras, kas 
nozīmīgu gada daļu atrodas zem ūdens, 
aramzemē audzē vismaz trīs dažādas 
kultūras. Neviena no šīm trim kultūrām
neaizņem mazāk par 5 % aramzemes, un 
galvenā kultūra neaizņem vairāk par 
70 % aramzemes.

1. Ja lauksaimnieka aramzeme aizņem 
vairāk nekā 10 hektārus un to pilnībā 
neizmanto ganībām (sētām vai
pašiesējušām), tā nav pilnībā atstāta 
papuvē un to neaizņem pastāvīgās 
kultūras vai kultūras, kas nozīmīgu gada 
daļu atrodas zem ūdens, aramzemē audzē, 
ievērojot augu seku, vismaz četras
dažādas kultūras, no kurām vismaz viena 
ir reģionāli piemērots pākšaugs, kas 
aizņem vismaz 10 % no atbalsttiesīgajiem 
hektāriem. No šīm četrām kultūrām
neviena nepārsniedz 50 % no aramzemes.

Or. en

Pamatojums

Pamatojoties uz referenta iesniegto 27. grozījumu.

Grozījums Nr. 114
Riikka Manner
Regulas priekšlikums
30. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja lauksaimnieka aramzeme aizņem 
vairāk nekā 3 hektārus un to pilnībā 
neizmanto zāles audzēšanai (sētas vai
pašiesējušās), tā nav pilnībā atstāta papuvē 
vai to pilnībā neaizņem kultūras, kas 
nozīmīgu gada daļu atrodas zem ūdens, 
aramzemē audzē vismaz trīs dažādas 
kultūras. Neviena no šīm trim kultūrām 
neaizņem mazāk par 5 % aramzemes, un 
galvenā kultūra neaizņem vairāk par 70 % 
aramzemes.

1. Ja lauksaimnieka aramzeme aizņem 
vairāk nekā 50 % no vidējā lauku 
saimniecības lieluma, kā noteikts 
VI pielikumā attiecībā uz konkrēto 
dalībvalsti, vai tā nav pilnībā atstāta 
papuvē vai to pilnībā neaizņem kultūras, 
kas nozīmīgu gada daļu atrodas zem ūdens,
vai ja mazāk nekā 50 % no lauksaimnieka 
aramzemes aizņem zāle un/vai zaļā 
papuve un/vai daudzgadīgas kultūras,
aramzemē audzē vismaz trīs dažādas 
kultūras. Neviena no šīm trim kultūrām 
neaizņem mazāk par 5 % aramzemes, un 
galvenā kultūra neaizņem vairāk par 70 % 
aramzemes.
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Or. fi

Pamatojums

Mazākais robežlielums trīs hektāri ir daudz par mazu. Prasība audzēt trīs kultūras radīs 
birokrātiju un pārmērīgas izmaksas mazajām lauku saimniecībām.

Grozījums Nr. 115
Corinne Lepage
Regulas priekšlikums
30. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja lauksaimnieka aramzeme aizņem 
vairāk nekā 3 hektārus un to pilnībā 
neizmanto zāles audzēšanai (sētas vai 
pašiesējušās), tā nav pilnībā atstāta papuvē 
vai to pilnībā neaizņem kultūras, kas 
nozīmīgu gada daļu atrodas zem ūdens, 
aramzemē audzē vismaz trīs dažādas 
kultūras. Neviena no šīm trim kultūrām 
neaizņem mazāk par 5 % aramzemes, un 
galvenā kultūra neaizņem vairāk par 
70 % aramzemes.

