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6.3.2013 B7-0079/139 

Grozījums Nr.  139 

Sandra Kalniete, Joseph Daul, Albert Deß, Michel Dantin, Jarosław Kalinowski un citi 

 

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 

21. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(21) Tā kā vienotā maksājuma shēmā tika 
pakāpeniski iekĜautas dažādas nozares un 
lauksaimniekiem tika atvēlēts ilgāks 
pielāgošanās periods, ir kĜuvis arvien 
grūtāk pamatot, kāpēc dažos gadījumos 
būtiski atšėiras 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 Ħemot vērā 
Savienības budžeta vispārējo kontekstu. 
Lai nodrošinātu tiešā atbalsta taisnīgāku 
sadalījumu, vienlaikus Ħemot vērā 
joprojām pastāvošās algu līmeĦa un 
resursu izmaksu atšėirības, tiešā atbalsta 
apjoms par vienu hektāru būtu 
pakāpeniski jākoriăē. Visām dalībvalstīm, 
kuru tiešie maksājumi ir mazāki par 90 % 
no vidējā apmēra, par vienu trešdaĜu 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 reăionā, 

(21) Papildus atbalsta maksājumu 
tuvināšanai valsts un reăionu līmenī arī 
valstij atvēlētais finansējums tiešajiem 
maksājumiem būtu jāpielāgo tā, lai 
dalībvalstīs, kurās pašreizējais tiešo 
maksājumu apmērs par vienu hektāru ir 
mazāks par 70 % no Savienības atbalsta 
vidējā apmēra, šo starpību samazinātu par 
30 %. Dalībvalstīm, kuru tiešo maksājumu 
apmērs ir 70 līdz 80 % no vidējā apmēra, 
šī starpība būtu jāsamazina par 25 %, un 
dalībvalstīs, kuru tiešo maksājumu 
apmērs ir lielāks par 80 % no vidējā 
apmēra, šī starpība būtu jāsamazina par 
10 %. Piemērojot šos mehānismus, visās 
dalībvalstīs būtu jāpanāk tāds apmērs, kas 
2014. gadā nebūtu mazāks par 55 % no 
Savienības vidējā apmēra un 
2019. gadā — mazāks par 75 % no 
Savienības vidējā apmēra. Dalībvalstīs, 
kurās maksājumu apmēri pārsniedz 
Savienības vidējo apmēru, veicot 
tuvināšanu, šie apmēri nebūtu jāsamazina 
zem vidējā. Maksājumu tuvināšana būtu 

proporcionāli jāfinansē visām dalībvalstīm, 

kuru tiešie maksājumi pārsniedz 

Savienības vidējo rādītāju. 
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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 jāatĜauj jaunās 
shēmas pirmajā piemērošanas gadā, 
aprēėinot maksājumtiesību vērtību, daĜēji 
Ħemt vērā vēsturiskos faktorus. Turklāt 
diskusijās par nākamo daudzgadu finanšu 
shēmu periodam no 2021. gada būtu 
jāvelta uzmanība mērėim panākt pilnīgu 
konverăenci, minētajā periodā vienlīdzīgi 
sadalot tiešo atbalstu visā Eiropas 
Savienībā. 

Or. en 

 

6.3.2013 B7-0079/140 

Grozījums Nr.  140 

Martin Häusling 

Verts/ALE grupas vārdā 

Janusz Wojciechowski 

 

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 

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

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (ba) turklāt dalībvalstis var izslēgt 
platības, kurās audzē ĂMO. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/141 

Grozījums Nr.  141 

Martin Häusling, José Bové 

Verts/ALE grupas vārdā 

Corinne Lepage 

 

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 

6. pants – 2.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.a SaskaĦā ar savām konstitucionālajām 
normām dalībvalstis var attiecīgos šīs 
regulas noteikumus īstenot reăionālā 
līmenī. Tādā gadījumā dalībvalstis nosaka 
reăionus, pamatojoties uz objektīviem un 
nediskriminējošiem kritērijiem, un veic 
valsts maksimālā apjoma sadali starp 
reăioniem. Dalībvalstis var arī visus šajā 
regulā minētos lēmumus pieĦemt 
reăionālā līmenī un piemērot 33., 35., 37., 
39. un 51. pantā minētos finanšu 
noteikumus reăionālajiem maksimālajiem 
apjomiem, kā arī piemērot 14. pantā 
minēto elastīguma mehānismu 
reăionālajiem maksimālajiem apjomiem. 
Dalībvalstis var arī nolemt izveidot 
reăionālās rezerves, lai izpildītu 23. panta 
noteikumus. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/142 

Grozījums Nr.  142 

Martin Häusling, José Bové 

Verts/ALE grupas vārdā 

Corinne Lepage 

 

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 – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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 10 % samazina daĜu, kas lielāka par 

EUR 25 000 un nepārsniedz EUR 50 000,  

–  par 40 % samazina daĜu, kas lielāka par 

EUR 250 000 un nepārsniedz 

EUR 300 000,  

–  par 20 % samazina daĜu, kas lielāka par 

EUR 50 000 un nepārsniedz EUR 75 000,  

–  par 70 % samazina daĜu, kas lielāka par 

EUR 250 000 un nepārsniedz 

EUR 300 000,  

–  par 30 % samazina daĜu, kas lielāka par 

EUR 75 000 un nepārsniedz EUR 100 000,  

–  par 100 % samazina daĜu, kas lielāka par 

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

EUR 100 000. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/143 

Grozījums Nr.  143 

Martin Häusling 

Verts/ALE 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 

14. pants – 1. punkts – 1. daĜa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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 

saskaĦā ar Regulu (ES) Nr. […] [RDR] 

finansē no ELFLA. Rezultātā attiecīgā 

summa vairs nav pieejama tiešo 

maksājumu piešėiršanai. 

