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Grozījums Nr. 103
Bas Eickhout
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību (LESD) 208. pantu 
KLP būtu jāņem vērā attīstības sadarbības 
mērķi, tostarp Apvienoto Nāciju 
Organizācijas un citu starptautisku 
organizāciju apstiprinātie 
mērķi. Pasākumiem, kas īstenoti saskaņā 
ar šo regulu, nevajadzētu apdraudēt 
jaunattīstības valstu un jo īpaši vismazāk 
attīstīto valstu (VAV) pārtikas ražošanas 
jaudu un ilgtermiņa nodrošinātību ar 
pārtiku, un tiem būtu jāveicina Savienības 
saistību izpilde klimata pārmaiņu 
mazināšanas jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 104
Karin Kadenbach, Christel Schaldemose, Åsa Westlund, Brian Simpson, Phil 
Prendergast

Regulas priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Šīs regulas īstenošanai būtu jāatbilst 
attīstības sadarbības mērķiem, kas noteikti 
Savienības politikas programmā attiecībā 
uz pārtikas nodrošinājuma programmu 
(COM(2010)0127), jo īpaši nodrošinot, ka 
KLP pasākumu īstenošana neapdraud 
jaunattīstības valstu pārtikas ražošanas 
iespējas un pārtikas nodrošinājumu 
ilgtermiņā, un šo iedzīvotāju spējas 
pašiem sevi pabarot, vienlaikus 
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nodrošinot politikas saskaņotību attīstības 
jomā saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 208. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 105
Monika Hohlmeier

Regulas priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Birokrātiskā sloga samazināšana ir 
viens no galvenajiem KLP reformas 
mērķiem. Ieviešot reālistiskas 
pieļaujamības robežvērtības un minimālos 
ierobežojumus, kā arī panākot līdzsvaru 
starp uzticēšanos un pārbaudīšanu,
turpmākais administratīvais slogs 
dalībvalstīm un saņēmējiem ir jānotur 
saprātīgās robežās. Kā daļa no šī 
birokrātiskā sloga samazināšanas procesa 
pienācīgi jāņem vērā visu līmeņu 
pārbaužu administratīvās un citas 
izmaksas, un jāatbalsta efektīvas 
administratīvās un monitoringa sistēmas.  
Virsmērķim ir jābūt administratīvo 
izmaksu samazināšanai un administratīvā 
sloga saprātīgai atpakļatgriešanai 
lauksaimnieku un pārvaldnieku ziņā.

Or. de

Grozījums Nr. 106
Bas Eickhout
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
3. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Lai papildinātu vai grozītu noteiktus 
nebūtiskus šīs regulas elementus, būtu 
jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar Līguma 
290. pantu attiecībā uz maksājumu 
aģentūru un koordinējošo iestāžu 
akreditāciju, saimniecību konsultatīvās 
sistēmas saturu, pasākumiem, kas 
finansējami no Savienības budžeta saskaņā 
ar valsts intervenci, un ar valsts 
intervencēm saistīto darbību novērtējumu, 
dalībvalstīm nodrošināto atmaksājumu 
samazinājumiem un to apturēšanu, 
izdevumu un ieņēmumu savstarpējo 
kompensēšanos fondos, parādu piedziņu, 
atbalsta saņēmējiem piemērojamiem 
sodiem par atbilstības nosacījumu 
neievērošanu, attiecībā uz noteikumiem par 
nodrošinājumu, par integrētās 
administrēšanas un kontroles sistēmas 
darbību, pasākumiem, kuru darījumi netiek 
rūpīgi pārbaudīti, sodiem, ko piemēro par 
savstarpējās atbilstības prasību 
neievērošanu, noteikumiem par ilggadīgo
zālaugu platību uzturēšanu, noteikumiem 
par noteicošo datumu un valūtas maiņas 
kursu, kas jāpiemēro dalībvalstīm, kuras 
nelieto euro, kā arī attiecībā uz saskaņā ar 
KLP pieņemto pasākumu kopīgās 
novērtēšanas sistēmas saturu. Ir īpaši 
svarīgi, lai Komisija, veicot sagatavošanas 
darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, 
tostarp ar ekspertiem. Komisijai, 
sagatavojot un izstrādājot deleģētus aktus, 
būtu jānodrošina, lai attiecīgos dokumentus 
vienlaikus, savlaicīgi un atbilstīgi nosūtītu 
Eiropas Parlamentam un Padomei.

(3) Lai papildinātu vai grozītu noteiktus 
nebūtiskus šīs regulas elementus, būtu 
jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar Līguma 
290. pantu attiecībā uz maksājumu 
aģentūru un koordinējošo iestāžu 
akreditāciju, saimniecību konsultatīvās 
sistēmas saturu, pasākumiem, kas 
finansējami no Savienības budžeta saskaņā 
ar valsts intervenci, un ar valsts 
intervencēm saistīto darbību novērtējumu, 
dalībvalstīm nodrošināto atmaksājumu 
samazinājumiem un to apturēšanu, 
izdevumu un ieņēmumu savstarpējo 
kompensēšanos fondos, parādu piedziņu, 
atbalsta saņēmējiem piemērojamiem 
sodiem par atbilstības nosacījumu 
neievērošanu, attiecībā uz noteikumiem par 
nodrošinājumu, par integrētās 
administrēšanas un kontroles sistēmas 
darbību, pasākumiem, kuru darījumi netiek 
rūpīgi pārbaudīti, sodiem, ko piemēro par 
savstarpējās atbilstības prasību 
neievērošanu, noteikumiem par ilggadīgo
ganību platību uzturēšanu, noteikumiem 
par noteicošo datumu un valūtas maiņas 
kursu, kas jāpiemēro dalībvalstīm, kuras 
nelieto euro, kā arī attiecībā uz saskaņā ar 
KLP pieņemto pasākumu kopīgās 
novērtēšanas sistēmas saturu. Ir īpaši 
svarīgi, lai Komisija, veicot sagatavošanas 
darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, 
tostarp ar ekspertiem. Komisijai, 
sagatavojot un izstrādājot deleģētus aktus, 
būtu jānodrošina, lai attiecīgos dokumentus 
vienlaikus, savlaicīgi un atbilstīgi nosūtītu 
Eiropas Parlamentam un Padomei.
(Grozījums izdarāms visā tekstā.)

Or. en

Pamatojums

Izmantojot terminu “zālaugu” (agrāk "ganību”) netiek pienācīgi ņemta vērā barošanās ar 
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rupjās lopbarības sugām, kas nenozīmē vienīgi zālaugus. Ganīšana jau izveidotās ganību 
platībās novērš zemes pamešanu un bioloģiskās daudzveidības zaudēšanu, novēršot to, ka 
teritorijas pārņem izplatītākās sugas, un uztur augstas dabas vērtības sistēmas, tādējādi 
nodrošinot sabiedrisko labumu. Šīs izmaiņas jāattiecina uz visu regulas tekstu.

Grozījums Nr. 107
Marian Harkin

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Savienības budžetam būtu jāfinansē 
KLP izdevumi, tostarp tie, kas attiecas uz 
lauku attīstību, izmantojot abus fondus vai 
nu tiešā veidā, vai arī īstenojot dalītu 
pārvaldību ar dalībvalstīm. Būtu jānosaka 
pasākumu veidi, kurus var finansēt, 
izmantojot šos fondus.

(6) Savienības budžetam būtu jāfinansē 
KLP izdevumi, tostarp tie, kas attiecas uz 
lauku attīstību, izmantojot abus fondus vai 
nu tiešā veidā, vai arī īstenojot dalītu 
pārvaldību ar dalībvalstīm. Būtu jānosaka 
pasākumu veidi, kurus var finansēt, 
izmantojot šos fondus. Jāizvairās no 
retrospektīvu izmaiņu izdarīšanas jebkuru 
šo pasākumu nosacījumos.

Or. en

Grozījums Nr. 108
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Ja kāda dalībvalsts akreditē vairāk nekā 
vienu maksājumu aģentūru, ir svarīgi, ka tā 
norīko tikai vienu koordinējošo iestādi, lai 
nodrošinātu konsekvenci līdzekļu 
pārvaldībā, panāktu Komisijas un dažādu 
akreditēto maksājumu aģentūru sadarbību, 
kā arī nodrošinātu to, ka Komisijas prasītā 
informācija par vairāku maksājumu 
aģentūru darbībām ir ātri pieejama.
Koordinējošai iestādei būtu jāatbild arī par 
to, lai tiktu nodrošināts, ka tiek veikti 

(8) Ja kāda dalībvalsts akreditē vairāk nekā 
vienu maksājumu aģentūru, ir svarīgi, ka tā 
norīko koordinējošo iestādi, lai nodrošinātu 
konsekvenci līdzekļu pārvaldībā, panāktu 
Komisijas un dažādu akreditēto 
maksājumu aģentūru sadarbību, kā arī 
nodrošinātu to, ka Komisijas prasītā 
informācija par vairāku maksājumu 
aģentūru darbībām ir ātri pieejama.
Koordinējošai iestādei būtu jāatbild arī par 
to, lai tiktu nodrošināts, ka tiek veikti 
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koriģējošie pasākumi un ka Komisija ir 
informēta par turpmākajām izpildes 
pārbaudēm, un tai būtu arī jānodrošina
kopīgo noteikumu un standartu vienāda
piemērošana.

koriģējošie pasākumi un ka Komisija ir 
informēta par turpmākajām izpildes 
pārbaudēm, un tai būtu arī jānodrošina
starptautiski pieņemtu noteikumu un 
standartu piemērošana.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums ir paredzēts, lai precizētu, ka aģentūra, kas ir atbildīga par šiem uzdevumiem, 
ir atbildīga arī par citiem jautājumiem, un maksājumu aģentūru koordinējošās iestādes 
novērtētu maksājumu aģentūru profesionalitāti, pamatojoties uz starptautiski pieņemtiem 
standartiem, jo pašlaik nav pieejamas nekādas vadlīnijas attiecībā uz to, kā iestādei sagatavot 
savu atzinumu.

Grozījums Nr. 109
Julie Girling, Anthea McIntyre

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Tikai dalībvalstu akreditētas 
maksājumu aģentūras nodrošina 
pietiekamu pārliecību par to, ka pirms 
Savienības atbalsta piešķiršanas 
saņēmējiem ir veiktas vajadzīgās kontroles.
Tāpēc būtu skaidri jānosaka, ka tikai 
akreditētu maksājumu aģentūru izdevumi 
var tikt atmaksāti no Savienības budžeta.

(9) Tikai dalībvalstu akreditētas 
maksājumu aģentūras nodrošina 
pietiekamu pārliecību par to, ka pirms 
Savienības atbalsta piešķiršanas 
saņēmējiem ir veiktas vajadzīgās kontroles.
Tāpēc būtu skaidri jānosaka, ka tikai 
akreditētu maksājumu aģentūru izdevumi 
var tikt atmaksāti no Savienības budžeta, 
un ka šīs kontroles tiek veiktas, 
pamatojoties uz vienotu integrētu 
paraugu.

Or. en

Pamatojums

Revīzijas metodoloģijai ir jābūt pamatotai uz vienkārša integrēta parauga, lai samazinātu 
slogu atbildīgajām iestādēm. 
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Grozījums Nr. 110
Julie Girling

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Tikai dalībvalstu akreditētas 
maksājumu aģentūras nodrošina 
pietiekamu pārliecību par to, ka pirms 
Savienības atbalsta piešķiršanas 
saņēmējiem ir veiktas vajadzīgās kontroles.
Tāpēc būtu skaidri jānosaka, ka tikai 
akreditētu maksājumu aģentūru izdevumi 
var tikt atmaksāti no Savienības budžeta.

