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6.3.2013 B7-0079/113 

Grozījums Nr.  113 

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 – 1. ievilkums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 – lauksaimnieki, kas ievēro Regulas (EK) 
Nr. 834/2007 29. panta 1. punktā 
noteiktās prasības attiecībā uz bioloăisko 
lauksaimniecību; vai 

Or. en
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6.3.2013 B7-0079/114 

Grozījums Nr.  114 

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 – 2. ievilkums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/115 

Grozījums Nr.  115 

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 – 3. ievilkums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/116 

Grozījums Nr.  116 

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 – 4. punkts – 1. daĜa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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. 

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

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/117 

Grozījums Nr.  117 

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 – 4. punkts – 2. daĜa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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

svītrots 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/118 

Grozījums Nr.  118 

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 – 4.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 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 šo sistēmu 
ietekme ir vismaz tāda pati kā 1. pantā 
minētā attiecīgā prakse. 

 Komisija ir pilnvarota saskaĦā ar 
55. pantu pieĦemt deleăētos aktus, lai 
nodrošinātu, ka lauksaimniecības platība, 
kas attiecas uz shēmu, no kopējās 
lauksaimnieka saimniecības aizĦem 
minimālo procentuālo daĜu. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/119 

Grozījums Nr.  119 

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 – 5.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 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. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/120 

Grozījums Nr.  120 

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 – 5.b punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 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 būs vismaz tāda pati 
ietekme kā 1. punktā minētajai 
attiecīgajai praksei. 

 Šīs sertifikācijas sistēmas var ietvert šādus 
pasākumus: 

 – saimniecības barības vielu pārvaldības 
plāns; 

 – saimniecības energoefektivitātes plāns, 
ieskaitot notekūdeĦu izmantošanas 
optimizāciju; 

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

 – ūdens resursu apsaimniekošanas plāns; 

 – zemsega; 

 – integrētā augu aizsardzība. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/121 

Grozījums Nr.  121 

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 

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 10 % no II pielikumā noteiktā valsts 

gada maksimālā apjoma. 

Or. en 

 

 