1. Ja lauksaimnieka aramzeme aizņem 
vairāk nekā 3 hektārus un to pilnībā 
neizmanto zāles audzēšanai (sētas vai 
pašiesējušās), tā nav pilnībā atstāta papuvē 
vai to pilnībā neaizņem kultūras, kas 
nozīmīgu gada daļu atrodas zem ūdens, 
aramzemē audzē vismaz trīs dažādas 
kultūras augsekā vai trīs papuves gadus 
pēc kārtas. Augsekā ir viena pākšaugu 
kultūra. Lielu lauku saimniecību 
gadījumā, kas audzē graudaugus, 
augsekā nav nepieciešams iekļaut 
pākšaugu audzēšanu, bet lauksaimniekam 
tiek prasīts dažādot savu ražošanas 
sistēmu tā, lai 10 % viņa apstrādājamās 
zemes atvēlētu pākšaugu ražošanai.

Or. fr

Grozījums Nr. 116
Oreste Rossi
Regulas priekšlikums
30. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja lauksaimnieka aramzeme aizņem 
vairāk nekā 3 hektārus un to pilnībā 
neizmanto zāles audzēšanai (sētas vai 
pašiesējušās), tā nav pilnībā atstāta papuvē 
vai to pilnībā neaizņem kultūras, kas 

1. Ja lauksaimnieka aramzeme aizņem 
vairāk nekā 3 hektārus un to pilnībā 
neizmanto zāles audzēšanai (sētas vai 
pašiesējušās), tā nav pilnībā atstāta papuvē 
vai to pilnībā neaizņem kultūras, kas 
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nozīmīgu gada daļu atrodas zem ūdens, 
aramzemē audzē vismaz trīs dažādas 
kultūras. Neviena no šīm trim kultūrām 
neaizņem mazāk par 5 % aramzemes, un 
galvenā kultūra neaizņem vairāk par 70 % 
aramzemes.

nozīmīgu gada daļu atrodas zem ūdens, 
aramzemē audzē vismaz divas dažādas 
kultūras. Neviena no šīm divām kultūrām 
neaizņem mazāk par 5 % aramzemes, un 
galvenā kultūra neaizņem vairāk par 70 % 
aramzemes.

Or. it

Grozījums Nr. 117
Julie Girling

Regulas priekšlikums
30. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja lauksaimnieka aramzeme aizņem 
vairāk nekā 3 hektārus un to pilnībā
neizmanto zāles audzēšanai (sētas vai 
pašiesējušās), tā nav pilnībā atstāta papuvē 
vai to pilnībā neaizņem kultūras, kas 
nozīmīgu gada daļu atrodas zem ūdens, 
aramzemē audzē vismaz trīs dažādas 
kultūras. Neviena no šīm trim kultūrām 
neaizņem mazāk par 5 % aramzemes, un 
galvenā kultūra neaizņem vairāk par 
70 % aramzemes.

1. Ja lauksaimnieka aramzeme aizņem 
vairāk nekā 3 hektārus un to neizmanto 
zāles audzēšanai (sētas vai pašiesējušās), tā 
nav atstāta papuvē vai to neaizņem
kultūras, kas nozīmīgu gada daļu atrodas 
zem ūdens, aramzemē audzēšana notiek, 
ievērojot pienācīgu augu seku, ieskaitot 
papuvi, kas piemērota vietējiem klimata, 
augsnes un ūdens apstākļiem.

Or. en

Grozījums Nr. 118
Satu Hassi, Margrete Auken
Regulas priekšlikums
30. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a. Ja lauksaimnieka aramzeme aizņem 
mazāk nekā 10 hektārus un to pilnībā 
neizmanto ganībām vai zāles (sētas vai 
pašiesējušās) audzēšanai, tā nav pilnībā 
atstāta papuvē un to neaizņem pastāvīgās 
kultūras un pilnībā neaizņem kultūras, 



AM\902453LV.doc 45/65 PE489.554v01-00

LV

kas nozīmīgu gada daļu atrodas zem 
ūdens, aramzemē audzē, ievērojot kultūru 
dažādošanu, vismaz trīs kultūras, ieskaitot 
pākšaugus, kas aizņem vismaz 5 % no 
atbalsttiesīgajiem hektāriem.