(9) Tikai dalībvalstu akreditētas 
maksājumu aģentūras nodrošina 
pietiekamu pārliecību par to, ka pirms 
Savienības atbalsta piešķiršanas 
saņēmējiem ir veiktas vajadzīgās kontroles.
Tāpēc būtu skaidri jānosaka, ka vienīgi 
akreditētas atbildīgās iestādes var būt 
atbildīgas par izdevumiem, kas jāatmaksā
no Savienības budžeta.

Or. en

Grozījums Nr. 111
Monika Hohlmeier

Regulas priekšlikums
9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9a) Lielākās prasības no sertifikācijas 
iestādēm un maksājumu aģentūrām 
nedrīkst būt saistītas ar vēl lielāku 
birokrātiskā sloga palielināšanos 
dalībvalstīs, un jo īpaši — šīs prasības 
nevar būt stingrākas par starptautiskajiem 
revīzijas standartiem. Attiecībā uz 
sertifikācijas procesa darbības jomu un 
saturu ir jāsaglabā izmaksu — ieguvumu 
līdzsvars, un papildu prasībām attiecībā 
uz ziņošanu ir jārada nepārprotama 
pievienotā vērtība.

Or. de
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Grozījums Nr. 112
Spyros Danellis

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Lai uzlabotu atbalsta saņēmēju 
informētību par sakarību starp 
lauksaimniecības praksi un saimniecību 
pārvaldību, no vienas puses, un 
standartiem, kas saistīti ar vidi, klimata 
pārmaiņām, zemes labiem 
lauksaimniecības apstākļiem, pārtikas 
nekaitīgumu, sabiedrības veselību, 
dzīvnieku veselību, augu veselību un 
dzīvnieku labturību, no otras puses,
dalībvalstīm ir jāizveido visaptveroša 
saimniecību konsultatīvā sistēma, kas 
piedāvā konsultācijas atbalsta saņēmējiem.
Šādai saimniecību konsultatīvajai sistēmai 
nevajadzētu nekādā veidā ietekmēt atbalsta 
saņēmēju pienākumu un atbildību ievērot 
šos standartus. Dalībvalstīm arī būtu 
jānodrošina konsultāciju un pārbaužu 
nepārprotama nošķirtība.

(10) Lai uzlabotu atbalsta saņēmēju 
informētību par sakarību starp 
lauksaimniecības praksi, pārvaldību un 
saimniecību riska pārvaldību, no vienas 
puses, un standartiem, kas saistīti ar vidi, 
klimata pārmaiņām, zemes labiem 
lauksaimniecības apstākļiem, pārtikas 
nekaitīgumu, sabiedrības veselību, 
dzīvnieku veselību, augu veselību un 
dzīvnieku labturību, no otras puses, 
dalībvalstīm ir jāizveido visaptveroša 
saimniecību konsultatīvā sistēma, kas 
piedāvā konsultācijas atbalsta saņēmējiem.
Šādai saimniecību konsultatīvajai sistēmai 
nevajadzētu nekādā veidā ietekmēt atbalsta 
saņēmēju pienākumu un atbildību ievērot 
šos standartus. Dalībvalstīm arī būtu 
jānodrošina konsultāciju un pārbaužu 
nepārprotama nošķirtība.

Or. en

Grozījums Nr. 113
Bas Eickhout
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Saimniecību konsultatīvajai sistēmai 
būtu jāaptver vismaz tās prasības un 
standarti, kas veido savstarpējās atbilstības 
prasību darbības jomu. Šai sistēmai būtu 
jāaptver arī prasības saistībā ar klimatam 
un videi labvēlīgu lauksaimniecības praksi 
attiecībā uz tiešajiem maksājumiem, kā arī 

(11) Saimniecību konsultatīvajai sistēmai 
būtu jāaptver vismaz tās prasības un 
standarti, kas veido savstarpējās atbilstības 
prasību darbības jomu. Šai sistēmai būtu 
jāaptver arī prasības saistībā ar klimatam 
un videi labvēlīgu lauksaimniecības praksi 
attiecībā uz tiešajiem maksājumiem, kā arī 
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lauksaimniecības teritoriju 
apsaimniekošanu saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes xxx Regulu (ES) 
Nr. TM/xxx, ar ko izveido noteikumus par 
lauksaimniekiem paredzētiem tiešajiem 
maksājumiem, kurus veic saskaņā ar 
kopējās lauksaimniecības politikas atbalsta 
shēmām. Visbeidzot, šādai sistēmai būtu 
jāaptver noteikti elementi, kas saistīti ar 
klimata pārmaiņu mazināšanu un 
pielāgošanos tām, bioloģisko 
daudzveidību, ūdens resursu aizsardzību, 
dzīvnieku un augu slimību izziņošanu un 
inovācijām, kā arī mazo lauku saimniecību 
saimnieciskās darbības ilgtspējīgu attīstību.

lauksaimniecības teritoriju 
apsaimniekošanu saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes xxx Regulu (ES) 
Nr. TM/xxx, ar ko izveido noteikumus par 
lauksaimniekiem paredzētiem tiešajiem 
maksājumiem, kurus veic saskaņā ar 
kopējās lauksaimniecības politikas atbalsta 
shēmām, kā arī pasākumus, kas pieejami 
saskaņā ar otro pīlāru (Regula (ES) 
Nr. RD/xxx), ar ko veicina pārtikas 
ražošanas sistēmu ilgtspējību, piemēram, 
bioloģiskā lauksaimniecība, bioloģiski 
vērtīgā lauksaimniecība, kā arī agrovides 
un klimata pasākumi. Visbeidzot, šādai 
sistēmai būtu jāaptver noteikti elementi, 
kas saistīti ar klimata pārmaiņu mazināšanu 
un pielāgošanos tām, augsni, bioloģisko 
daudzveidību, ūdens resursu aizsardzību
un barības vielu efektīvu apriti, dzīvnieku 
un augu slimībām, tostarp neķīmiskām 
alternatīvām kaitēkļu kontroles metodēm
un inovācijām, kā arī mazo lauku 
saimniecību saimnieciskās darbības 
ilgtspējīgu attīstību.

Or. en

Grozījums Nr. 114
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Saimniecību konsultatīvajai sistēmai 
būtu jāaptver vismaz tās prasības un 
standarti, kas veido savstarpējās atbilstības 
prasību darbības jomu. Šai sistēmai būtu 
jāaptver arī prasības saistībā ar klimatam 
un videi labvēlīgu lauksaimniecības praksi 
attiecībā uz tiešajiem maksājumiem, kā arī 
lauksaimniecības teritoriju 
apsaimniekošanu saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes xxx Regulu (ES) 
Nr. TM/xxx, ar ko izveido noteikumus par 

(11) Saimniecību konsultatīvajai sistēmai 
būtu jāaptver vismaz tās prasības un 
standarti, kas veido savstarpējās atbilstības 
prasību darbības jomu. Šai sistēmai būtu 
jāaptver arī prasības saistībā ar klimatam 
un videi labvēlīgu lauksaimniecības praksi
attiecībā uz tiešajiem maksājumiem, kā arī 
lauksaimniecības teritoriju 
apsaimniekošanu saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes xxx Regulu (ES) 
Nr. TM/xxx, ar ko izveido noteikumus par 
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lauksaimniekiem paredzētiem tiešajiem 
maksājumiem, kurus veic saskaņā ar 
kopējās lauksaimniecības politikas atbalsta 
shēmām. Visbeidzot, šādai sistēmai būtu 
jāaptver noteikti elementi, kas saistīti ar 
klimata pārmaiņu mazināšanu un 
pielāgošanos tām, bioloģisko 
daudzveidību, ūdens resursu aizsardzību, 
dzīvnieku un augu slimību izziņošanu un 
inovācijām, kā arī mazo lauku saimniecību 
saimnieciskās darbības ilgtspējīgu attīstību.

lauksaimniekiem paredzētiem tiešajiem 
maksājumiem, kurus veic saskaņā ar 
kopējās lauksaimniecības politikas atbalsta 
shēmām. Turklāt šādai sistēmai būtu 
jāaptver noteikti elementi, kas saistīti ar 
klimata pārmaiņu mazināšanu un 
pielāgošanos tām, bioloģisko 
daudzveidību, ūdens resursu aizsardzību, 
dzīvnieku un augu slimību izziņošanu un 
inovācijām. Visbeidzot šai sistēmai būtu 
jāaptver mazo lauku saimniecību 
saimnieciskās darbības ilgtspējīgu attīstību, 
kā arī iespējas ekonomisko un vides risku 
efektīvai pārvaldībai.

Or. en

Grozījums Nr. 115
Julie Girling

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Saimniecību konsultatīvajai sistēmai 
būtu jāaptver vismaz tās prasības un 
standarti, kas veido savstarpējās atbilstības 
prasību darbības jomu. Šai sistēmai būtu 
jāaptver arī prasības saistībā ar klimatam 
un videi labvēlīgu lauksaimniecības praksi 
attiecībā uz tiešajiem maksājumiem, kā arī 
lauksaimniecības teritoriju 
apsaimniekošanu saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes xxx Regulu (ES) 
Nr. TM/xxx, ar ko izveido noteikumus par 
lauksaimniekiem paredzētiem tiešajiem 
maksājumiem, kurus veic saskaņā ar 
kopējās lauksaimniecības politikas atbalsta 
shēmām. Visbeidzot, šādai sistēmai būtu 
jāaptver noteikti elementi, kas saistīti ar 
klimata pārmaiņu mazināšanu un 
pielāgošanos tām, bioloģisko 
daudzveidību, ūdens resursu aizsardzību, 
dzīvnieku un augu slimību izziņošanu un 
inovācijām, kā arī mazo lauku 

(11) Saimniecību konsultatīvajai sistēmai 
būtu jāaptver vismaz tās prasības un 
standarti, kas veido savstarpējās atbilstības 
prasību darbības jomu. Šai sistēmai būtu 
jāaptver arī prasības saistībā ar klimatam 
un videi labvēlīgu lauksaimniecības praksi 
attiecībā uz tiešajiem maksājumiem, kā arī 
lauksaimniecības teritoriju 
apsaimniekošanu saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 
Nr. TM/xxx (xxx), ar ko izveido 
noteikumus par lauksaimniekiem 
paredzētiem tiešajiem maksājumiem, kurus 
veic saskaņā ar kopējās lauksaimniecības 
politikas atbalsta shēmām .
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saimniecību saimnieciskās darbības 
ilgtspējīgu attīstību.

Or. en

Grozījums Nr. 116
George Lyon, Britta Reimers, Liam Aylward

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Saimniecību konsultatīvajai sistēmai 
būtu jāaptver vismaz tās prasības un 
standarti, kas veido savstarpējās atbilstības 
prasību darbības jomu. Šai sistēmai būtu 
jāaptver arī prasības saistībā ar klimatam 
un videi labvēlīgu lauksaimniecības praksi 
attiecībā uz tiešajiem maksājumiem, kā arī 
lauksaimniecības teritoriju 
apsaimniekošanu saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes xxx Regulu (ES) 
Nr. TM/xxx, ar ko izveido noteikumus par 
lauksaimniekiem paredzētiem tiešajiem 
maksājumiem, kurus veic saskaņā ar 
kopējās lauksaimniecības politikas atbalsta
shēmām. Visbeidzot, šādai sistēmai būtu 
jāaptver noteikti elementi, kas saistīti ar 
klimata pārmaiņu mazināšanu un 
pielāgošanos tām, bioloģisko 
daudzveidību, ūdens resursu aizsardzību, 
dzīvnieku un augu slimību izziņošanu un 
inovācijām, kā arī mazo lauku saimniecību 
saimnieciskās darbības ilgtspējīgu attīstību.

