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6.3.2013 B7-0079/104 

Grozījums Nr.  104 

Luis Manuel Capoulas Santos 

S&D grupas vārdā 
 
Iestāžu sarunu mandāts B7-0079/2013 

normatīvu grozījumu veidā 

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja 

Lēmums par iestāžu sarunu sākšanu un sarunu mandātu par lauksaimniekiem paredzētiem 
tiešajiem maksājumiem, kurus veic saskaĦā ar kopējās lauksaimniecības politikas atbalsta 
shēmām 
(COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) – 
2013/2528(RSP)) 

Regulas priekšlikums 

29.a apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (29a) lai uzlabotu vidi, cīnītos pret klimata 
pārmaiĦām un uzlabotu agronomiskos 
apstākĜus, Komisijai nekavējoties būtu 
jāiesniedz stratēăiskais plāns par augu 
proteīnu piegādi, kas Ĝaus Savienībai 
samazināt tās ārkārtīgi lielo atkarību no 
ārējiem piegādes avotiem. Plānā būtu 
jāparedz plašāka eĜĜas un proteīna augu 
un dārzeĦu audzēšana saskaĦā ar kopējo 
lauksaimniecības politiku, un tam būtu 
jāveicina piemērotu un ražīgu šėirĦu 
agronomiskā izpēte. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/105 

Grozījums Nr.  105 

Luis Manuel Capoulas Santos 

S&D grupas vārdā 
 
Iestāžu sarunu mandāts B7-0079/2013 

normatīvu grozījumu veidā 

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja 

Lēmums par iestāžu sarunu sākšanu un sarunu mandātu par lauksaimniekiem paredzētiem 
tiešajiem maksājumiem, kurus veic saskaĦā ar kopējās lauksaimniecības politikas atbalsta 
shēmām 
(COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) – 
2013/2528(RSP)) 

Regulas priekšlikums 

11. pants 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Maksājuma pakāpeniska samazināšana un 
nepārsniedzamās summas noteikšana 

Maksājuma pakāpeniska samazināšana un 
nepārsniedzamās pamata summas 

noteikšana 

1. Tiešo maksājumu summu, kas jāpiešėir 
lauksaimniekam saskaĦā ar šo regulu 
konkrētā kalendārajā gadā, samazina šādi:  

1. Tiešo maksājumu summu, kas jāpiešėir 
lauksaimniekam saskaĦā ar šo regulu 
konkrētā kalendārajā gadā, samazina šādi:  

–  par 20 % samazina daĜu, kas lielāka par 
EUR 150 000 un nepārsniedz 
EUR 200 000,  

–  par 25 % samazina daĜu, kas lielāka par 
EUR 70 000 un nepārsniedz EUR 100 000,  

–  par 40 % samazina daĜu, kas lielāka par 
EUR 250 000 un nepārsniedz 
EUR 300 000,  

–  par 50 % samazina daĜu, kas lielāka par 
EUR 100 00 un nepārsniedz EUR 150 000,  

–  par 70 % samazina daĜu, kas lielāka par 
EUR 250 000 un nepārsniedz 
EUR 300 000,  

–  par 80 % samazina daĜu, kas lielāka par 
EUR 150 000,  

–  par 100 % samazina daĜu, kas lielāka 
par EUR 300 000.  

–  pēc minētās samazināšanas kopējā 
iegūtā summa nedrīkst būt lielāka par 
EUR 200 000.  

 1.a Pirmo punktu nepiemēro 
kooperatīviem vai citām juridiskām 
personām, kas apvieno vairākus tiešo 
maksājumu saĦēmējus un kas saĦem un 
novirza maksājumus, lai tos pilnībā 
sadalītu saviem locekĜiem, uz kuriem 
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savukārt attiecas 1. punkts. 

2. Šā panta 1. punktā minēto summu 
aprēėina, algas, ko lauksaimnieks faktiski 
izmaksājis un deklarējis iepriekšējā gadā, 
ieskaitot ar darbaspēka nodarbināšanu 
saistītus nodokĜus un sociālās iemaksas, 
atĦemot no tiešo maksājumu kopsummas, 
kas sākotnēji pienākas lauksaimniekam, 
neĦemot vērā maksājumus, kuri jāpiešėir 
atbilstīgi šīs regulas III sadaĜas 2. nodaĜai.  

2. Šā panta 1. punktā minēto summu 
aprēėina, atĦemot no tiešo maksājumu 
kopsummas, kas sākotnēji pienākas 
lauksaimniekam, algas, ko lauksaimnieks 
faktiski izmaksājis un deklarējis iepriekšējā 
gadā, ieskaitot ar darbaspēka 
nodarbināšanu saistītus nodokĜus un 
sociālās iemaksas, kā arī izmaksas, kas 
radušās, izmantojot līgumdarbu 
izpildītājus noteiktām lauksaimniecības 
darbībām, neĦemot vērā maksājumus, kuri 
jāpiešėir atbilstīgi šīs regulas III sadaĜas 
2. nodaĜai.  

