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6.3.2013 B7-0079/151 

Grozījums Nr.  151 

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)0625/3 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) 
– 2013/2528(RSP)) 

Regulas priekšlikums 

30. pants – 1.a punkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 1.a Atkāpjoties no 1. punkta un 
pamatojoties uz Komisijas 
apstiprinājumu, attiecībā uz platībām, kur 
tas agronomiski nav iespējams, var 
pielāgot augsekas noteikumus. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/152 

Grozījums Nr.  152 

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)0625/3 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) 
– 2013/2528(RSP)) 

Regulas priekšlikums 

31. pants – 1. punkts – 1. daĜa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Lauksaimnieki saglabā ilggadīgos zālājus 
tajās savu saimniecību platībās, kuras 
deklarētas kā ilggadīgie zālāji pieteikumā, 
kas iesniegts par 2014. pieprasījumu gadu 
saskaĦā ar Regulas (ES) Nr. XXX (HZ) 
74. panta 1. punktu, turpmāk “atsauces 
platības, ko aizĦem ilggadīgie zālāji”. 

Lauksaimnieki saglabā ilggadīgos zālājus 
un pastāvīgās ganības tajās savu 
saimniecību platībās, kuras deklarētas kā 
ilggadīgie zālāji un ganības pieteikumā, 
kas iesniegts par 2014. pieprasījumu gadu 
saskaĦā ar Regulas (ES) Nr. XXX (HZ) 
74. panta 1. punktu, turpmāk “atsauces 
platības, ko aizĦem ilggadīgie zālāji un 
pastāvīgās ganības”. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/153 

Grozījums Nr.  153 

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)0625/3 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) 
– 2013/2528(RSP)) 

Regulas priekšlikums 

31. pants – 1. punkts – 2. daĜa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Atsauces platības, ko aizĦem 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 aizĦem ilggadīgie 
zālāji un pastāvīgās ganības, palielina 
gadījumos, kad lauksaimniekam ir 
pienākums pārveidot platības ilggadīgajos 
zālājos un pastāvīgajās ganībās 
2014. gadā un/vai 2015. gadā, kā minēts 
Regulas (ES) Nr. […] [HZR] 93. pantā. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/154 

Grozījums Nr.  154 

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)0625/3 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) 
– 2013/2528(RSP)) 

Regulas priekšlikums 

31. pants – 2. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Lauksaimniekiem ir atĜauts pārveidot ne 
vairāk kā 5 % no atsauces platībām, ko 
aizĦem ilggadīgie zālāji. Nepārvaramas 
varas un ārkārtas apstākĜos minēto limitu 
nepiemēro. 

2. AtĜauts pārveidot ne vairāk kā 5 % no 
atsauces platībām, ko aizĦem ilggadīgie 
zālāji un pastāvīgās ganības, izĦemot ar 
oglekli bagātas augsnes, mitrājus un 
pusdabiskus zālājus un ganības. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/155 

Grozījums Nr.  155 

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)0625/3 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) 
– 2013/2528(RSP)) 

Regulas priekšlikums 

31. pants – 3. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Komisija ir pilnvarota saskaĦā ar 
55. pantu pieĦemt deleăētos aktus, kuros 
paredz noteikumus par atsauces platību, ko 
aizĦem ilggadīgie zālāji, palielināšanu, kā 
minēts 1. punkta otrajā daĜā, ilggadīgo 
zālāju atjaunošanu, lauksaimniecības 
platības pārveidošanu ilggadīgos zālājos, ja 
pārsniegts atĜautais samazinājums, kas 
minēts 2. punktā, kā arī noteikumus par to, 
kā zemes nodošanas gadījumā grozāma 
atsauces platība, ko aizĦem ilggadīgie 
zālāji. 