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 

saskaĦā ar Regulu (ES) Nr. […] [RDR] 

finansē no ELFLA. Rezultātā attiecīgā 

summa vairs nav pieejama tiešo 

maksājumu piešėiršanai. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/144 

Grozījums Nr.  144 

Martin Häusling 

Verts/ALE 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 

14. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Apvienotā Karaliste, Bulgārija, 
Igaunija, Latvija, Lietuva, Polija, 
Portugāle, Rumānija, Slovākija, Somija, 
Spānija un Zviedrija līdz 2013. gada 
1. augustam var nolemt līdz 5 % no 
summas, kas 2015.−2020. gada periodā 
paredzēta, lai atbalstītu lauku attīstības 
programmas pasākumus, ko saskaĦā ar 
Regulu (ES) Nr. […] [RDR] finansē no 
ELFLA, darīt pieejamus šajā regulā 
paredzētu tiešo maksājumu veidā. 
Rezultātā attiecīgā summa vairs nav 
pieejama atbalsta pasākumiem saskaĦā ar 
lauku attīstības programmu. 

svītrots 

Pirmajā daĜā minēto lēmumu paziĦo 
Komisijai līdz minētajā daĜā norādītajam 
datumam. 

 

Procentuālā daĜa, kas paziĦota saskaĦā ar 
otro daĜu, 1. punkta pirmajā daĜā 
minētajiem gadiem ir vienāda. 

 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/145 

Grozījums Nr.  145 

Martin Häusling 

Verts/ALE 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 

28 a. pants (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 1.a NODAěA 

 PAPILDINOŠS MAKSĀJUMS PAR 
PIRMAJIEM HEKTĀRIEM 

 28.a pants 

 Vispārēji noteikumi 

 Dalībvalstis nosaka pirmo hektāru skaitu, 
kam piemērojams šis noteikums un kas 
atbilst to maksājumtiesību skaitam, kuras 
lauksaimnieks aktivizējis saskaĦā ar 
26. panta 1. punktu, nepārsniedzot lauku 
saimniecību vidējo lielumu attiecīgajā 
dalībvalstī. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/146 

Grozījums Nr.  146 

Martin Häusling 

Verts/ALE 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. Lauksaimnieki, kuru aramzeme ir 
lielāka par 10 hektāriem un kuriem ir 

tiesības saĦemt maksājumu saskaĦā ar 

1. nodaĜā minēto pamatmaksājuma shēmu, 

savos atbalsttiesīgajos hektāros, kas 

definēti 25. panta 2. punktā, ievēro šādu 

klimatam un videi labvēlīgu 

lauksaimniecības praksi: 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/147 

Grozījums Nr.  147 

Martin Häusling 

Verts/ALE 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) augseka; 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/148 

Grozījums Nr.  148 

Martin Häusling 

Verts/ALE 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) tiek saglabāti saimniecībā esošie 

ilggadīgie zālāji un pastāvīgās ganības, un 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/149 

Grozījums Nr.  149 

Martin Häusling, José Bové 

Verts/ALE 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 

30. pants – virsraksts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Kultūru dažādošana Augseka 

Or. en 



 

AM\929546LV.doc  PE503.600v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

6.3.2013 B7-0079/150 

Grozījums Nr.  150 

Martin Häusling, José Bové 

Verts/ALE 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 

30. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Ja lauksaimnieka aramzeme aizĦem 

vairāk nekā 3 hektārus un to pilnībā 
neizmanto zāles audzēšanai (sētas vai 

pašiesējušās), tā nav pilnībā atstāta papuvē 

vai to pilnībā neaizĦem kultūras, kas 

nozīmīgu gada daĜu atrodas zem ūdens, 

aramzemē audzē vismaz trīs dažādas 
kultūras. Neviena no šīm trim kultūrām 
neaizĦem mazāk par 5 % aramzemes, un 
galvenā kultūra neaizĦem vairāk par 
70 % aramzemes. 

1. Ja lauksaimnieka aramzeme aizĦem 

vairāk nekā 10 hektārus un to neizmanto 

zāles audzēšanai (sētas vai pašiesējušās), tā 

nav atstāta papuvē vai to neaizĦem 

ilggadīgās kultūras, kas nozīmīgu gada 

daĜu atrodas zem ūdens, aramzemē 

augsekā audzē trīs kultūras trīs secīgus 
gadus. Augsekā ir iekĜauti slāpekĜsaistītāji 
augi. SlāpekĜsaistītāju augu audzēšanu 
var paplašināt. 

Or. en 

 

 

 