 2.a Visas summas, kas atskaitītas, 
īstenojot šo pantu, paliek dalībvalstij 
sadalītajam tiešo maksājumu 
finansējumam, kā noteikts II pielikumā. 

 Katru gadu dalībvalstis var piešėirt 
paredzētās kopējās summas, kas minētas 
1. punktā, daĜēji citiem pirmā pīlāra 
pasākumiem un daĜēji otrā pīlāra 
pasākumiem, uz kuriem attiecas Regula 
(ES) Nr. […/…] [RDR], jo īpaši saistībā 
ar inovāciju un agrovides pasākumiem. 

3. Dalībvalstis nodrošina to, lai maksājumi 
netiktu veikti lauksaimniekiem, attiecībā uz 
kuriem ir konstatēts, ka no datuma, kurā 
publicēts Komisijas priekšlikums par šo 
regulu, tie mākslīgi radījuši apstākĜus, lai 
izvairītos no šā panta sekām.  

3. Dalībvalstis nodrošina to, lai maksājumi 
netiktu veikti lauksaimniekiem, attiecībā uz 
kuriem ir konstatēts, ka no datuma, kurā 
publicēts Komisijas priekšlikums par šo 
regulu, tie mākslīgi radījuši apstākĜus, lai 
izvairītos no šā panta sekām.  

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/106 

Grozījums Nr.  106 

Luis Manuel Capoulas Santos 

S&D grupas vārdā 
 
Iestāžu sarunu mandāts B7-0079/2013 

normatīvu grozījumu veidā 

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja 

Lēmums par iestāžu sarunu sākšanu un sarunu mandātu par lauksaimniekiem paredzētiem 
tiešajiem maksājumiem, kurus veic saskaĦā ar kopējās lauksaimniecības politikas atbalsta 
shēmām 
(COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) – 
2013/2528(RSP)) 

Regulas priekšlikums 

29. pants 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

General rules General rules 

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

1. Lauksaimniekiem, kuriem ir tiesības 
saĦemt maksājumu saskaĦā ar 1. nodaĜā 
minēto pamata maksājuma shēmu, piešėir 
papildu gada maksājumu par klimatam 
un videi labvēlīgu lauksaimniecības 
praksi, ja savos atbalsttiesīgajos hektāros, 
kas definēti 25. panta 2. punktā, tie 
attiecīgā gadījumā ievēro šādu klimatam 
un videi labvēlīgu lauksaimniecības praksi:  

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

a) kultūru dažādošana; 

b) tiek saglabāti saimniecībā esošie 
ilggadīgie zālāji,  un 

b) saimniecībā esošo ilggadīgo zālāju un 
pastāvīgo ganību saglabāšana;  

c) lauksaimniecības platībā ir izdalīta 
ekoloăiski nozīmīga platība.  

c) ekoloăiski nozīmīgas platības 
izdalīšana lauksaimniecības platībā.  

2. Neskarot 3. un 4. punktu un finanšu 
disciplīnas piemērošanu, lineārus 
samazinājumus saskaĦā ar 7. pantu un 

2. Neskarot 3., 4. un 4.a punktu un finanšu 
disciplīnas piemērošanu, lineārus 
samazinājumus saskaĦā ar 7. pantu, 



 

AM\929515LV.doc  PE503.600v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

iespējamus samazinājumus un sodus, kas 
uzlikti atbilstīgi Regulai (ES) Nr. […] 
[HZR], dalībvalstis piešėir šajā nodaĜā 
minētos maksājumus lauksaimniekiem, 
kuri no 1. punktā minētajām trīs praksēm 
ievēro viĦu situācijai atbilstošo un 
nodrošina atbilstību 30., 31. un 32. pantam. 

dalībvalstis piešėir šajā nodaĜā minētos 
maksājumus lauksaimniekiem, kuri no 
1. punktā minētajām trīs praksēm ievēro 
tās, kas ir piemērojamas viĦu 
saimniecībām, un nodrošina atbilstību 30., 
31. un 32. pantam. 

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

3. Lauksaimniekiem ipso facto ir tiesības 
uz šajā nodaĜā paredzēto maksājumu, ja tie 
ietilpst kādā no turpmāk minētajām 
kategorijām: 

 – lauksaimnieki, kas ievēro Regulas (EK) 
Nr. 834/2007 29. panta 1. punktā 
noteiktās prasības bioloăiskās 
lauksaimniecības jomā, vai 

 – agrovides un klimata maksājumu 
saĦēmēji saskaĦā ar Regulas (ES) 
Nr.°[...] [RDR] 29. pantu, vai 

 – lauksaimnieki, kuru saimniecības 
atrodas Natura 2000 tīkla teritorijās, uz 
kurām attiecas Direktīva 92/43/EEK vai 
Direktīva 2009/147/EK. 