Or. en

Pamatojums

Pamatojoties uz referenta iesniegto 27. grozījumu.

Grozījums Nr. 119
Riikka Manner

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Atkāpjoties no 1. punkta, Regulas 
(ES) Nr. [RDR] 33. pantā minētajos 
apgabalos, kuros ir dabas vai citi 
specifiski ierobežojumi, aramzemē audzē 
vismaz divas dažādas kultūras.  Galvenā 
kultūra neaizņem vairāk par 80 % 
aramzemes.

Or. fi

Pamatojums

Prasību par trim kultūrām ir grūti izpildīt ziemeļu klimatā, tādēļ apgabalos, kuros ir 
nelabvēlīgi dabas apstākļi, būtu jāpietiek ar divām kultūrām. Īsais augšanas periods un 
faktiskā zemā temperatūras kopsumma ļoti ierobežo to kultūru izvēli, kuras iespējams tur 
audzēt. Šajos apgabalos arī zāle parasti tiek audzēta, kas pati par sevi veicina bioloģisko 
daudzveidību.

Grozījums Nr. 120
Julie Girling

Regulas priekšlikums
31. pants – virsraksts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ilggadīgie zālāji Ilggadīgie zālāji un pastāvīgās ganības

Or. en

Grozījums Nr. 121
Riikka Manner

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, lai tiktu saglabāta 
visa ilggadīgo zālāju platība.

Or. fi

Pamatojums

Lai novērstu birokrātijas un uzraudzības problēmas, labāk ir lemt par ilggadīgo zālāju 
apjomu visas dalībvalsts mērogā, nevis atsevišķas lauku saimniecības mērogā.

Grozījums Nr. 122
Kārlis Šadurskis

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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. Dalībvalstis nodrošina, ka tajās zemes
platībās, kuras bija atvēlētas ilggadīgajiem 
zālājiem, valsts līmenī tiek saglabāti
ilggadīgie zālāji.
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1. punktu, turpmāk “atsauces platības, ko 
aizņem ilggadīgie zālāji”.

Or. en

Grozījums Nr. 123
Julie Girling

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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”.

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 un ganības”.

Or. en

Grozījums Nr. 124
Riikka Manner

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. fi

Pamatojums

Lai novērstu birokrātijas un uzraudzības problēmas, labāk ir lemt par ilggadīgo zālāju 
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apjomu visas dalībvalsts mērogā, nevis atsevišķas lauku saimniecības mērogā.

Grozījums Nr. 125
Kārlis Šadurskis

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. 126
Julie Girling

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 2014. gadā 
un/vai 2015. gadā, kā minēts Regulas (ES) 
Nr. [… ] [ HZR] 93. pantā.

Or. en

Grozījums Nr. 127
Oreste Rossi

Regulas priekšlikums
31. pants – 1. punkts – 2.a daļa (jauna)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Platības, kurās audzē kokaugus, uzskata 
par līdzvērtīgām atsauces platībām, kuras 
aizņem ilggadīgie zālāji, šā punkta 
iepriekšējās daļas nozīmē.

Or. it

Pamatojums

Platībām, ko aizņem vīnogulāji vai olīvkoki, ir tāds bioloģiskās daudzveidības līmenis, kas 
salīdzināms ar ilggadīgo zālāju bioloģiskās daudzveidības līmeni, un tās var uzglabāt vairāk 
oglekļa.

Grozījums Nr. 128
Satu Hassi, Margrete Auken, Corinne Lepage

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. 129
Riikka Manner

Regulas priekšlikums
31. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots
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aizņem ilggadīgie zālāji. Nepārvaramas 
varas un ārkārtas apstākļos minēto limitu 
nepiemēro.

Or. fi

Pamatojums

Lai novērstu birokrātijas un uzraudzības problēmas, labāk ir lemt par ilggadīgo zālāju 
apjomu visas dalībvalsts mērogā, nevis atsevišķas lauku saimniecības mērogā.