(11) Saimniecību konsultatīvajai sistēmai 
būtu jāaptver vismaz tās prasības un 
standarti, kas veido savstarpējās atbilstības 
prasību darbības jomu. Šai sistēmai būtu 
jāaptver arī prasības saistībā ar klimatam 
un videi labvēlīgu lauksaimniecības praksi 
attiecībā uz tiešajiem maksājumiem, kā arī 
lauksaimniecības teritoriju 
apsaimniekošanu saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 
Nr. TM/xxx (xxx), ar ko izveido 
noteikumus par lauksaimniekiem 
paredzētiem tiešajiem maksājumiem, kurus 
veic saskaņā ar kopējās lauksaimniecības 
politikas atbalsta shēmām . Visbeidzot, 
šādai sistēmai būtu jāaptver noteikti 
elementi, kas saistīti ar klimata pārmaiņu 
mazināšanu un pielāgošanos tām, 
bioloģisko daudzveidību, ūdens resursu 
aizsardzību, dzīvnieku un augu slimību 
izziņošanu un inovācijām, kā arī lauku 
saimniecību saimnieciskās darbības 
ilgtspējīgu attīstību, kur tas nepieciešams.

Or. en

Grozījums Nr. 117
Bas Eickhout
Verts/ALE grupas vārdā
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Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Agrometeoroloģisko sistēmu 
izmantošanai un satelītattēlu ieguvei un 
pilnveidei vajadzētu nodrošināt Komisijai 
līdzekli lauksaimniecības tirgu pārvaldībai 
un atvieglot lauksaimniecības izdevumu 
uzraudzību.

(14) Agrometeoroloģisko sistēmu 
izmantošanai un satelītattēlu ieguvei un 
pilnveidei vajadzētu nodrošināt Komisijai 
līdzekli lauksaimniecības tirgu pārvaldībai 
un atvieglot lauksaimniecības izdevumu 
uzraudzību, kā arī to resursu uzraudzību, 
no kuriem lauksaimniecība ir atkarīga, 
tostarp agromežsaimniecības sistēmas.

Or. en

Grozījums Nr. 118
Julie Girling

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Lai nodrošinātu KLP finansējuma 
summu atbilstību gada maksimālajam 
apjomam, būtu jāsaglabā finanšu 
mehānisms, kas minēts Padomes
2009. gada 19. janvāra Regulā (EK) 
Nr. 73/2009, ar ko paredz kopējus 
noteikumus tiešā atbalsta shēmām saskaņā 
ar kopējo lauksaimniecības politiku un 
izveido dažas atbalsta shēmas 
lauksaimniekiem, kā arī groza Regulas
(EK) Nr. 1290/2005, (EK) Nr. 247/2006,
(EK) Nr. 378/200316 un atceļ Regulu (EK) 
Nr. 1782/2003, ar kuru tiek koriģēts tiešā 
atbalsta līmenis. Tāpat ir jāpilnvaro 
Komisija noteikt šīs korekcijas, ja Padome 
tās nav noteikusi pirms tā kalendārā gada 
30. jūnija, uz kuru tās attiecas.

(17) Lai nodrošinātu KLP finansējuma 
summu atbilstību gada maksimālajam 
apjomam, būtu jāsaglabā finanšu 
mehānisms, kas minēts Padomes 
2009. gada 19. janvāra Regulā (EK) 
Nr. 73/2009, ar ko paredz kopējus 
noteikumus tiešā atbalsta shēmām saskaņā 
ar kopējo lauksaimniecības politiku un 
izveido dažas atbalsta shēmas 
lauksaimniekiem, kā arī groza Regulas
(EK) Nr. 1290/2005, (EK) Nr. 247/2006,
(EK) Nr. 378/200316 un atceļ Regulu (EK) 
Nr. 1782/2003 , ar kuru tiek koriģēts tiešā 
atbalsta līmenis, ja prognozes norāda, ka 
attiecīgajā finanšu gadā ir pārsniegts 
2. izdevumu kategorijā maksimāli 
pieļaujamais līmenis ar drošības rezervi 
EUR 300 000 000. Tāpat ir jāpilnvaro 
Komisija noteikt šīs korekcijas, ja Padome 
tās nav noteikusi pirms tā kalendārā gada 
30. jūnija, uz kuru tās attiecas.
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Or. en

Grozījums Nr. 119
Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Budžeta disciplīna prasa arī 
nepārtrauktu budžeta vidēja termiņa 
stāvokļa analīzi. Tāpēc, iesniedzot budžeta 
projektu konkrētam gadam, Komisijai būtu 
jāiesniedz prognozes un analīze Eiropas 
Parlamentam un Padomei un vajadzības 
gadījumā jāierosina likumdevējam attiecīgi 
pasākumi. Turklāt Komisijai būtu vienmēr 
pilnīgi jāizmanto savas pārvaldības 
pilnvaras, lai nodrošinātu to, ka tiek 
ievērots gada maksimālais apjoms, un 
vajadzības gadījumā tai būtu jāierosina 
Eiropas Parlamentam un Padomei vai 
Padomei atbilstoši budžeta stāvokļa 
uzlabošanas pasākumi. Ja budžeta gada 
beigās dalībvalstu pieprasīto atmaksājumu 
dēļ nevar ievērot gada maksimālo apjomu, 
būtu jāparedz, ka Komisija var veikt 
pasākumus, kas ļautu pieejamo budžetu 
provizoriski sadalīt starp dalībvalstīm 
proporcionāli to atmaksājumu 
pieprasījumiem, kas nav vēl apmierināti, 
un ievērojot attiecīgajam gadam noteikto 
maksimālo apjomu. Maksājumi par 
attiecīgo gadu būtu jāsedz nākamajā 
budžeta gadā, un būtu galīgi jānosaka 
katrai dalībvalstij paredzētais Savienības 
finansējuma kopapjoms, kā arī 
kompensēšanās dalībvalstu starpā, lai 
ievērotu noteikto apjomu.

(19) Budžeta disciplīna prasa arī 
nepārtrauktu budžeta vidēja termiņa 
stāvokļa analīzi. Tāpēc, iesniedzot budžeta 
projektu konkrētam gadam, Komisijai būtu 
jāiesniedz prognozes un analīze Eiropas 
Parlamentam un Padomei un vajadzības 
gadījumā jāierosina likumdevējam attiecīgi 
pasākumi. Turklāt Komisijai būtu vienmēr 
pilnīgi jāizmanto savas pārvaldības 
pilnvaras, lai nodrošinātu to, ka tiek 
ievērots gada maksimālais apjoms, un 
vajadzības gadījumā tai būtu jāierosina 
Eiropas Parlamentam un Padomei vai 
Padomei atbilstoši budžeta stāvokļa 
uzlabošanas pasākumi. Ja budžeta gada 
beigās dalībvalstu pieprasīto atmaksājumu 
dēļ nevar ievērot gada maksimālo apjomu, 
būtu jāparedz, ka Komisija var veikt 
pasākumus, kas ļautu pieejamo budžetu, 
ņemot vērā EUR 300 000 000 drošības 
rezervi līdz šim maksimālajam apjomam,
provizoriski sadalīt starp dalībvalstīm 
proporcionāli to atmaksājumu 
pieprasījumiem, kas nav vēl apmierināti, 
un ievērojot attiecīgajam gadam noteikto 
maksimālo apjomu. Maksājumi par 
attiecīgo gadu būtu jāsedz nākamajā 
budžeta gadā, un būtu galīgi jānosaka 
katrai dalībvalstij paredzētais Savienības 
finansējuma kopapjoms, kā arī 
kompensēšanās dalībvalstu starpā, lai 
ievērotu noteikto apjomu.

Or. en
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Pamatojums

Nebūtu jāatceļ pašreizējā 300 miljonu eiro rezerve, kas noteikta ELGF maksimālajā robežā, 
jo tā ir drošības mehānisms.

Grozījums Nr. 120
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre

Regulas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Budžeta izpildē Komisijai būtu 
jāizmanto lauksaimniecības izdevumu 
ikmēneša agrā brīdinājuma un uzraudzības 
sistēma, lai gadījumos, kad pastāv gada 
maksimālā apjoma pārsniegšanas risks, tā 
pēc iespējas ātrāk varētu veikt attiecīgus 
pasākumus saskaņā ar tai piešķirtām 
pārvaldības pilnvarām un ierosināt citus 
pasākumus, ja minētie pasākumi šķiet 
nepietiekami. Komisijai būtu regulāri 
jānosūta Eiropas Parlamentam un Padomei 
ziņojums, kurā līdz šim veiktie izdevumi 
salīdzināti ar prognozēm, kā arī sniegts 
vērtējums par paredzamo izpildi 
atlikušajam budžeta gadam.

(20) Budžeta izpildē Komisijai būtu 
jāizmanto lauksaimniecības izdevumu 
ikmēneša agrā brīdinājuma un uzraudzības 
sistēma, lai gadījumos, kad pastāv gada 
maksimālā apjoma pārsniegšanas risks, tā 
pēc iespējas ātrāk varētu veikt attiecīgus 
pasākumus saskaņā ar tai piešķirtām 
pārvaldības pilnvarām un ierosināt citus 
pasākumus, ja minētie pasākumi šķiet 
nepietiekami, ņemot vērā (19) apsvērumā 
noteikto rezervi. Komisijai būtu regulāri 
jānosūta Eiropas Parlamentam un Padomei 
ziņojums, kurā līdz šim veiktie izdevumi 
salīdzināti ar prognozēm, kā arī sniegts 
vērtējums par paredzamo izpildi 
atlikušajam budžeta gadam.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar 19. apsvērumu, atsauce uz 300 miljonu eiro rezervi ELGF maksimālajā robežā ir 
no jauna jāiekļauj šajā apsvērumā.

Grozījums Nr. 121
Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Regulas priekšlikums
23. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Lauku attīstības programmas finansē 
no Savienības budžeta, pamatojoties uz 
saistībām un veicot gada maksājumus. 
Būtu jānodrošina iespēja dalībvalstīm 
izmantot paredzētos Savienības līdzekļus, 
tiklīdz tās sāk īstenot minētās programmas. 
Tāpēc, nosakot atbilstošus ierobežojumus, 
būtu jāievieš pirmsfinansēšanas sistēma, ar 
ko nodrošina regulāru finanšu līdzekļu 
plūsmu, lai maksājumus atbalsta 
saņēmējiem programmās veiktu atbilstošā 
laikā.

(23) Lauku attīstības programmas finansē 
no Savienības budžeta, pamatojoties uz 
saistībām un veicot gada maksājumus. 
Būtu jānodrošina iespēja dalībvalstīm 
izmantot paredzētos Savienības līdzekļus, 
tiklīdz tās sāk īstenot minētās programmas. 
Dalībvalstis divu mēnešu laikā pēc šī 
lēmuma pieņemšanas var informēt 
Komisiju, ja tās nevēlas saņemt 
pirmsfinansējumu. Tāpēc, nosakot 
atbilstošus ierobežojumus, būtu jāievieš 
pirmsfinansēšanas sistēma, ar ko nodrošina 
regulāru finanšu līdzekļu plūsmu, lai 
maksājumus atbalsta saņēmējiem 
programmās veiktu atbilstošā laikā. 