3. Komisija ir pilnvarota saskaĦā ar 
55. pantu pieĦemt deleăētos aktus, kuros 
paredz noteikumus par atsauces platību, ko 
aizĦem ilggadīgie zālāji un pastāvīgās 
ganības, palielināšanu, kā minēts 1. punkta 
otrajā daĜā, ilggadīgo zālāju un pastāvīgo 
ganību atjaunošanu, lauksaimniecības 
platības pārveidošanu ilggadīgos zālājos 
un pastāvīgajās ganībās, ja pārsniegts 
atĜautais samazinājums, kas minēts 
2. punktā, kā arī noteikumus par to, kā 
zemes nodošanas gadījumā grozāma 
atsauces platība, ko aizĦem ilggadīgie 
zālāji un pastāvīgās ganības. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/156 

Grozījums Nr.  156 

Ulrike Rodust, Matthias Groote, Peter Jahr, Britta Reimers, Göran Färm, Martin 

Häusling 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)0625/3 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) 
– 2013/2528(RSP)) 

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

(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, 
neapdraudot reformas vispārējo mērėu 
sasniegšanu. Pienākumi, kas saistīti ar 
savstarpējo atbilstību un kontrolēm, kā 
paredzēts Regulā (ES) Nr. […] [HZR], ir 
jāsaprot tā, ka Savienības tiesību akti, kas 
minēti Regulā (ES) Nr. […] [HZR] 
II pielikumā, ir piemērojami mazajiem 
lauksaimniekiem. Minētās shēmas mērėim 
vajadzēt būt atbalstīt pašreizējo 
lauksaimniecības struktūru, ko veido 
Savienības mazās saimniecības, vienlaikus 
nekavējot pāreju uz konkurētspējīgākām 
struktūrām. Šā iemesla dēĜ shēmai 
vajadzētu būt pieejamai tikai esošām 
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saimniecībām. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/157 

Grozījums Nr.  157 

Dan Jørgensen, Ulrike Rodust, Gerben-Jan Gerbrandy, Andrea Zanoni, Sirpa 

Pietikäinen 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)0625/3 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) 
– 2013/2528(RSP)) 

Regulas priekšlikums 

29. pants 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Vispārēji noteikumi  Vispārēji noteikumi  

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:  

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;  

b) tiek saglabāti saimniecībā esošie 
ilggadīgie zālāji, un  

b) tiek saglabāti saimniecībā esošie 
ilggadīgie zālāji un pastāvīgās ganības, un  

c) lauksaimniecības platībā ir izdalīta 
ekoloăiski nozīmīga platība.  

c) lauksaimniecības platībā ir izdalīta 
ekoloăiski nozīmīga platība. 

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

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

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. 

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, 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.  

4.  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.  

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.  

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

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

 4.a Lauksaimniekus, kas atbilst 
Regulas (EK) Nr. 1698/2005 39. panta 
2. punktā vai Regulas (EK) Nr. […] 
[RDP] 29. panta 2. punktā izklāstītajām 
prasībām, vai tos, kuru saimniecības ir 
apstiprinātas saskaĦā ar valsts vai 
reăionu vides sertifikācijas sistēmām, 
uzskata par tādiem, kas īsteno vienu vai 
vairākas saistītās lauksaimniecības 
prakses, kas minētas 1. punktā, ar 
noteikumu, ka šīs prasības un vides 
sertifikācijas sistēmas atbilst šādiem 
nosacījumiem: 

 a) tās pilnībā aptver lauksaimnieku 
saimniecības, kurās piemēro 1. punktā 
minētās saistītās prakses; 

 b) tās ir tāda paša veida kā 1. punktā 
minētās prakses; un 

 c) tās ir vērienīgākas klimata un vides 
mērėu sasniegšanā nekā 1. punktā 
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minētās prakses. 

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.  

Or. en 



 

AM\929547LV.doc  PE503.600v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

 
6.3.2013 B7-0079/158 

Grozījums Nr.  158 

Dan Jørgensen, Ulrike Rodust, Gerben-Jan Gerbrandy, Andrea Zanoni, Sirpa 

Pietikäinen 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)0625/3 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) 
– 2013/2528(RSP)) 

Regulas priekšlikums 

30. pants 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Kultūru dažādošana Augseka 

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.  

 1.a Atkāpjoties no 1. punkta un 
pamatojoties uz Komisijas 
apstiprinājumu, attiecībā uz platībām, kur 
tas agronomiski nav iespējams, var 
pielāgot augsekas noteikumus.  

2. Komisija ir pilnvarota saskaĦā ar 
55. pantu pieĦemt deleăētos aktus, kuros 
nosaka “kultūras” definīciju un noteikumus 
par dažādu kultūru īpatsvara precīzu 
aprēėināšanu. 