Grozījums Nr. 130
Kārlis Šadurskis

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 atjaunot 25 % 
no sēto zālāju platībām gadā.
Nepārvaramas varas un ārkārtas apstākļos 
minēto limitu nepiemēro.

Or. en

Grozījums Nr. 131
Julie Girling

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. en
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Grozījums Nr. 132
Kārlis Šadurskis

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. 133
Riikka Manner

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 platību, ko aizņem 
ilggadīgie zālāji, palielināšanu, ilggadīgo 
zālāju atjaunošanu un lauksaimniecības 
platības pārveidošanu ilggadīgos zālājos.
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Or. fi

Grozījums Nr. 134
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.

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. en

Grozījums Nr. 135
Julie Girling

Regulas priekšlikums
32. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

32. pants
Ekoloģiski nozīmīga platība svītrots

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 
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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

Grozījums Nr. 136
Satu Hassi, Margrete Auken, Corinne Lepage

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
pastāvīgo ganību platības, ir atvēlēti 
ekoloģiski nozīmīgām platībām, piemēram, 
papuvēm, terasēm, ainavas elementiem, 
buferjoslām un pa pusei dabiskām 
dzīvotnēm. Lai šīs platības varētu uzskatīt 
par ekoloģiski nozīmīgām platībām, tās 
nedrīkst apart, apsēt vai mēslot ar 
neorganisko mēslojumu, vai apsmidzināt, 
bet tās var noganīt, no tām var ievākt ražu 
vai tās appļaut piemērotā gadalaikā, kas 
atbilst bioloģiskās daudzveidības 
saglabāšanas vajadzībām.

Or. en

Pamatojums

Pamatojoties uz referenta iesniegto 33. grozījumu. Lai ekoloģiski nozīmīgas platības varētu 
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tikt par tādām uzskatītas arī apgabalos ar intensīvu audzēšanu, procentuālajam samēram 
būtu jāatbilst lauku saimniecības mērogam.

Grozījums Nr. 137
Riikka Manner

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, no kuru aramzemes 
mazāk nekā 50 % aizņem zālāji un/vai 
daudzgadīgās kultūras, 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. fi

Pamatojums

Zālāju audzēšana veicina bioloģisko daudzveidību, tā 7 % nesniedz nozīmīgu pievienoto 
vērtību bioloģiskās daudzveidības ziņā lauksaimniekiem, kuru aramzemes lielāko daļu aizņem 
zāle.

Grozījums Nr. 138
Kārlis Šadurskis

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 139
Peter Liese

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; rādītāju 5 % var uzskatīt par 
pietiekamu, ja lauksaimnieks brīvprātīgi 
uzņemas vides pasākumus, piem., 
nodrošinot, ka visa radusies virca netiek 
izplatīta, kamēr tā nav izgājusi caur 
biogāzes ražotni, lai samazinātu 
nepatīkamas smakas un izmešus. Saskaņā 
ar 55. pantu Komisija ir pilnvarota 
pieņemt deleģētos aktus, kas nosaka, kādi 
papildu pasākumi, kas ir videi labvēlīgi, 
attaisno to, lai par pietiekamu pieņemtu 
mazāku procentuālo daļu no 
lauksaimnieka atbalsttiesīgajiem 
hektāriem.

Or. de

Pamatojums

Priekšlikuma mērķis ir uzlabot sabiedrības attieksmi pret lauksaimniecību un samazināt tās 
ietekmi uz vidi. Vietējiem iedzīvotājiem ļoti traucē svaigas vircas izplatīšana. Fermentācijas 
process biogāzes ražotnē ievērojami samazina gan neērtības nepatīkamu smaku veidā, gan 
ietekmi uz atmosfēru.
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Grozījums Nr. 140
Oreste Rossi

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, 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. it

Grozījums Nr. 141
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
ekoloģiski nozīmīgām platībām,
piemēram, papuvēm, terasēm, ainavas 
elementiem, buferjoslām un apmežotām 
platībām, kas minētas 25. panta 2. punkta 
b) apakšpunkta ii) punktā.