Or. en

Pamatojums

Lai mazinātu spiedienu uz dalībvalstu budžetiem, tām dalībvalstīm, kas nevēlas programmu 
sākšanai paredzēto pirmsfinansējumu, ir jābūt iespējai no tā atteikties.

Grozījums Nr. 122
Julie Girling

Regulas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Lauku attīstības programmas finansē 
no Savienības budžeta, pamatojoties uz 
saistībām un veicot gada maksājumus. 
Būtu jānodrošina iespēja dalībvalstīm 
izmantot paredzētos Savienības līdzekļus, 
tiklīdz tās sāk īstenot minētās programmas. 
Tāpēc, nosakot atbilstošus ierobežojumus, 
būtu jāievieš pirmsfinansēšanas sistēma, ar 
ko nodrošina regulāru finanšu līdzekļu 
plūsmu, lai maksājumus atbalsta 
saņēmējiem programmās veiktu atbilstošā 
laikā.

(23) Lauku attīstības programmas finansē 
no Savienības budžeta, pamatojoties uz 
saistībām un veicot gada maksājumus. 
Būtu jānodrošina iespēja dalībvalstīm, ja 
tās to vēlas, izmantot paredzētos 
Savienības līdzekļus, tiklīdz tās sāk īstenot 
minētās programmas. Tāpēc, nosakot 
atbilstošus ierobežojumus, būtu jāievieš 
pirmsfinansēšanas sistēma, ar ko nodrošina 
regulāru finanšu līdzekļu plūsmu, lai 
maksājumus atbalsta saņēmējiem 
programmās veiktu atbilstošā laikā.
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Or. en

Grozījums Nr. 123
Julie Girling

Regulas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) Lai saņēmēji varētu efektīvi izmantot 
Savienības atbalstu, to ir svarīgi izmaksāt 
laikus. Ja dalībvalstis neievēro Savienības 
tiesību aktos paredzētos maksājuma 
termiņus, tas var radīt nopietnas problēmas 
atbalsta saņēmējiem un apdraudēt 
Savienības gada budžeta sastādīšanu. 
Tāpēc Savienības finansējumu nevajadzētu 
izmantot tādu izdevumu segšanai, kas 
veikti, neievērojot maksājumu termiņus. 
Lai ievērotu proporcionalitātes principu, 
Komisijai būtu jāspēj paredzēt atkāpes no 
šā vispārējā noteikuma. Šis Regulā (EK) 
Nr. 1290/2005 paredzētais princips būtu 
jāsaglabā un jāpiemēro gan ELGF, gan 
ELFLA. Ja dalībvalstis veic maksājumu 
vēlu, tām būtu jāpievieno pamatsummai 
procenti uz sava rēķina kā kompensācija 
atbalsta saņēmējiem. Šāds noteikums 
varētu radīt dalībvalstīm stimulu labāk 
ievērot maksājumu termiņus un varētu 
nodrošināt atbalsta saņēmējiem lielāku 
pārliecību, ka tie laicīgi saņems 
maksājumu vai vismaz saņems 
kompensāciju, ja maksājums kavējas.

(25) Lai saņēmēji varētu efektīvi izmantot 
Savienības atbalstu, to ir svarīgi izmaksāt 
laikus. Ja dalībvalstis neievēro Savienības 
tiesību aktos paredzētos maksājuma 
termiņus, tas var radīt nopietnas problēmas 
atbalsta saņēmējiem un apdraudēt 
Savienības gada budžeta sastādīšanu. 
Tāpēc Savienības finansējumu nevajadzētu 
izmantot tādu izdevumu segšanai, kas 
veikti, neievērojot maksājumu termiņus. 
Lai ievērotu proporcionalitātes principu, 
Komisijai būtu jāspēj paredzēt atkāpes no 
šā vispārējā noteikuma. Šis Regulā (EK) 
Nr. 1290/2005 paredzētais princips būtu 
jāsaglabā un jāpiemēro gan ELGF, gan 
ELFLA.

Or. en

Grozījums Nr. 124
Marian Harkin

Regulas priekšlikums
25. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) Lai saņēmēji varētu efektīvi izmantot 
Savienības atbalstu, to ir svarīgi izmaksāt 
laikus. Ja dalībvalstis neievēro Savienības 
tiesību aktos paredzētos maksājuma 
termiņus, tas var radīt nopietnas problēmas 
atbalsta saņēmējiem un apdraudēt 
Savienības gada budžeta sastādīšanu. 
Tāpēc Savienības finansējumu nevajadzētu 
izmantot tādu izdevumu segšanai, kas 
veikti, neievērojot maksājumu termiņus. 
Lai ievērotu proporcionalitātes principu, 
Komisijai būtu jāspēj paredzēt atkāpes no 
šā vispārējā noteikuma. Šis Regulā (EK) 
Nr. 1290/2005 paredzētais princips būtu 
jāsaglabā un jāpiemēro gan ELGF, gan 
ELFLA. Ja dalībvalstis veic maksājumu 
vēlu, tām būtu jāpievieno pamatsummai 
procenti uz sava rēķina kā kompensācija 
atbalsta saņēmējiem. Šāds noteikums 
varētu radīt dalībvalstīm stimulu labāk 
ievērot maksājumu termiņus un varētu 
nodrošināt atbalsta saņēmējiem lielāku 
pārliecību, ka tie laicīgi saņems 
maksājumu vai vismaz saņems 
kompensāciju, ja maksājums kavējas.

(25) Lai saņēmēji varētu efektīvi izmantot 
Savienības atbalstu, to ir svarīgi izmaksāt 
laikus. Ja dalībvalstis neievēro Savienības 
tiesību aktos paredzētos maksājuma 
termiņus, tas var radīt nopietnas problēmas
atbalsta saņēmējiem un apdraudēt 
Savienības gada budžeta sastādīšanu. 
Tāpēc Savienības finansējumu nevajadzētu 
izmantot tādu izdevumu segšanai, kas 
veikti, neievērojot maksājumu termiņus. 
Lai ievērotu proporcionalitātes principu, 
Komisijai būtu jāspēj paredzēt atkāpes no 
šā vispārējā noteikuma. Šis Regulā (EK) 
Nr. 1290/2005 paredzētais princips būtu 
jāsaglabā un jāpiemēro gan ELGF, gan 
ELFLA. Ja dalībvalstis veic maksājumu 
vēlu, tām būtu jāpievieno pamatsummai 
procenti uz sava rēķina kā kompensācija 
atbalsta saņēmējiem. Šāds noteikums 
varētu radīt dalībvalstīm stimulu labāk 
ievērot maksājumu termiņus un varētu 
nodrošināt atbalsta saņēmējiem lielāku 
pārliecību, ka tie laicīgi saņems 
maksājumu vai vismaz saņems 
kompensāciju, ja maksājums kavējas. Tiks 
atbalstīta to projektu īstenošana, kas 
kvalificējas saskaņā ar ELFLA, un 
veicināta finansējuma efektivitāte, 
nosakot pēc iespējas lielāku saskaņotību 
to regulu interpretēšanā, kas reglamentē 
kvalifikāciju finansējuma saņemšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 125
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers, Liam Aylward

Regulas priekšlikums
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27) Lauksaimniecības nozares tiesību akti (27) Lauksaimniecības nozares tiesību akti 
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prasa, lai dalībvalstis noteiktos termiņos 
nosūtītu informāciju par veikto pārbaužu 
skaitu un to rezultātiem. Šo kontroles 
statistiku lieto, lai noteiktu kļūdu līmeni 
dalībvalsts līmenī, kā arī vispārīgāk – lai 
veiktu ELGF un ELFLA pārvaldības 
pārbaudi. Šī statistika ir nozīmīgs 
informācijas avots, lai Komisija varētu 
pārliecināties par līdzekļu pārvaldības 
pareizību, un tā ir būtisks gada ticamības 
deklarācijas elements. Ņemot vērā šīs 
statistiskās informācijas lielo nozīmi un lai 
nodrošinātu to, ka dalībvalstis pilda savu 
pienākumu laicīgi nosūtīt šo informāciju, 
jānodrošina elements, kas novērš 
novēlošanos nepieciešamo datu 
iesniegšanā, tādā veidā, kas samērojams ar 
datu trūkuma pakāpi. Tāpēc būtu jāparedz 
noteikumi, ka Komisija var uz laiku apturēt 
daļu mēneša maksājuma vai 
starpmaksājuma, ja par to nav laicīgi 
atsūtīta attiecīgā statistiskā informācija.

prasa, lai dalībvalstis noteiktos termiņos 
nosūtītu informāciju par veikto pārbaužu 
skaitu un to rezultātiem. Šo kontroles 
statistiku lieto, lai noteiktu kļūdu līmeni 
dalībvalsts līmenī, kā arī vispārīgāk – lai 
veiktu ELGF un ELFLA pārvaldības 
pārbaudi. Šī statistika ir nozīmīgs 
informācijas avots, lai Komisija varētu 
pārliecināties par līdzekļu pārvaldības 
pareizību, un tā ir būtisks gada ticamības 
deklarācijas elements. Ņemot vērā šīs 
statistiskās informācijas lielo nozīmi un lai 
nodrošinātu to, ka dalībvalstis pilda savu 
pienākumu laicīgi nosūtīt šo informāciju, 
jānodrošina samērīgs elements, kas novērš 
novēlošanos nepieciešamo datu 
iesniegšanā, tādā veidā, kas samērojams ar 
datu trūkuma pakāpi. Tāpēc būtu jāparedz 
noteikumi, ka Komisija var uz laiku apturēt 
daļu mēneša maksājuma vai 
starpmaksājuma, ja par to nav laicīgi 
atsūtīta attiecīgā statistiskā informācija, bet 
darot to vienīgi gadījumos, kad kavēšanās 
apdraud budžeta izpildes mehānisma 
darbību, un tas jādara, ievērojot 
samērīguma principu.

Or. en

Grozījums Nr. 126
Julie Girling

Regulas priekšlikums
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27) Lauksaimniecības nozares tiesību akti 
prasa, lai dalībvalstis noteiktos termiņos 
nosūtītu informāciju par veikto pārbaužu 
skaitu un to rezultātiem. Šo kontroles 
statistiku lieto, lai noteiktu kļūdu līmeni 
dalībvalsts līmenī, kā arī vispārīgāk – lai 
veiktu ELGF un ELFLA pārvaldības 
pārbaudi. Šī statistika ir nozīmīgs 
informācijas avots, lai Komisija varētu 

(27) Lauksaimniecības nozares tiesību akti 
prasa, lai dalībvalstis noteiktos termiņos 
nosūtītu informāciju par veikto pārbaužu 
skaitu un to rezultātiem. Šo kontroles 
statistiku lieto, lai noteiktu kļūdu līmeni 
dalībvalsts līmenī, kā arī vispārīgāk – lai 
veiktu ELGF un ELFLA pārvaldības 
pārbaudi. Šī statistika ir nozīmīgs 
informācijas avots, lai Komisija varētu 
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pārliecināties par līdzekļu pārvaldības 
pareizību, un tā ir būtisks gada ticamības 
deklarācijas elements. Ņemot vērā šīs 
statistiskās informācijas lielo nozīmi un 
lai nodrošinātu to, ka dalībvalstis pilda 
savu pienākumu laicīgi nosūtīt šo 
informāciju, jānodrošina elements, kas 
novērš novēlošanos nepieciešamo datu 
iesniegšanā, tādā veidā, kas samērojams 
ar datu trūkuma pakāpi. Tāpēc būtu 
jāparedz noteikumi, ka Komisija var uz 
laiku apturēt daļu mēneša maksājuma vai 
starpmaksājuma, ja par to nav laicīgi 
atsūtīta attiecīgā statistiskā informācija.

pārliecināties par līdzekļu pārvaldības 
pareizību, un tā ir būtisks gada ticamības 
deklarācijas elements.

