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6.3.2013 B7-0079/177 

Grozījums Nr.  177 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Marisa 
Matias, Kyriacos Triantaphyllides 
GUE/NGL 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 

4. pants 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Definīcijas Definīcijas 

1. Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:  1. Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:  

(a) “lauksaimnieks” ir fiziska vai juridiska 
persona vai fizisku vai juridisku personu 
grupa neatkarīgi no grupai un tās locekĜiem 
valsts tiesību aktos piešėirtā juridiskā 
statusa, kuras saimniecība atrodas 
Savienības teritorijā, kā definēts Līguma 
par Eiropas Savienību 52. pantā saistībā ar 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
349. un 355. pantu, un kura veic 
lauksaimniecisku darbību;  

(a) “lauksaimnieks” ir fiziska vai juridiska 
persona vai fizisku vai juridisku personu 
grupa neatkarīgi no grupai un tās locekĜiem 
valsts tiesību aktos piešėirtā juridiskā 
statusa, kuras saimniecība atrodas 
Savienības teritorijā, kā definēts Līguma 
par Eiropas Savienību 52. pantā saistībā ar 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
349. un 355. pantu, un kura veic 
lauksaimniecisku darbību;  

(b) “saimniecība” ir visas 
lauksaimnieciskām darbībām izmantotās 
un lauksaimnieka apsaimniekotās vienības, 
kuras atrodas tās pašas dalībvalsts 
teritorijā;  

(b) “saimniecība” ir visas 
lauksaimnieciskām darbībām izmantotās 
un lauksaimnieka apsaimniekotās vienības, 
kuras atrodas tās pašas dalībvalsts 
teritorijā;  

(c) “lauksaimnieciska darbība” ir:  (c) “lauksaimnieciska darbība” ir:  

lauksaimniecības produktu ražošana vai 
audzēšana, tostarp ražas novākšana, 
slaukšana, dzīvnieku audzēšana un 
turēšana lauksaimniecības nolūkiem,  

lauksaimniecības produktu ražošana vai 
audzēšana, tostarp ražas novākšana, 
slaukšana, dzīvnieku audzēšana un 
turēšana lauksaimniecības nolūkiem,  

lauksaimniecības zemes uzturēšana 
noganīšanai vai kultūru audzēšanai 
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piemērotā stāvoklī, neveicot īpašus 
sagatavošanas darbus papildus 
tradicionālo lauksaimniecības metožu un 
tehnikas izmantošanai, vai 

dalībvalstu noteikta darbības minimuma 
veikšana lauksaimniecības platībās, kuras 
tiek dabiski uzturētas noganīšanai vai 
kultūru audzēšanai piemērotā stāvoklī; 

 

(d) “lauksaimniecības produkti” ir Līguma 
I pielikumā uzskaitītie produkti, izĦemot 
zivsaimniecības produktus, kā arī kokvilna;  

(d) “lauksaimniecības produkti” ir Līguma 
I pielikumā uzskaitītie produkti, izĦemot 
zivsaimniecības produktus, kā arī kokvilna;  

(e) “lauksaimniecības platība” ir platība, ko 
aizĦem aramzeme, ilggadīgie zālāji vai 
ilggadīgie stādījumi;  

(e) “lauksaimniecības platība” ir platība, ko 
aizĦem aramzeme, ilggadīgie zālāji vai 
ilggadīgie stādījumi;  

(f) “aramzeme” ir zeme, ko apstrādā 
kultūraugu audzēšanai, vai zeme, kas 
pieejama kultūraugu audzēšanai, bet ir 
atstāta papuvē, arī platības, kuras atstātas 
atmatā saskaĦā ar Regulas (EK) 
Nr. 1257/1999 22., 23. un 24. pantu, 
Regulas (EK) Nr. 1698/2005 39. pantu un 
Regulas (ES) Nr. […] [RDR] 29. pantu, 
neatkarīgi no tā, vai uz attiecīgās zemes ir 
siltumnīcas vai stacionārs vai pārvietojams 
segums;  

(f) “aramzeme” ir zeme, ko apstrādā 
kultūraugu audzēšanai, vai zeme, kas 
pieejama kultūraugu audzēšanai, bet ir 
atstāta papuvē, arī platības, kuras atstātas 
atmatā saskaĦā ar Regulas (EK) 
Nr. 1257/1999 22., 23. un 24. pantu, 
Regulas (EK) Nr. 1698/2005 39. pantu un 
Regulas (ES) Nr. […] [RDR] 29. pantu, 
neatkarīgi no tā, vai uz attiecīgās zemes ir 
siltumnīcas vai stacionārs vai pārvietojams 
segums;  

(g) “ilggadīgie stādījumi” ir kultūras, kuras 
neaudzē augsekā, nav ilggadīgie zālāji, 
attiecīgajā zemē aug piecus gadus vai ilgāk 
un dod ražu vairākas reizes, tostarp 
stādaudzētavas un īscirtmeta atvasāji;  