1. Noteikta platība no to atbalsttiesīgajiem 
hektāriem, kas definēti 25. panta 2. punktā, 
izņemot ilggadīgo zālāju platības, ir
atvēlēta ekoloģiski nozīmīgām platībām, 
kas minētas 25. panta 2. punkta 
b) apakšpunkta ii) punktā. Šī platība 
aizņem vismaz:

a) 2,5 % no atbalsttiesīgajiem hektāriem, 
vai;
b) 7 % no atbalsttiesīgajiem hektāriem, 
izņemot platības, ko aizņem ilggadīgie 
zālāji, un tādas platības kā terases, 
buferjoslas vai ainavas elementi, vai citas 
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platības, ko jau aptver savstarpējās 
atbilstības prasības.

Or. en

Grozījums Nr. 142
Corinne Lepage

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

Or. fr

Grozījums Nr. 143
Gerben-Jan Gerbrandy

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, tiek pārvērsti 
saskaņoti pārvaldītā nozīmīgu platību 
tīklā, piemēram, papuvēs, terasēs, ainavas
elementos, buferjoslās un apmežotās 
platībās, kas minētas 25. panta 2. punkta 
b) apakšpunkta ii) punktā.

Or. en
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Grozījums Nr. 144
Riikka Manner

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Atkāpjoties no 1. punkta, Regulas 
(ES) Nr. [RDR] 33. pantā minētajos 
apgabalos, kuros ir dabas vai citi 
specifiski ierobežojumi, ekoloģiskā platība 
aizņem 5 % no lauksaimnieka 
aramzemes. 

Or. fi

Pamatojums

Konkrēti ziemeļu apgabalos klimats un līdz ar to augšanas apstākļi ir daudz problemātiskāki 
nekā daudzviet citur Eiropā. Ziemeļu apgabalos parasti zemesgabala struktūra ir 
sadrumstalota un lauksaimniecības zemes gabali ir mazi un lielākoties meža ieskauti, kas 
savukārt jau veicina bioloģisko daudzveidību. Ziemeļu apgabalos arī dominē zālāju 
audzēšana.

Grozījums Nr. 145
Kārlis Šadurskis

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. Tajās dalībvalstīs, kur vairāk nekā 
50 % teritorijas klāj meži, mitrzemes, 
purvi un dabiskās dzīvotnes, 
lauksaimnieki nodrošina, ka vismaz 1,5 % 
no viņu atbalsttiesīgajiem hektāriem ir 
ekoloģiski nozīmīga platība. No šīs 
prasības ir atbrīvoti tie lauksaimnieki,
kuru atbalsttiesīgajā platībā vairāk nekā 
20 % aizņem mežs.

Or. en
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Pamatojums

Prasībai par „ekoloģisko komponentu” būtu jānovērš dublēšanās ar labu lauksaimniecības 
un vides apstākļu (LLVA) un obligātās pārvaldības prasībām (OPP) savstarpējās atbilstības 
ietvaros. Tas nozīmētu mazāku administratīvo slogu, vienkāršākas un skaidrākas prasības, 
kas izslēdz divkāršu sankciju iespēju un pārpratumus lauksaimnieku vidū.

Grozījums Nr. 146
Satu Hassi, Margrete Auken

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 2014. gadā
izmanto obligāto minimumu 30 % no 
II pielikumā noteiktā valsts gada 
maksimālā apjoma un līdz 2020. gadam 
palielina šo summu līdz 50 %.

Or. en

Grozījums Nr. 147
Oreste Rossi

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. it

Grozījums Nr. 148
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
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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 var izmantot līdz
30 % no II pielikumā noteiktā valsts gada 
maksimālā apjoma.