Or. en

Grozījums Nr. 127
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers, Liam Aylward

Regulas priekšlikums
30. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30) KLP pasākumus un darbības daļēji 
finansēs, īstenojot dalītu pārvaldību. Lai 
nodrošinātu Savienības līdzekļu pareizu 
pārvaldību, Komisijai būtu jāveic 
pārbaudes par to, kā dalībvalstu iestādes, 
kuras atbild par maksājumu veikšanu, 
īsteno fondu pārvaldību. Ir lietderīgi 
definēt Komisijas veikto pārbaužu būtību, 
precizēt Komisijas budžeta izpildes 
pienākumu nosacījumus un padarīt 
skaidrākus dalībvalstu sadarbības 
pienākumus.

(30) KLP pasākumus un darbības daļēji 
finansēs, īstenojot dalītu pārvaldību. Lai 
nodrošinātu Savienības līdzekļu pareizu 
pārvaldību, Komisijai būtu jāveic
nepieciešamās pārbaudes par to, kā 
dalībvalstu iestādes, kuras atbild par 
maksājumu veikšanu, īsteno fondu 
pārvaldību. Ir lietderīgi definēt pārbaužu 
vispārējos noteikumus un principus, kas 
Komisijai jāievēro, veicot pārbaudes, kā 
arī Komisijas veikto pārbaužu būtību, 
precizēt Komisijas budžeta izpildes 
pienākumu nosacījumus un padarīt 
skaidrākus dalībvalstu sadarbības 
pienākumus.

Or. en
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Grozījums Nr. 128
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers, Liam Aylward

Regulas priekšlikums
31. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(31) Lai Komisija varētu pildīt pienākumu 
pārbaudīt, vai dalībvalstīs pastāv un pareizi 
darbojas Savienības izdevumu vadības un 
kontroles sistēmas, neatkarīgi no pašu 
dalībvalstu veiktās pārbaudes būtu 
jāparedz pārbaudes, ko veic Komisijas 
deleģētas personas, kurām savā darbā jābūt 
iespējai pieprasīt palīdzību no dalībvalstīm.

(31) Lai Komisija varētu pildīt pienākumu 
pārbaudīt, vai dalībvalstīs pastāv un pareizi 
darbojas Savienības izdevumu vadības un 
kontroles sistēmas, ņemot vērā 
samērīguma principu, uzticēšanās līmeni 
valstu pārbaužu un pārvaldes sistēmām, 
valstu pārbaužu efektivitāti, kas 
apliecināta Komisijas veiktajās 
nepieciešamajās pārbaudēs, būtu jāparedz 
pārbaudes, ko veic Komisijas deleģētas 
personas, kurām savā darbā jābūt iespējai 
pieprasīt palīdzību no dalībvalstīm.

Or. en

Grozījums Nr. 129
Julie Girling

Regulas priekšlikums
34. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(34) Komisijai, kas ir atbildīga par 
Savienības tiesību aktu pareizu 
piemērošanu atbilstīgi Līguma par Eiropas 
Savienību 17. pantam, būtu jāpieņem 
lēmums par to, vai dalībvalstu veiktie 
izdevumi atbilst Savienības tiesību aktiem. 
Dalībvalstīm būtu jābūt tiesīgām pamatot 
savus lēmumus par maksājumu veikšanu 
un izmantot izlīguma procedūru, ja tās ar 
Komisiju nevar savstarpēji vienoties. Lai 
dalībvalstīm sniegtu juridiskas un finanšu 
garantijas attiecībā uz jau veiktajiem 
izdevumiem, būtu jānosaka maksimāli 
pieļaujamais laika posms, kurā Komisija 
var pieņemt lēmumu par to, kādas finanšu 

(34) Komisijai, kas ir atbildīga par 
Savienības tiesību aktu pareizu
piemērošanu atbilstīgi Līguma par Eiropas 
Savienību 17. pantam, būtu jāpieņem 
lēmums par to, vai dalībvalstu veiktie 
izdevumi atbilst Savienības tiesību aktiem, 
atbilstīgos gadījumos pamatojoties uz 
Lauksaimniecības fondu faktiskā riska 
novērtējumu. Dalībvalstīm būtu jābūt 
tiesīgām pamatot savus lēmumus par 
maksājumu veikšanu un izmantot izlīguma 
procedūru, ja tās ar Komisiju nevar 
savstarpēji vienoties. Lai dalībvalstīm 
sniegtu juridiskas un finanšu garantijas 
attiecībā uz jau veiktajiem izdevumiem, 
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sekas rada neatbilstība. Attiecībā uz 
ELFLA atbilstības noskaidrošanas 
procedūrai būtu jābūt saskaņotai ar Regulas 
(ES) Nr. CR/xxx 2. daļā paredzētajiem 
noteikumiem par Komisijas veiktajām 
finanšu korekcijām.

būtu jānosaka maksimāli pieļaujamais laika 
posms, kurā Komisija var pieņemt lēmumu 
par to, kādas finanšu sekas rada 
neatbilstība. Attiecībā uz ELFLA 
atbilstības noskaidrošanas procedūrai būtu 
jābūt saskaņotai ar Regulas (ES) 
Nr. CR/xxx 2. daļā paredzētajiem 
noteikumiem par Komisijas veiktajām 
finanšu korekcijām.

Or. en

Grozījums Nr. 130
Monika Hohlmeier

Regulas priekšlikums
36. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(36) Dalībvalstu izmantotās maksājumu 
atgūšanas procedūras var aizkavēt atgūšanu 
vairākus gadus, negarantējot sekmīgu 
iznākumu. Šo procedūru īstenošanas 
izmaksas arī var būt nesamērīgas 
salīdzinājumā ar jau atgūtām vai iespējami 
atgūstamām summām. Tāpēc konkrētos 
gadījumos būtu jāatļauj dalībvalstīm 
atgūšanas procedūru pārtraukt.

(36) Dalībvalstu izmantotās maksājumu 
atgūšanas procedūras var aizkavēt atgūšanu 
vairākus gadus, negarantējot sekmīgu 
iznākumu. Šo procedūru īstenošanas 
izmaksas arī var būt nesamērīgas 
salīdzinājumā ar jau atgūtām vai iespējami 
atgūstamām summām. Tas attiecas arī uz 
nepamatoti izmaksāto summu atgūšanu 
un procentiem, kas ir zemāki par 
noteiktajām robežvērtībām, kuras ir 
noteiktas ļoti zemas. Arī šajā gadījumā 
jāsaglabā efektīvi izmaksu lietderības 
rādītāji. Tāpēc konkrētos gadījumos būtu 
jāatļauj dalībvalstīm atgūšanas procedūru 
pārtraukt.

Or. de

Pamatojums

Ļoti nelielu summu atgūšanas procesā tiek radītas nozīmīgas administratīvās izmaksas. 
Tādēļ, lai nodrošinātu izmaksu lietderību, summas, kas ir zemākas par ļoti zemo noteikto 
robežu, nebūtu jāatgūst.
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Grozījums Nr. 131
Bas Eickhout
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
37. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(37) Lai aizsargātu Savienības budžeta 
finanšu intereses, dalībvalstīm būtu jāveic 
pasākumi, lai pārliecinātos, ka ELGF un 
ELFLA finansētie darījumi ir faktiski 
notikuši un ir veikti pareizi. Dalībvalstīm 
būtu arī jānovērš, jākonstatē un efektīvi 
jārisina jebkuri atbalsta saņēmēju pieļautie 
pārkāpumi vai pienākumu neievērošanas 
gadījumi. Šajā nolūkā būtu jāpiemēro 
Padomes 1995. gada 18. decembra Regula 
(EK, Euratom) Nr. 2988/95 par Eiropas 
Kopienu finanšu interešu aizsardzību.

(37) Lai aizsargātu Savienības budžeta 
finanšu intereses, dalībvalstīm būtu jāveic 
pasākumi, lai pārliecinātos, ka ELGF un 
ELFLA finansētie darījumi ir faktiski 
notikuši un ir veikti pareizi. Dalībvalstīm 
būtu arī jānovērš, jākonstatē un efektīvi 
jārisina jebkuri atbalsta saņēmēju pieļautie 
pārkāpumi vai pienākumu neievērošanas 
gadījumi. Šajā nolūkā būtu jāpiemēro 
Padomes Regula (EK, Euratom) 
Nr. 2988/95 (1995. gada 18. decembris) 
par Eiropas Kopienu finanšu interešu 
aizsardzību. Lai nodrošinātu ES politikas 
prioritāšu un mērķu saskaņotību, par 
Savienības budžeta finanšu interešu 
apdraudēšanu jāuzskata arī 
apdraudējums videi un cilvēku veselībai, 
jo ar to saistītās izmaksas tiek pārnestas 
uz citām publisko izdevumu, tostarp ES 
izdevumu, jomām. Samazinot papildu 
izmaksas citās jomās, tiktu nodrošināta 
publisko izdevumu efektivitāte.

Or. en

Grozījums Nr. 132
Bas Eickhout
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
38. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(38) Noteikumi par vispārīgiem principiem 
attiecībā uz maksājumu pārbaudēm, 
anulēšanu, samazinājumu vai maksājumu 

(38) Noteikumi par vispārīgiem principiem 
attiecībā uz maksājumu pārbaudēm, 
anulēšanu, samazinājumu vai maksājumu 
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nepiešķiršanu un sodu piemērošanu ir 
paredzēti dažādas lauksaimniecības 
nozares regulās. Šie noteikumi būtu 
jāapkopo vienotā tiesiskajā regulējumā 
horizontālā līmenī. Tiem būtu jāaptver 
dalībvalstu pienākumi attiecībā uz 
administratīvajām pārbaudēm un 
pārbaudēm uz vietas, noteikumi par 
atbalsta atgūšanu, samazināšanu un 
nepiešķiršanu. Būtu jāparedz arī noteikumi 
par pārbaudēm attiecībā uz pienākumiem, 
kas ne vienmēr ir saistīti ar atbalsta 
maksājumu.

nepiešķiršanu un sodu piemērošanu ir 
paredzēti dažādas lauksaimniecības 
nozares regulās. Šie noteikumi būtu 
jāapkopo vienotā tiesiskajā regulējumā 
horizontālā līmenī. Tiem būtu jāaptver 
dalībvalstu pienākumi attiecībā uz 
administratīvajām pārbaudēm un 
pārbaudēm uz vietas, noteikumi par 
atbalsta atgūšanu, samazināšanu un 
nepiešķiršanu. Būtu jāparedz arī noteikumi 
par pārbaudēm attiecībā uz pienākumiem, 
kas ne vienmēr ir saistīti ar atbalsta 
maksājumu. Lai nodrošinātu saskaņotu 
un skaidru informāciju lauksaimniekiem, 
ir svarīgi, lai noteikumi par atbilstību, kas 
paziņoti lauksaimniekiem, vai kurus 
piemēro inspektori, nosakot atbilstības 
jomas, tiek interpretēti tā, lai nodrošinātu, 
ka augstas bioloģiskās vērtības 
lauksaimniecības sistēmas nav cietējas, 
un nodrošinātu, ka vides kvalitāte vai 
bioloģiskā daudzveidība lauksaimniecības 
sistēmās nesamazinās atbilstības 
pārbaužu dēļ.