2. Komisija ir pilnvarota saskaĦā ar 
55. pantu pieĦemt deleăētos aktus, kuros 
nosaka “kultūras” definīciju un noteikumus 
par dažādu kultūru īpatsvara precīzu 
aprēėināšanu.  

Or. en 
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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)0625/3 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) 
– 2013/2528(RSP)) 

Regulas priekšlikums 

31. pants 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Ilggadīgie zālāji Ilggadīgie zālāji un pastāvīgās ganības 

1. Lauksaimnieki saglabā ilggadīgos 
zālājus tajās savu saimniecību platībās, 
kuras deklarētas kā ilggadīgie zālāji 
pieteikumā, kas iesniegts par 
2014. pieprasījumu gadu saskaĦā ar 
Regulas (ES) Nr. XXX (HZ) 74. panta 
1. punktu, turpmāk “atsauces platības, ko 
aizĦem ilggadīgie zālāji”. 

1. Lauksaimnieki saglabā ilggadīgos 
zālājus un pastāvīgās ganības tajās savu 
saimniecību platībās, kuras deklarētas kā 
tādas pieteikumā, kas iesniegts par 
2014. pieprasījumu gadu saskaĦā ar 
Regulas (ES) Nr. XXX (HZ) 74. panta 
1. punktu, turpmāk “atsauces platības, ko 
aizĦem ilggadīgie zālāji un pastāvīgās 
ganības”.  

Atsauces platības, ko aizĦem 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 aizĦem ilggadīgie 
zālāji un pastāvīgās ganības, palielina 
gadījumos, kad lauksaimniekam ir 
pienākums pārveidot platības ilggadīgajos 
zālājos un pastāvīgajās ganībās 
2014. gadā un/vai 2015. gadā, kā minēts 
Regulas (ES) Nr. […] [HZR] 93. pantā.  

2. Lauksaimniekiem ir atĜauts pārveidot ne 
vairāk kā 5 % no atsauces platībām, ko 
aizĦem ilggadīgie zālāji. Nepārvaramas 
varas un ārkārtas apstākĜos minēto limitu 
nepiemēro.  

2. AtĜauts pārveidot ne vairāk kā 5 % no 
atsauces platībām, ko aizĦem ilggadīgie 
zālāji un pastāvīgās ganības, izĦemot ar 
oglekli bagātas augsnes, mitrājus un 
pusdabiskus zālājus un ganības. Ārkārtas 
apstākĜos šo procentuālo daĜu var 
palielināt līdz 7 %.  

3. Komisija ir pilnvarota saskaĦā ar 3.  Komisija ir pilnvarota saskaĦā ar 
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55. pantu pieĦemt deleăētos aktus, kuros 
paredz noteikumus par atsauces platību, ko 
aizĦem ilggadīgie zālāji, palielināšanu, kā 
minēts 1. punkta otrajā daĜā, ilggadīgo 
zālāju atjaunošanu, lauksaimniecības 
platības pārveidošanu ilggadīgos zālājos, ja 
pārsniegts atĜautais samazinājums, kas 
minēts 2. punktā, kā arī noteikumus par to, 
kā zemes nodošanas gadījumā grozāma 
atsauces platība, ko aizĦem ilggadīgie 
zālāji.  

55. pantu pieĦemt deleăētos aktus, kuros 
paredz noteikumus par atsauces platību, ko 
aizĦem ilggadīgie zālāji un pastāvīgās 
ganības, palielināšanu, kā minēts 1. punkta 
otrajā daĜā, ilggadīgo zālāju un pastāvīgo 
ganību atjaunošanu, lauksaimniecības 
platības pārveidošanu ilggadīgos zālājos 
un pastāvīgajās ganībās, ja pārsniegts 
atĜautais samazinājums, kas minēts 
2. punktā, 2. punktā minētos ārkārtas 
apstākĜus, kā arī noteikumus par to, kā 
zemes nodošanas gadījumā grozāma 
atsauces platība, ko aizĦem ilggadīgie 
zālāji un pastāvīgās ganības.  

Or. en 
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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)0625/3 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) 
– 2013/2528(RSP)) 

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

Or. en 

 
 