Or. en

Grozījums Nr. 149
Matthias Groote

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 
ekoloģijas un ilgtspējas kritērijiem, 
piešķirt maksājumu tikai dažiem 
apgabaliem, kas minēti Regulas (ES) 
Nr. […] [RDR] 33. panta 1. punktā.

Or. de

Grozījums Nr. 150
Kārlis Šadurskis

Regulas priekšlikums
36. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis piešķir gada maksājumu 
jaunajiem lauksaimniekiem, kuriem ir 
tiesības saņemt maksājumu saskaņā ar 

1. Dalībvalstis var piešķirt gada 
maksājumu jaunajiem lauksaimniekiem, 
kuriem ir tiesības saņemt maksājumu 
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1. nodaļā minēto pamata maksājuma 
shēmu.

saskaņā ar 1. nodaļā minēto pamata 
maksājuma shēmu.

Or. en

Grozījums Nr. 151
Julie Girling

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saistīto atbalstu var piešķirt šādām 
nozarēm un produktiem: labība, eļļas 
augu sēklas, proteīnaugi, pākšaugi, lini, 
kaņepes, rīsi, rieksti, cietes kartupeļi, 
piens un piena produkti, sēklas, aitas gaļa 
un kazas gaļa, liellopu un teļa gaļa, 
olīveļļa, zīdtārpiņi, sausā lopbarība, apiņi, 
cukurbietes, cukurniedres un cigoriņi, 
augļi un dārzeņi un īscirtmeta atvasāji.

Saistīto atbalstu var tikai izņēmuma kārtā
piešķirt:

Or. en

Grozījums Nr. 152
Riikka Manner

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saistīto atbalstu var piešķirt šādām 
nozarēm un produktiem: labība, eļļas augu 
sēklas, proteīnaugi, pākšaugi, lini, kaņepes, 
rīsi, rieksti, cietes kartupeļi, piens un piena 
produkti, sēklas, aitas gaļa un kazas gaļa, 
liellopu un teļa gaļa, olīveļļa, zīdtārpiņi, 
sausā lopbarība, apiņi, cukurbietes, 
cukurniedres un cigoriņi, augļi un dārzeņi 
un īscirtmeta atvasāji.

Saistīto atbalstu var piešķirt šādām 
nozarēm un produktiem: labība, eļļas augu 
sēklas, proteīnaugi, pākšaugi, lini, kaņepes, 
rīsi, rieksti, cietes kartupeļi, kartupeļi,
piens un piena produkti, sēklas, aitas gaļa 
un kazas gaļa, liellopu un teļa gaļa, 
cūkgaļa un mājputnu gaļa, olas, olīveļļa, 
zīdtārpiņi, sausā lopbarība, apiņi, 
cukurbietes, cukurniedres un cigoriņi, augļi 
un dārzeņi un īscirtmeta atvasāji.
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Or. fi

Pamatojums

Nepieciešama pēc iespējas vienlīdzīga attieksme pret ražošanas jomām.

Grozījums Nr. 153
Julie Girling

Regulas priekšlikums
38. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Saistīto atbalstu var piešķirt tikai tādām 
nozarēm vai dalībvalsts reģioniem, kuros 
konkrēti lauksaimniecības veidi vai 
konkrētas lauksaimniecības nozares 
saskaras ar zināmām grūtībām un ir īpaši 
svarīgas ekonomisku un/vai sociālu un/vai 
ar vidi saistītu iemeslu dēļ.

a) tādām nozarēm vai dalībvalsts 
reģioniem, kuros konkrēti 
lauksaimniecības veidi vai konkrētas 
lauksaimniecības nozares saskaras ar 
zināmām grūtībām un ir īpaši svarīgas 
ekonomisku un/vai sociālu un/vai ar vidi 
saistītu iemeslu dēļ