Or. en

Grozījums Nr. 133
George Lyon, Sylvie Goulard, Anne E. Jensen, Britta Reimers, Liam Aylward

Regulas priekšlikums
38. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(38) Noteikumi par vispārīgiem principiem 
attiecībā uz maksājumu pārbaudēm,
anulēšanu, samazinājumu vai maksājumu 
nepiešķiršanu un sodu piemērošanu ir 
paredzēti dažādas lauksaimniecības 
nozares regulās. Šie noteikumi būtu 
jāapkopo vienotā tiesiskajā regulējumā 
horizontālā līmenī. Tiem būtu jāaptver 
dalībvalstu pienākumi attiecībā uz 
administratīvajām pārbaudēm un 
pārbaudēm uz vietas, noteikumi par 

(38) Noteikumi par vispārīgiem principiem 
attiecībā uz maksājumu pārbaudēm, 
anulēšanu, samazinājumu vai maksājumu 
nepiešķiršanu un samērīgu administratīvu
sodu piemērošanu ir paredzēti dažādas 
lauksaimniecības nozares regulās. Šie 
noteikumi būtu jāapkopo vienotā tiesiskajā 
regulējumā horizontālā līmenī. Tiem būtu 
jāaptver dalībvalstu pienākumi attiecībā uz 
administratīvajām pārbaudēm un 
pārbaudēm uz vietas, tostarp nosakot 
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atbalsta atgūšanu, samazināšanu un 
nepiešķiršanu. Būtu jāparedz arī noteikumi 
par pārbaudēm attiecībā uz pienākumiem, 
kas ne vienmēr ir saistīti ar atbalsta 
maksājumu.

piemērojamos vispārējos principus un 
kritērijus, noteikumi par atbalsta atgūšanu, 
samazināšanu un nepiešķiršanu. Būtu 
jāparedz arī noteikumi par pārbaudēm 
attiecībā uz pienākumiem, kas ne vienmēr 
ir saistīti ar atbalsta maksājumu.

Or. en

Grozījums Nr. 134
Julie Girling

Regulas priekšlikums
38. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(38) Noteikumi par vispārīgiem principiem 
attiecībā uz maksājumu pārbaudēm, 
anulēšanu, samazinājumu vai maksājumu 
nepiešķiršanu un sodu piemērošanu ir 
paredzēti dažādas lauksaimniecības 
nozares regulās. Šie noteikumi būtu 
jāapkopo vienotā tiesiskajā regulējumā 
horizontālā līmenī. Tiem būtu jāaptver 
dalībvalstu pienākumi attiecībā uz 
administratīvajām pārbaudēm un 
pārbaudēm uz vietas, noteikumi par 
atbalsta atgūšanu, samazināšanu un 
nepiešķiršanu. Būtu jāparedz arī noteikumi 
par pārbaudēm attiecībā uz pienākumiem, 
kas ne vienmēr ir saistīti ar atbalsta 
maksājumu.

(38) Noteikumi par vispārīgiem principiem 
attiecībā uz maksājumu pārbaudēm, 
anulēšanu, samazinājumu vai maksājumu 
nepiešķiršanu un sodu piemērošanu ir 
paredzēti dažādas lauksaimniecības 
nozares regulās. Šie noteikumi būtu 
jāapkopo vienotā tiesiskajā regulējumā 
horizontālā līmenī. Tiem būtu jāaptver 
dalībvalstu pienākumi attiecībā uz 
administratīvajām pārbaudēm un 
pārbaudēm uz vietas, noteikumi par 
atbalsta atgūšanu, samazināšanu un 
nepiešķiršanu. Būtu jāparedz arī noteikumi 
par pārbaužu skaita samazināšanu 
gadījumos, kad kļūdu rādītāji ir 
pieņemamā līmenī un pārbaužu skaita 
samazināšanu attiecībā uz pienākumiem, 
kas ne vienmēr ir saistīti ar atbalsta 
maksājumu.

Or. en

Grozījums Nr. 135
Wojciech Michał Olejniczak

Regulas priekšlikums
38.a apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(38a) Šai regulai vajadzētu nodrošināt 
spēcīgu stimulu dalībvalstīm samazināt uz 
vietas veicamo pārbaužu skaitu, ja kļūdu 
īpatsvars ir pieņemamā līmenī. Tas jo īpaši 
attiecas uz noteikumiem par integrētās 
pārvaldības un kontroles sistēmām.

Or. pl

Grozījums Nr. 136
Janusz Wojciechowski

Regulas priekšlikums
38.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(38a) Lauksaimniekiem piemērojamā 
taisnīgā sodu sistēmā par pārkāpumiem 
nav pieļaujama divkārša sodīšana un 
saskaņā ar šo regulu noteikto 
administratīvo sodu piemērošana 
vienlaicīgi ar kriminālsodu piemērošanu 
saskaņā ar krimināllikumu, izņemot 
gadījumus, kad notikusi tīša un apzināta 
krāpšana.

Or. pl

Grozījums Nr. 137
Janusz Wojciechowski

Regulas priekšlikums
38.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(38b) Jebkurus administratīvos sodus, 
tostarp pienākumu atmaksāt jebkuru 
lauksaimnieka saņemto maksājumu, 
nevajadzētu pamatot ar apstākļiem, pār 
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kuriem lauksaimniekam objektīvi nav 
kontroles, un jo īpaši apstākļiem, kurus 
nav iespējams prognozēt;

Or. pl

Grozījums Nr. 138
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre

Regulas priekšlikums
41. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(41) Būtu jāsaglabā šīs integrētās sistēmas 
galvenie elementi, jo īpaši noteikumi 
attiecībā uz elektronisko datubāzi, 
lauksaimniecībā izmantojamo zemes 
gabalu identifikācijas sistēmu, atbalsta 
pieteikumiem vai maksājuma 
pieprasījumiem un sistēmu, ar ko nosaka
un reģistrē maksājumtiesības.

(41) Būtu jāsaglabā šīs integrētās sistēmas 
galvenie elementi, jo īpaši noteikumi 
attiecībā uz elektronisko datubāzi, 
lauksaimniecībā izmantojamo zemes 
gabalu identifikācijas sistēmu, atbalsta 
pieteikumiem vai maksājuma 
pieprasījumiem un sistēmu, ar ko nosaka 
un reģistrē maksājumtiesības.
Dalībvalstīm, ieviešot šīs sistēmas, 
vajadzētu pienācīgi izmantot tehnoloģijas.

Or. en

Grozījums Nr. 139
Ulrike Rodust, Åsa Westlund

Regulas priekšlikums
41. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(41) Būtu jāsaglabā šīs integrētās sistēmas 
galvenie elementi, jo īpaši noteikumi 
attiecībā uz elektronisko datubāzi, 
lauksaimniecībā izmantojamo zemes 
gabalu identifikācijas sistēmu, atbalsta 
pieteikumiem vai maksājuma 
pieprasījumiem un sistēmu, ar ko nosaka 
un reģistrē maksājumtiesības.

(41) Atbilstīgā mērā, bet pienācīgi ņemot 
vērā to, ka jāizvairās no neatbilstīga 
administratīvā sloga uzlikšanas 
lauksaimniekiem un administrācijai, būtu 
jāsaglabā šīs integrētās sistēmas galvenie 
elementi, jo īpaši noteikumi attiecībā uz 
elektronisko datubāzi, lauksaimniecībā 
izmantojamo zemes gabalu identifikācijas 
sistēmu, atbalsta pieteikumiem vai 
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maksājuma pieprasījumiem un sistēmu, ar 
ko nosaka un reģistrē maksājumtiesības.

Or. en

Grozījums Nr. 140
Mairead McGuinness

Regulas priekšlikums
41. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(41) Būtu jāsaglabā šīs integrētās sistēmas 
galvenie elementi, jo īpaši noteikumi 
attiecībā uz elektronisko datubāzi, 
lauksaimniecībā izmantojamo zemes 
gabalu identifikācijas sistēmu, atbalsta 
pieteikumiem vai maksājuma 
pieprasījumiem un sistēmu, ar ko nosaka 
un reģistrē maksājumtiesības.

(41) Atbilstīgā mērā, bet pienācīgi ņemot 
vērā to, ka jāizvairās no neatbilstīga 
administratīvā sloga uzlikšanas 
lauksaimniekiem un pārvaldes 
struktūrām, būtu jāsaglabā šīs integrētās 
sistēmas galvenie elementi, jo īpaši 
noteikumi attiecībā uz elektronisko 
datubāzi, lauksaimniecībā izmantojamo 
zemes gabalu identifikācijas sistēmu, 
atbalsta pieteikumiem vai maksājuma 
pieprasījumiem un sistēmu, ar ko nosaka 
un reģistrē maksājumtiesības.

Or. en

Grozījums Nr. 141
Wojciech Michał Olejniczak

Regulas priekšlikums
41.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(41a) Dalībvalstīm ir jābūt iespējai lemt 
par atbalsta vai maksājumu pieteikumu 
derīgumu uz vairākiem gadiem, jo īpaši 
saistībā ar lauksaimniekiem, kas izmanto 
pastāvīgās vai tradicionālās 
lauksaimnieciskās ražošanas metodes.

Or. pl
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Grozījums Nr. 142
Julie Girling

Regulas priekšlikums
42. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(42) Maksājumi, kuri paredzēti Savienības 
atbalsta shēmās un kurus aptver integrētā 
sistēma, kompetentām valstu iestādēm
būtu pilnībā jāizmaksā atbalsta 
saņēmējiem, ievērojot šajā regulā 
paredzētos samazinājumus un noteiktos 
termiņus. Lai nodrošinātu tiešo maksājumu 
pārvaldības lielāku elastību, būtu jāatļauj 
dalībvalstīm veikt integrētās sistēmas 
aptvertos maksājumus katru gadu ne vairāk 
kā divās daļās.

(42) Maksājumi, kuri paredzēti Savienības 
atbalsta shēmās un kurus aptver integrētā 
sistēma, būtu pilnībā jāizmaksā atbalsta 
saņēmējiem, ievērojot šajā regulā 
paredzētos samazinājumus un noteiktos 
termiņus. Lai nodrošinātu tiešo maksājumu
pārvaldības lielāku elastību, būtu jāatļauj 
dalībvalstīm veikt integrētās sistēmas 
aptvertos maksājumus katru gadu ne vairāk 
kā divās daļās.