 Pirmo daĜu piemēro tikai tām 
saimniecības vienībām, kuras tiek 
izmantotas bioloăiskajai ražošanai 
saskaĦā ar Regulas (EK) Nr. 834/2007 
11. pantu, kurās īsteno agrovides un 
klimata pasākumus saskaĦā ar Regulas 
(ES) Nr. [.../…] [RDR] 29. pantu vai 
kuras atrodas apgabalos, uz kurām 
attiecas Direktīva 92/43/EEK vai 
Direktīva 2009/147/EK.  

4. Lauksaimniekiem, kas ievēro 
Regulas (EK) Nr. 834/2007 29. panta 
1. punktā izklāstītās prasības bioloăiskās 
lauksaimniecības jomā, ipso facto ir 
tiesības pretendēt uz šajā nodaĜā minēto 
maksājumu.  

4. Lauksaimnieki, kuriem vairāk nekā 
75 % no saimniecības atbalsttiesīgās 
lauksaimniecības platības aizĦem 
ilggadīgie zālāji vai pastāvīgās ganības vai 
tiek izmantoti stiebrzāĜu un citu 
lopbarības zālaugu audzēšanai, vai tos 
aizĦem kultūras, kas nozīmīgu gada daĜu 
atrodas zem ūdens, un kuru 
atbalsttiesīgās lauksaimniecības zemes 
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atlikusī platība nepārsniedz 50 hektārus, 
no 30. un 32. pantā noteiktajiem 
pienākumiem ir atbrīvoti.  

Pirmo daĜu piemēro tikai tām 
saimniecības vienībām, kuras izmanto 
biooăiskajai ražošanai saskaĦā ar 
Regulas (EK) Nr. 834/2007 11. pantu. 

 

 4.a Lauksaimniekus, kuru saimniecības ir 
sertificētas saskaĦā ar valsts vai 
reăionālajām vides sertifikācijas 
sistēmām, uzskata par tādiem, kas ievēro 
1. punktā minēto attiecīgo 
lauksaimniecības praksi, ja šīs sistēmas 
atbilst šādiem nosacījumiem: 

 – tās attiecas uz to lauksaimnieka 
saimniecības daĜu, kurai piemēro 
1. punktā minēto attiecīgo praksi; un  

 – tām ir vismaz līdzvērtīga ietekme kā 
1. punktā minētajai attiecīgajai praksei. 

5. Šā panta 1. punktā minēto maksājumu 
veic kā gada maksājumu par atbalsttiesīgu 
hektāru, kas deklarēts atbilstīgi 26. panta 
1. punktam, un tā summu aprēėina katru 
gadu, 33. panta 1. punkta piemērošanas 
rezultātā iegūto summu dalot ar 
atbalsttiesīgo hektāru kopējo skaitu, kas 
atbilstīgi 26. pantam deklarēti attiecīgajā 
dalībvalstī.  

5. Šā panta 1. punktā minēto maksājumu 
veic kā gada maksājumu par atbalsttiesīgu 
hektāru, kas deklarēts atbilstīgi 26. panta 
1. punktam, un tā summu aprēėina katru 
gadu, 33. panta 1. punkta piemērošanas 
rezultātā iegūto summu dalot ar 
atbalsttiesīgo hektāru kopējo skaitu, kas 
atbilstīgi 26. pantam deklarēti attiecīgajā 
dalībvalstī.  

 5.a Atkāpjoties no šā panta 5. punkta, 
attiecībā uz dalībvalstīm, kas piemēro šīs 
regulas 22.a pantu, šā panta 1. punktā 
minētais maksājums, kas saskaĦā ar 
33. panta 1. punktu veido 30 % no valstij 
atvēlētā finansējuma, ir veicams 
lauksaimniekiem kā viĦu pamata 
maksājuma procentuālā daĜa. 

 5.b Komisija ir pilnvarota saskaĦā ar 
55. pantu pieĦemt deleăētos aktus, lai 
apstiprinātu 4.a punktā minētās 
sertifikācijas sistēmas, lai nodrošinātu, ka 
šīm sistēmām ir vismaz līdzvērtīga ietekme 
kā 1. punktā minētajai attiecīgajai 
praksei. 

 Šīs sertifikācijas sistēmas var ietvert šādus 
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pasākumus: 

 – saimniecības barības vielu pārvaldības 
plāns; 

 

 

– saimniecības energoefektivitātes plāns, 
ieskaitot notekūdeĦu izmantošanas 
optimizāciju; 

 – bioloăiskās daudzveidības rīcības plāns, 
ietverot bioloăiskās daudzveidības 
koridoru izveidi vai saglabāšanu; 

 – ūdens resursu apsaimniekošanas plāns; 

 – zemsega; 

 – integrētā augu aizsardzība. 

Or. en 

 
 