Or. en

Grozījums Nr. 154
Julie Girling

Regulas priekšlikums
38. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Atkāpjoties no 2. punkta, saistīto 
atbalstu var piešķirt arī lauksaimniekiem, 
kuru rīcībā 2013. gada 31. decembrī bija 
maksājumtiesības, kas piešķirtas saskaņā ar 
Regulas (EK) Nr. 1782/2003 III sadaļas 
3. nodaļas 2. iedaļu un 71.m pantu un 
saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 73/2009 
60. pantu un 65. panta ceturto daļu, un 
kuriem nav atbalsttiesīgu hektāru, lai 
aktivizētu maksājumtiesības saskaņā ar 
pamata maksājuma shēmu, kas minēta šīs 
regulas III sadaļas 1. nodaļā.

b) lauksaimniekiem, kuru rīcībā 2013. gada 
31. decembrī bija maksājumtiesības, kas 
piešķirtas saskaņā ar Regulas (EK) 
Nr. 1782/2003 III sadaļas 3. nodaļas 
2. iedaļu un 71.m pantu un saskaņā ar 
Regulas (EK) Nr. 73/2009 60. pantu un 
65. panta ceturto daļu, un kuriem nav 
atbalsttiesīgu hektāru, lai aktivizētu 
maksājumtiesības saskaņā ar pamata 
maksājuma shēmu, kas minēta šīs regulas 
III sadaļas 1. nodaļā, atkāpjoties no 
a) punkta.
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Or. en

Grozījums Nr. 155
Oreste Rossi

Regulas priekšlikums
39. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai finansētu brīvprātīgu saistīto 
atbalstu, dalībvalstis var līdz tā gada 
1. augustam, kas ir pirms šāda atbalsta 
pirmā īstenošanas gada, nolemt izmantot 
līdz 5 % no II pielikumā noteiktā valsts 
gada maksimālā apjoma.

1. Lai finansētu brīvprātīgu saistīto 
atbalstu, dalībvalstis var līdz tā gada 
1. augustam, kas ir pirms šāda atbalsta 
pirmā īstenošanas gada, nolemt izmantot 
līdz 20 % no II pielikumā noteiktā valsts 
gada maksimālā apjoma.

Or. it

Grozījums Nr. 156
Riikka Manner

Regulas priekšlikums
39. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Atkāpjoties no 2. punkta, dalībvalstis, 
kuras vismaz vienu gadu 2010.–2013. gada 
periodā vairāk nekā 10 % no summas, kas 
pieejama to tiešo maksājumu piešķiršanai, 
kuri paredzēti Regulas (EK) Nr. 73/2009 
III, IV un V sadaļā, izņemot IV sadaļas 
1. nodaļas 6. iedaļu, ir izmantojušas, lai 
finansētu pasākumus, kas noteikti 
Regulas (EK) Nr. 73/2009 III sadaļas 
2. nodaļas 2. iedaļā, atbalstu, kas paredzēts 
minētās regulas 68. panta 1. punkta 
a) apakšpunkta i)–iv) punktā un 1. punkta 
b) un e) apakšpunktā, vai pasākumus, kas 
paredzēti minētās regulas IV sadaļas 
1. nodaļā, izņemot tās 6. iedaļu, var nolemt 
izmantot vairāk nekā 10 % no II pielikumā 
noteiktā valsts gada maksimālā apjoma pēc 

3. Atkāpjoties no 2. punkta, dalībvalstis, 
kuras vismaz vienu gadu 2010.–2013. gada 
periodā vairāk nekā 10 % no summas, kas 
pieejama to tiešo maksājumu piešķiršanai, 
kuri paredzēti Padomes 2007. gada 
22. oktobra Regulas (EK) Nr. 1234/2007, 
ar ko izveido lauksaimniecības tirgu 
kopīgu organizāciju un paredz īpašus 
noteikumus dažiem lauksaimniecības
produktiem (Vienotā TKO regula1), 
182. panta 7. punktā un Regulas (EK) 
Nr. 73/2009 III, IV un V sadaļā, izņemot 
IV sadaļas 1. nodaļas 6. iedaļu, ir 
izmantojušas, lai finansētu pasākumus, kas 
noteikti Regulas (EK) Nr. 73/2009 
III sadaļas 2. nodaļas 2. iedaļā, atbalstu, 
kas paredzēts minētās regulas 68. panta 
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Komisijas apstiprinājuma saskaņā ar 
41. pantu.