Or. en

Grozījums Nr. 143
George Lyon, Sylvie Goulard, Anne E. Jensen, Britta Reimers, Liam Aylward

Regulas priekšlikums
50. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(50) Padomes 2003. gada 29. septembra 
Regulā (EK) Nr. 1782/2003, ar ko izveido 
kopīgus tiešā atbalsta shēmu noteikumus 
saskaņā ar kopējo lauksaimniecības 
politiku un izveido dažas atbalsta shēmas 
lauksaimniekiem, un groza Regulas (EEK) 
Nr. 2019/93, (EK) Nr. 1452/2001, (EK) 
Nr. 1453/2001, (EK) Nr. 1454/2001, (EK) 
Nr. 1868/94, (EK) Nr. 1251/1999, (EK) 
Nr. 1254/1999, (EK) Nr. 1673/2000,
(EEK) Nr. 2358/71 un (EK) 
Nr. 2529/200125, kuru aizstāja Regula
(EK) Nr. 73/2009, izveidoja principu, ka 
noteikta KLP atbalsta summu pilna 

(50) Padomes 2003. gada 29. septembra 
Regulā (EK) Nr. 1782/2003, ar ko izveido 
kopīgus tiešā atbalsta shēmu noteikumus 
saskaņā ar kopējo lauksaimniecības 
politiku un izveido dažas atbalsta shēmas 
lauksaimniekiem, un groza Regulas (EEK) 
Nr. 2019/93, (EK) Nr. 1452/2001, (EK) 
Nr. 1453/2001, (EK) Nr. 1454/2001, (EK) 
Nr. 1868/94, (EK) Nr. 1251/1999, (EK) 
Nr. 1254/1999, (EK) Nr. 1673/2000,
(EEK) Nr. 2358/71 un (EK) 
Nr. 2529/200125, kuru aizstāja Regula
(EK) Nr. 73/2009, izveidoja principu, ka 
noteikta KLP atbalsta summu pilna 
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samaksa atbalsta saņēmējiem būtu jāsaista 
ar atbilstību noteikumiem attiecībā uz 
zemes apsaimniekošanu, lauksaimniecības 
ražošanu un lauksaimniecisko darbību. Šo 
principu vēlāk atspoguļoja Padomes 
2005. gada 20. septembra Regula (EK) 
Nr. 1698/2005 par atbalstu lauku attīstībai 
no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai (ELFLA) un Padomes 2007. gada 
22. oktobra Regula (EK) Nr. 1234/2007, ar 
ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu 
organizāciju un paredz īpašus noteikumus 
dažiem lauksaimniecības produktiem
(Vienotā TKO regula). Saskaņā ar šo tā 
dēvēto „savstarpējās atbilstības” sistēmu 
dalībvalstīm ir pienākums piemērot sodus, 
pilnībā vai daļēji samazinot vai nepiešķirot 
saņemto KLP atbalstu.

samaksa atbalsta saņēmējiem būtu jāsaista 
ar atbilstību noteikumiem attiecībā uz 
zemes apsaimniekošanu, lauksaimniecības 
ražošanu un lauksaimniecisko darbību. Šo 
principu vēlāk atspoguļoja Padomes 
2005. gada 20. septembra Regula (EK) 
Nr. 1698/2005 par atbalstu lauku attīstībai 
no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai (ELFLA) un Padomes 2007. gada 
22. oktobra Regula (EK) Nr. 1234/2007, ar 
ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu 
organizāciju un paredz īpašus noteikumus 
dažiem lauksaimniecības produktiem
(Vienotā TKO regula). Saskaņā ar šo tā 
dēvēto „savstarpējās atbilstības” sistēmu 
dalībvalstīm ir pienākums piemērot
administratīvus sodus, pilnībā vai daļēji 
samazinot vai nepiešķirot saņemto KLP 
atbalstu, saskaņā ar samērīguma principu, 
un ņemot vērā vispārējos kritērijus 
attiecībā uz šo sodu piešķiršanu, kā tie 
noteikti šajā regulā.

Or. en

Grozījums Nr. 144
Bas Eickhout
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
51. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(51) Savstarpējās atbilstības sistēma ietver 
KLP pamatstandartus vides, klimata 
pārmaiņu, zemes labu lauksaimniecības un 
vides apstākļu, sabiedrības veselības, 
dzīvnieku veselības, augu veselības un 
dzīvnieku labturības jomā. Šādas saiknes 
mērķis ir veicināt ilgtspējīgas 
lauksaimniecības attīstību, panākot to, ka 
atbalsta saņēmēji labāk izprot 
nepieciešamību ievērot šos 
pamatstandartus. Tās mērķis ir arī veicināt 
to, ka KLP vairāk atbilst sabiedrības 

(51) Savstarpējās atbilstības sistēma ietver 
KLP pamatstandartus vides, klimata 
pārmaiņu, zemes labu lauksaimniecības un 
vides apstākļu, sabiedrības veselības, 
dzīvnieku veselības, augu veselības un 
dzīvnieku labturības jomā. Šādas saiknes 
mērķis ir veicināt ilgtspējīgas 
lauksaimniecības attīstību, panākot to, ka 
atbalsta saņēmēji labāk izprot 
nepieciešamību ievērot šos 
pamatstandartus. Tās mērķis ir arī veicināt 
to, ka KLP vairāk atbilst sabiedrības 
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priekšstatiem, panākot šīs politikas labāku 
saskaņotību ar vides, sabiedrības veselības, 
dzīvnieku veselības, augu veselības un 
dzīvnieku labturības politiku.

vēlmēm, panākot šīs politikas labāku 
saskaņotību ar vides, sabiedrības veselības, 
dzīvnieku veselības, augu veselības un 
dzīvnieku labturības politiku. KLP nebūtu 
jārada nekāds kaitējums, proti, par 
ilgtspējas pamatu vajadzētu būt 
mērķtiecīgi veiktai savstarpējai atbilstībai 
un obligātiem videi nekaitīgiem 
pasākumiem; ir jābūt līgumam ar 
sabiedrību, lai pārliecinātu pilsoņus, ka 
publiskie līdzekļi tiek tērēti 
sabiedriskajam labumam, nevis tādu 
papildizmaksu veidošanai, kas 
nepieciešamas, lai novērstu vides 
piesārņojumu, risinātu krīzes sabiedrības 
veselības jomā, segtu samazinātas 
auglības un produktivitātes izmaksas u.c. 
Tāpēc saprātīgs ilgtspējas pamats 
jānodrošina, izmantojot savstarpējās 
atbilstības pasākumus un pasākumus, lai 
veicinātu draudzīgumu videi, tādējādi 
nodrošinot budžeta efektīvu izmantošanu 
un to izmaksu samazināšanu, kas tiek 
pārnestas uz publisko izdevumu citām 
daļām. 

Or. en

Pamatojums

Pirmkārt, tiesību aktos jau paredzētās apsaimniekošanas prasības (AP) ir uzskatāmas par 
vides prasību minimumu, kas noteikts visos attiecīgajos acquis tiesību aktos, proti, par 
ilgtspējas pamatu vajadzētu būt mērķtiecīgi veiktai savstarpējai atbilstībai un obligātiem videi 
nekaitīgiem pasākumiem. Otrkārt, KLP, kas nerada nekādu kaitējumu, ir KLP, kas nodrošina 
budžeta efektīvu izmantošanu un publisko izdevumu efektivitāti, kā arī efektivitāti barības 
vielu, ūdens un enerģijas apritē lauksaimnieciskajās sistēmās.

Grozījums Nr. 145
Bas Eickhout
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
52. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(52) Savstarpējās atbilstības sistēma ir KLP 
neatņemama sastāvdaļa, un tādēļ tā būtu 
jāsaglabā. Taču tās darbības joma, ko 
pagaidām veido atsevišķi tiesību aktu 
noteiktu apsaimniekošanas prasību saraksti 
un standarti attiecībā uz zemes labiem 
lauksaimniecības un vides apstākļiem, būtu 
jāsakārto tā, lai nodrošinātu konsekvenci 
un labāku redzamību. Šajā nolūkā prasības 
un standarti būtu jāapvieno vienā sarakstā 
un jāsagrupē atkarībā no jomas un 
jautājuma. Pieredze liecina arī, ka vairākas 
prasības, kuras ietilpst savstarpējas 
atbilstības darbības jomā, nepietiekamā 
mērā attiecas uz lauksaimniecības darbību 
vai saimniecību teritoriju vai tās attiecas 
vairāk uz valsts iestādēm nekā uz atbalsta 
saņēmējiem. Tāpēc ir lietderīgi šajā ziņā 
pielāgot šo darbības jomu. Turklāt būtu 
jāparedz noteikums par ilggadīgo zālaugu
platību uzturēšanu 2014. un 2015. gadā.

(52) Savstarpējās atbilstības sistēma ir KLP 
neatņemama sastāvdaļa, un tādēļ tā būtu 
jāsaglabā. Taču tās darbības joma, ko 
pagaidām veido atsevišķi tiesību aktu 
noteiktu apsaimniekošanas prasību saraksti 
un standarti attiecībā uz zemes labiem 
lauksaimniecības un vides apstākļiem, būtu 
jāsakārto tā, lai nodrošinātu konsekvenci 
un labāku redzamību, nemazinot vides 
kvalitāti. Šajā nolūkā prasības un standarti 
būtu jāapvieno vienā sarakstā un jāsagrupē 
atkarībā no jomas un jautājuma. Pieredze 
liecina arī, ka vairākas prasības, kuras 
ietilpst savstarpējas atbilstības darbības 
jomā, nepietiekamā mērā attiecas uz 
lauksaimniecības darbību vai saimniecību 
teritoriju vai tās attiecas vairāk uz valsts 
iestādēm nekā uz atbalsta saņēmējiem.
Tāpēc ir lietderīgi šajā ziņā pielāgot šo 
darbības jomu. Turklāt būtu jāparedz 
noteikums par ilggadīgo ganību platību 
uzturēšanu bāzes zemes gabalu līmenī.

Or. en

Grozījums Nr. 146
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre, Vicky Ford, Kay Swinburne

Regulas priekšlikums
53. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(53) Dalībvalstīm ir pilnībā jāīsteno tiesību 
aktos paredzētās apsaimniekošanas 
prasības, lai panāktu to darbību 
saimniecību līmenī un nodrošinātu 
nepieciešamo vienlīdzīgo attieksmi pret 
lauksaimniekiem.

(53) Dalībvalstīm ir pilnībā jāīsteno tiesību 
aktos paredzētās apsaimniekošanas 
prasības, lai panāktu to darbību 
saimniecību līmenī un nodrošinātu 
nepieciešamo vienlīdzīgo attieksmi pret 
lauksaimniekiem. Komisijai būtu 
jāsagatavo pamatnostādnes par dzīvnieku 
identifikācijas un reģistrācijas noteikumu 
interpretāciju savstarpējās atbilstības 
nodrošināšanai. Šajās pamatnostādnēs, jo 
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īpaši attiecībā uz elektroniskajām 
sistēmām, ir jāņem vērā, ka bieži nav 
iespējams nodrošināt 100 % precizitāti, 
tāpēc tajās ir jāiestrādā zināmas pielaides. 
Pamatnostādnēs nepieciešamības 
gadījumā, piemēram, elektronisko sistēmu 
gadījumā, būtu jāparedz elastība 
saimniecību līmenī, lai tādējādi panāktu 
nepieciešamo līdzsvaru starp tiesību akta 
būtības saglabāšanu un samērīgu 
administratīvo sodu piemērošanu tikai 
tādā gadījumā, kad neatbilstība ir tieši un 
nepārprotami attiecināma uz saņēmējiem, 
jo īpaši saistībā ar atkārtotām 
izmantojamās tehnoloģijas nepilnībām.

Or. en

Pamatojums

Elektroniskās identifikācijas sistēmas nevar nodrošināt 100 % precizitāti. Tas jāņem vērā 
jebkurās pamatnostādnēs, ko publicē Komisija.

