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6.3.2013 B7-0079/107 

Grozījums Nr.  107 

Mairead McGuinness 

PPE 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 – 1. punkts – ievaddaĜa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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 praksi: 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/108 

Grozījums Nr.  108 

Mairead McGuinness 

PPE 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 – 1. punkts – a apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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; 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/109 

Grozījums Nr.  109 

Mairead McGuinness 

PPE 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 – 1. punkts – b apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

b) tiek saglabāti saimniecībā esošie 
ilggadīgie zālāji, un 

b) saimniecībā esošo ilggadīgo zālāju un 
pastāvīgo ganību saglabāšana; 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/110 

Grozījums Nr.  110 

Mairead McGuinness 

PPE 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 – 1. punkts – c apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

c) lauksaimniecības platībā ir izdalīta 
ekoloăiski nozīmīga platība. 

c) ekoloăiski nozīmīgas platības 

izdalīšana lauksaimniecības platībā. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/111 

Grozījums Nr.  111 

Mairead McGuinness 

PPE 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 – 2. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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

2. Neskarot 3., 4. un 4.a punktu un finanšu 
disciplīnas un lineāru samazinājumu 
piemērošanu saskaĦā ar 7. pantu, 
dalībvalstis piešėir šajā nodaĜā minētos 
maksājumus lauksaimniekiem, kuri no 
1. punktā minētajām praksēm ievēro tās, 
kas ir piemērojamas viĦu saimniecībām, 
un nodrošina atbilstību 30., 31. un 
32. pantam. 

Or. en 



 

AM\929514LV.doc  PE503.300v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

 
6.3.2013 B7-0079/112 

Grozījums Nr.  112 

Mairead McGuinness 

PPE 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 – 3. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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 šie 
lauksaimnieki ietilpst vienā vai vairākās 

no turpmāk minētajām kategorijām: 

Or. en 

 
 