(g) “ilggadīgie stādījumi” ir kultūras, kuras 
neaudzē augsekā, nav ilggadīgie zālāji, 
attiecīgajā zemē aug piecus gadus vai ilgāk 
un dod ražu vairākas reizes, tostarp 
stādaudzētavas un īscirtmeta atvasāji;  

(h) “ilggadīgie zālāji” ir zeme, ko izmanto, 
lai audzētu dabīgi veidojušās (pašiesējušās) 
vai kultivētas (sētas) stiebrzāles vai citus 
lopbarības zālaugus, un kas piecus gadus 
vai ilgāk nav iekĜauta saimniecības 
augsekas sistēmā; tajā var augt citas 
noganīšanai piemērotas sugas, ja pārsvaru 
saglabā stiebrzāles un citi lopbarības 
zālaugi;  

(h) “ilggadīgie zālāji” ir zeme, ko izmanto, 
lai audzētu dabīgi veidojušās (pašiesējušās) 
vai kultivētas (sētas) stiebrzāles vai citus 
lopbarības zālaugus, un kas piecus gadus 
vai ilgāk nav iekĜauta saimniecības 
augsekas sistēmā; tajā var augt citas 
noganīšanai piemērotas sugas, ja pārsvaru 
saglabā stiebrzāles un citi lopbarības 
zālaugi;  

(i) “stiebrzāles vai citi lopbarības zālaugi” 
ir visi zālaugi, kas tradicionāli aug dabiskās 
ganībās vai ko dalībvalstī parasti iekĜauj 
ganībām vai pĜavām paredzētos sēklu 
maisījumos (neatkarīgi no tā, vai tās 

(i) “stiebrzāles vai citi lopbarības zālaugi” 
ir visi zālaugi, kas tradicionāli aug dabiskās 
ganībās vai ko dalībvalstī parasti iekĜauj 
ganībām vai pĜavām paredzētos sēklu 
maisījumos (neatkarīgi no tā, vai tās 
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izmanto lopu ganīšanai);  izmanto lopu ganīšanai);  

(j) “stādaudzētavas” ir platības, kurās 
atklātā laukā audzē jaunus kokaugus 
turpmākai pārstādīšanai, proti:  

(j) “stādaudzētavas” ir platības, kurās 
atklātā laukā audzē jaunus kokaugus 
turpmākai pārstādīšanai, proti:  

– vīnogulāju stādu un potcelmu 
audzētavas,  

– vīnogulāju stādu un potcelmu 
audzētavas,  

– augĜu koku un ogulāju stādaudzētavas,  – augĜu koku un ogulāju stādaudzētavas,  

– dekoratīvo augu stādaudzētavas,  – dekoratīvo augu stādaudzētavas,  

– komerciālas meža kokaudzētavas 
(izĦemot tās, kas saimniecības pašas 
vajadzībām ierīkotas meža zemē),  

– komerciālas meža kokaudzētavas 
(izĦemot tās, kas saimniecības pašas 
vajadzībām ierīkotas meža zemē),  

– kokus un krūmus, ko paredzēts stādīt 
dārzos, parkos, ceĜmalās un uz 
uzbērumiem, (piemēram, dzīvžogu augus, 
rožu krūmus un citus dekoratīvus krūmus, 
dekoratīvus skuju kokus), tostarp visos 
gadījumos potcelmus un sējeĦus;  

– kokus un krūmus, ko paredzēts stādīt 
dārzos, parkos, ceĜmalās un uz 
uzbērumiem, (piemēram, dzīvžogu augus, 
rožu krūmus un citus dekoratīvus krūmus, 
dekoratīvus skuju kokus), tostarp visos 
gadījumos potcelmus un sējeĦus;  

(k) “īscirtmeta atvasāji” ir platības, kuras 
apstādītas ar tādu sugu kokiem (KN kods 
06029041), kas jānosaka dalībvalstīm, 
kurās augošo ilggadīgo kokaugu saknes 
vai celmi pēc mežizstrādes paliek zemē un 
nākamajā sezonā dzen jaunas atvases un 
kuru maksimālais cirtes aprites laiks ir 
jānosaka dalībvalstīm. 