1. punkta a) apakšpunkta i)–iv) punktā un 
1. punkta b) un e) apakšpunktā, vai 
pasākumus, kas paredzēti minētās regulas 
IV sadaļas 1. nodaļā, izņemot tās 6. iedaļu, 
var nolemt izmantot vairāk nekā 10 % no 
II pielikumā noteiktā valsts gada 
maksimālā apjoma pēc Komisijas 
apstiprinājuma saskaņā ar 41. pantu.

____________
OV L 299, 16.11.07., 1. lpp.

Or. fi

Grozījums Nr. 157
Satu Hassi, Margrete Auken
Regulas priekšlikums
43. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Lai nodrošinātu kultūratkarīgo 
maksājumu par kokvilnu efektīvu 
pārvaldību, Komisija ir pilnvarota saskaņā 
ar 55. pantu pieņemt deleģētos aktus par 
noteikumiem un nosacījumiem, ar kādiem 
piešķir atļauju attiecībā uz zemi un šķirnēm 
kultūratkarīgā maksājuma par kokvilnu 
saņemšanai.

3. Lai nodrošinātu kultūratkarīgo 
maksājumu par kokvilnu efektīvu 
pārvaldību, Komisija ir pilnvarota saskaņā 
ar 55. pantu pieņemt deleģētos aktus par 
noteikumiem un nosacījumiem, ar kādiem 
piešķir atļauju attiecībā uz zemi un šķirnēm 
kultūratkarīgā maksājuma par kokvilnu 
saņemšanai. Šie noteikumi ietver prasību 
par ietekmes uz vidi novērtējumu.

Or. en

Pamatojums

Tā kā kokvilnas audzēšanā tiek ļoti daudz izmantoti pesticīdu un patērēts daudz ūdens 
irigācijai, ir piemēroti pieprasīt ietekmes uz vidi novērtējumu, pirms zemei tiek dota atļauja 
kokvilnas audzēšanai.

Grozījums Nr. 158
Riikka Manner

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

1.a Dalībvalstis izveido mazo 
lauksaimnieku atbalsta shēmu saskaņā ar 
šo nodaļu. Tomēr, ja kādā dalībvalstī 
iespējamo atbalsta saņēmēju ir mazāk 
nekā 5 % no šīs valsts lauksaimniekiem, 
dalībvalstij nav nepieciešams piemērot 
mazo lauksaimnieku atbalsta shēmu.

Or. fi

Pamatojums

Lai izvairītos no pārmērīgas birokrātijas, dalībvalstu ziņā jābūt lēmumam par mazo 
lauksaimnieku atbalsta shēmas izveidi.

Grozījums Nr. 159
Corinne Lepage

Regulas priekšlikums
47. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Lauksaimnieki, kas ir mazo 
lauksaimnieku atbalsta shēmas dalībnieki, 
ir atbrīvoti no prasības ievērot III sadaļas 
2. nodaļā norādīto lauksaimniecības praksi.

3. Lauksaimnieki, kas ir mazo 
lauksaimnieku atbalsta shēmas dalībnieki, 
ir atbrīvoti no prasības ievērot III sadaļas 
2. nodaļā norādīto lauksaimniecības praksi.
Tomēr, ja viņi nepārdod 10 % savas 
produkcijas tiešā veidā vai uz vietas, 
lauksaimnieki atsavina 30 % no sava 
pamatmaksājuma.

Or. fr