 

2. Komisija ir pilnvarota saskaĦā ar 
55. pantu pieĦemt deleăētos aktus, lai:  

2. Komisija ir pilnvarota saskaĦā ar 
55. pantu pieĦemt deleăētos aktus, lai:  

(a) noteiktu jaunas definīcijas, kas saistītas 
ar piekĜuvi atbalstam saskaĦā ar šo regulu;  

(a) noteiktu jaunas definīcijas, kas saistītas 
ar piekĜuvi atbalstam saskaĦā ar šo regulu;  

(b) izveidotu pamatsistēmu, kuras ietvaros 
dalībvalstis nosaka veicamo darbību 
minimumu platībās, kas tiek dabiski 
uzturētas noganīšanai vai kultūru 
audzēšanai piemērotā stāvoklī;  

(b) izveidotu pamatsistēmu, kuras ietvaros 
dalībvalstis nosaka veicamo darbību 
minimumu platībās, kas tiek dabiski 
uzturētas noganīšanai vai kultūru 
audzēšanai piemērotā stāvoklī;  

(c) noteiktu kritērijus, kas lauksaimniekiem 
jāievēro, lai tiktu uzskatīts, ka viĦi ir 
izpildījuši pienākumu uzturēt 
lauksaimniecības platību noganīšanai vai 
kultūru audzēšanai piemērotā stāvoklī, kā 
minēts 1. punkta c) apakšpunktā;  

(c) noteiktu kritērijus, kas lauksaimniekiem 
jāievēro, lai tiktu uzskatīts, ka viĦi ir 
izpildījuši pienākumu uzturēt 
lauksaimniecības platību noganīšanai vai 
kultūru audzēšanai piemērotā stāvoklī, kā 
minēts 1. punkta c) apakšpunktā;  

(d) noteiktu kritērijus, ar kuriem nosaka 
stiebrzāĜu un citu lopbarības zālaugu 

(d) noteiktu kritērijus, ar kuriem nosaka 
stiebrzāĜu un citu lopbarības zālaugu 
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pārsvaru 1. punkta h) apakšpunkta 
piemērošanas vajadzībām.  

pārsvaru 1. punkta h) apakšpunkta 
piemērošanas vajadzībām.  

Or. pt 
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6.3.2013 B7-0079/178 

Grozījums Nr.  178 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Kyriacos Triantaphyllides 
GUE/NGL 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 

11. pants 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Maksājuma pakāpeniska samazināšana un 
nepārsniedzamās summas noteikšana 

Maksājuma pakāpeniska samazināšana un 
nepārsniedzamās 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 20 % samazina daĜu, kas lielāka par 
EUR 20 000 un nepārsniedz EUR 50 000;  

– par 40 % samazina daĜu, kas lielāka par 
EUR 200 000 un nepārsniedz 
EUR 250 000,  

– par 50 % 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 80 % 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.  

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.  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. 
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2. nodaĜai. 

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. pt 
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6.3.2013 B7-0079/179 

Grozījums Nr.  179 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Willy 
Meyer, Marie-Christine Vergiat, Paul Murphy, Marisa Matias 
GUE/NGL 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 

14. pants – 1. punkts – pirmā 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 noteiktu procentuālu 
daudzumu no gada valsts maksimālā 
apjoma 2014.−2019. kalendārajam gadam, 
kas noteikts šīs regulas II pielikumā, darīt 
pieejamu 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. Pārvietotos 
līdzekĜus 100 % apmērā finansē no 
Savienības KLP budžeta, lai novērstu 
lauku apvidu un lauksaimnieciskās 
darbības, jo īpaši videi draudzīgas 
lauksaimniecības, panīkumu saskaĦā ar 
lauku attīstības prioritātēm (4. un 
5. prioritāte), kas minētas Regulas (ES) 
Nr. [...] [RDR] 5. pantā. 

Or. pt 



 

AM\929687LV.doc  PE503.600v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

 
6.3.2013 B7-0079/180 

Grozījums Nr.  180 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides 
GUE/NGL 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 

22.a pants (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 22.a pants 

 
Dalībvalstu konverăence saistībā ar 

maksājumtiesību vērtību 

 
1. Līdz daudzgadu finanšu shēmas 2014.–
2020. gadam termiĦa beigām tiešo 
atbalstu taisnīgi sadala visā Eiropas 
Savienībā, lai panāktu tiešā ienākumu 
atbalsta lauksaimniekiem pilnu 
konverăenci starp dalībvalstīm. 

 
2. Komisija, lai īstenotu 1. punktā izvirzīto 
konverăences mērėi, vēlākais 2013. gada 
pirmā ceturkšĦa beigās iesniedz 
priekšlikumu, nosakot šīs īstenošanas 
metodi un termiĦus. Šajā priekšlikumā 
jāparedz maksājumu par hektāru 
tuvināšanas starpposmi tā, lai minētajā 
datumā tiktu panākta pilna konverăence. 

 
3. Šā panta 1. un 2. punktā minēto 
maksājumu tuvināšanu proporcionāli 
finansē visas dalībvalstīs, kuru tiešie 
maksājumi pārsniedz Savienības vidējo 
rādītāju. 

 4. Neraugoties uz saskaĦā ar 1. punktu 
sasniedzamo maksājumu tuvināšanu, 
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dalībvalstīs pienācīgi Ħem vērā algu 
līmeĦa un resursu izmaksu atšėirības 
tajās. Komisija 2. punktā minētajā 
priekšlikumā Ħem vērā šīs atšėirības. 

Or. pt 