Grozījums Nr. 147
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers

Regulas priekšlikums
54. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(54) Attiecībā uz Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2000. gada 23. oktobra 
Direktīvu 2000/60/EK, ar ko izveido 
sistēmu Kopienas rīcībai ūdens resursu 
politikas jomā, savstarpējās atbilstības 
noteikumi darbosies tikai tad, ja tos būs 
īstenojušas visas dalībvalstis, jo īpaši 
skaidri nosakot lauksaimnieku 
pienākumus. Saskaņā ar direktīvu 
prasības saimniecību līmenī piemēros 
vēlākais no 2013. gada 1. janvāra.

svītrots

Or. de
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Grozījums Nr. 148
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre

Regulas priekšlikums
54. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(54) Attiecībā uz Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2000. gada 23. oktobra 
Direktīvu 2000/60/EK, ar ko izveido 
sistēmu Kopienas rīcībai ūdens resursu 
politikas jomā, savstarpējās atbilstības 
noteikumi darbosies tikai tad, ja tos būs 
īstenojušas visas dalībvalstis, jo īpaši 
skaidri nosakot lauksaimnieku 
pienākumus. Saskaņā ar direktīvu 
prasības saimniecību līmenī piemēros 
vēlākais no 2013. gada 1. janvāra.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Nav pienācīgi iekļaut Ūdens Pamatdirektīvu savstarpējās atbilstības prasībās, jo ŪPD mērķi 
ir izteikti ūdenstilpņu stāvokļa izteiksmē, un tajā nav noteikti pasākumi, kas lauksaimniekiem 
(vai citiem) būtu jāīsteno. Tas būtu neparasts gadījums, ja ŪPD jomas problēma kādā 
ūdenstilpnē būtu izveidojusies kāda viena lauksaimnieka darbības rezultātā.

Grozījums Nr. 149
Marian Harkin

Regulas priekšlikums
54. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(54) Attiecībā uz Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2000. gada 23. oktobra 
Direktīvu 2000/60/EK, ar ko izveido 
sistēmu Kopienas rīcībai ūdens resursu 
politikas jomā, savstarpējās atbilstības 
noteikumi darbosies tikai tad, ja tos būs 
īstenojušas visas dalībvalstis, jo īpaši 
skaidri nosakot lauksaimnieku 
pienākumus. Saskaņā ar direktīvu 

svītrots
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prasības saimniecību līmenī piemēros 
vēlākais no 2013. gada 1. janvāra.

Or. en

Grozījums Nr. 150
George Lyon

Regulas priekšlikums
54. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(54) Attiecībā uz Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2000. gada 23. oktobra Direktīvu 
2000/60/EK, ar ko izveido sistēmu 
Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas 
jomā, savstarpējās atbilstības noteikumi
darbosies tikai tad, ja tos būs īstenojušas 
visas dalībvalstis, jo īpaši skaidri nosakot 
lauksaimnieku pienākumus. Saskaņā ar
direktīvu prasības saimniecību līmenī 
piemēros vēlākais no 2013. gada 
1. janvāra.

(54) Attiecībā uz Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2000. gada 23. oktobra  Direktīvu 
2000/60/EK, ar ko izveido sistēmu 
Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas 
jomā, savstarpējās atbilstības noteikumi
varēs darboties tikai tad, ja tos būs 
īstenojušas visas dalībvalstis, jo īpaši 
skaidri nosakot lauksaimnieku 
pienākumus. Vēlākais līdz 2018. gada 
31. decembrim Komisija ierosina 
grozījumus savstarpējās atbilstības 
noteikumos, lai veiktu pienācīgus 
pasākumus šajā jomā saskaņā ar parasto 
likumdošanas procedūru

Or. en

Grozījums Nr. 151
Bas Eickhout
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
54. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(54) Attiecībā uz Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2000. gada 23. oktobra Direktīvu 
2000/60/EK, ar ko izveido sistēmu 
Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas 
jomā, savstarpējās atbilstības noteikumi 

(54) Attiecībā uz Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2000. gada 23. oktobra Direktīvu 
2000/60/EK, ar ko izveido sistēmu 
Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas 
jomā, savstarpējās atbilstības noteikumi 
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darbosies tikai tad, ja tos būs īstenojušas
visas dalībvalstis, jo īpaši skaidri nosakot 
lauksaimnieku pienākumus. Saskaņā ar 
direktīvu prasības saimniecību līmenī 
piemēros vēlākais no 2013. gada 
1. janvāra.

darbosies tad, ja tos būs īstenojušas 
dalībvalstis, jo īpaši skaidri nosakot 
lauksaimnieku pienākumus. Saskaņā ar 
direktīvu prasības saimniecību līmenī 
piemēros vēlākais no 2013. gada 
1. janvāra.

Or. en

Grozījums Nr. 152
Herbert Dorfmann

Regulas priekšlikums
54. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(54) Attiecībā uz Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2000. gada 23. oktobra Direktīvu 
2000/60/EK, ar ko izveido sistēmu 
Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas 
jomā, savstarpējās atbilstības noteikumi 
darbosies tikai tad, ja tos būs īstenojušas 
visas dalībvalstis, jo īpaši skaidri nosakot 
lauksaimnieku pienākumus. Saskaņā ar 
direktīvu prasības saimniecību līmenī 
piemēros vēlākais no 2013. gada
1. janvāra.

(54) Attiecībā uz Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2000. gada 23. oktobra Direktīvu 
2000/60/EK, ar ko izveido sistēmu 
Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas 
jomā, savstarpējās atbilstības noteikumi 
darbosies tikai tad, ja tos būs īstenojušas 
visas dalībvalstis, jo īpaši skaidri nosakot 
lauksaimnieku pienākumus. Saskaņā ar 
direktīvu prasības saimniecību līmenī 
piemēros vēlākais no 2014. gada 
1. janvāra.

Or. de

Grozījums Nr. 153
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers

Regulas priekšlikums
55. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(55) Attiecībā uz Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2009. gada 21. oktobra 
Direktīvu 2009/128/EK, ar kuru nosaka 
Kopienas sistēmu pesticīdu ilgtspējīgas 
lietošanas nodrošināšanai, savstarpējās 

svītrots
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atbilstības noteikumi darbosies tikai tad, 
ja tos būs īstenojušas visas dalībvalstis, jo 
īpaši skaidri nosakot lauksaimnieku
pienākumus. Saskaņā ar direktīvu 
prasības saimniecību līmenī piemēros 
pakāpeniski, saskaņā ar grafiku, un 
konkrēti integrētās augu aizsardzības 
vispārīgos principus piemēros vēlākais no 
2014. gada 1. janvāra.

Or. de

Grozījums Nr. 154
Marian Harkin

Regulas priekšlikums
55. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(55) Attiecībā uz Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2009. gada 21. oktobra 
Direktīvu 2009/128/EK, ar kuru nosaka 
Kopienas sistēmu pesticīdu ilgtspējīgas 
lietošanas nodrošināšanai, savstarpējās 
atbilstības noteikumi darbosies tikai tad, 
ja tos būs īstenojušas visas dalībvalstis, jo 
īpaši skaidri nosakot lauksaimnieku 
pienākumus. Saskaņā ar direktīvu 
prasības saimniecību līmenī piemēros 
pakāpeniski, saskaņā ar grafiku, un 
konkrēti integrētās augu aizsardzības 
vispārīgos principus piemēros vēlākais no 
2014. gada 1. janvāra.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 155
George Lyon

Regulas priekšlikums
55. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(55) Attiecībā uz Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2009. gada 21. oktobra Direktīvu 
2009/128/EK, ar kuru nosaka Kopienas 
sistēmu pesticīdu ilgtspējīgas lietošanas 
nodrošināšanai, savstarpējās atbilstības 
noteikumi darbosies tikai tad, ja tos būs 
īstenojušas visas dalībvalstis, jo īpaši 
skaidri nosakot lauksaimnieku 
pienākumus. Saskaņā ar direktīvu prasības 
saimniecību līmenī piemēros pakāpeniski, 
saskaņā ar grafiku, un konkrēti integrētās 
augu aizsardzības vispārīgos principus 
piemēros vēlākais no 2014. gada 
1. janvāra.

(55) Attiecībā uz Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2009. gada 21. oktobra Direktīvu 
2009/128/EK, ar kuru nosaka Kopienas 
sistēmu pesticīdu ilgtspējīgas lietošanas 
nodrošināšanai, savstarpējās atbilstības 
noteikumi varēs darboties tikai tad, ja tos 
būs īstenojušas visas dalībvalstis, jo īpaši 
skaidri nosakot lauksaimnieku 
pienākumus. Vēlākais līdz 2015. gada 
31. decembrim Komisija ierosina 
grozījumus savstarpējās atbilstības 
noteikumos, lai veiktu pienācīgus 
pasākumus šajā jomā saskaņā ar parasto 
likumdošanas procedūru

Or. en

Grozījums Nr. 156
Bas Eickhout
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
55. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(55) Attiecībā uz Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2009. gada 21. oktobra Direktīvu 
2009/128/EK, ar kuru nosaka Kopienas 
sistēmu pesticīdu ilgtspējīgas lietošanas 
nodrošināšanai, savstarpējās atbilstības 
noteikumi darbosies tikai tad, ja tos būs 
īstenojušas visas dalībvalstis, jo īpaši 
skaidri nosakot lauksaimnieku 
pienākumus. Saskaņā ar direktīvu prasības 
saimniecību līmenī piemēros pakāpeniski, 
saskaņā ar grafiku, un konkrēti integrētās 
augu aizsardzības vispārīgos principus 
piemēros vēlākais no 2014. gada 
1. janvāra.

(55) Attiecībā uz Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2009. gada 21. oktobra Direktīvu 
2009/128/EK, ar kuru nosaka Kopienas 
sistēmu pesticīdu ilgtspējīgas lietošanas 
nodrošināšanai, savstarpējās atbilstības 
noteikumi darbosies tad, ja tos būs 
īstenojušas dalībvalstis, jo īpaši skaidri 
nosakot lauksaimnieku pienākumus.
Saskaņā ar direktīvu prasības saimniecību 
līmenī piemēros pakāpeniski, saskaņā ar 
grafiku, un konkrēti integrētās augu 
aizsardzības vispārīgos principus piemēros 
vēlākais no 2014. gada 1. janvāra.

Or. en
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Grozījums Nr. 157
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers

Regulas priekšlikums
56. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(56) Saskaņā ar Direktīvas 2000/60/EK 
22. pantu Padomes 1979. gada 
17. decembra Direktīva 80/68/EEK par 
gruntsūdeņu aizsardzību pret dažu 
bīstamu vielu radītu piesārņojumu tiks 
atcelta 2013. gada 23. decembrī. Lai 
saglabātu savstarpējās atbilstības 
noteikumus saistībā ar gruntsūdeņu 
aizsardzību, gaidot Direktīvas 2000/60/EK 
iekļaušanu savstarpējās atbilstības 
noteikumos, it lietderigi koriģēt 
savstarpējās atbilstības darbības jomu un 
definēt labu lauksaimniecības un vides 
apstākļu standartu, ietverot Direktīvas 
80/68/EEK 4. un 5. panta prasības.

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 158
Bas Eickhout
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
57. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(57) Savstarpējās atbilstības sistēma 
nozīmē zināmus administratīvos 
ierobežojumus gan atbalsta saņēmējiem, 
gan valsts pārvaldes iestādēm, jo 
jānodrošina uzskaite, jāveic pārbaudes un 
vajadzības gadījumā jāpiemēro sodi. Šiem 
sodiem jābūt samērīgiem, efektīviem un
preventīviem. Šādus sodus nedrīkst skart 
saskaņā ar citiem Savienības vai valsts 

(57) Savstarpējās atbilstības sistēma 
nozīmē zināmus administratīvos 
ierobežojumus gan atbalsta saņēmējiem, 
gan valsts pārvaldes iestādēm, jo 
jānodrošina uzskaite, jāveic pārbaudes un 
vajadzības gadījumā jāpiemēro sodi. Šiem 
sodiem jābūt samērīgiem, efektīviem un 
preventīviem. Šādus sodus nedrīkst skart 
saskaņā ar citiem Savienības vai valsts 
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tiesību aktu noteikumiem paredzētos citus 
sodus. Konsekvences nolūkā ir lietderīgi 
apvienot attiecīgos Savienības noteikumus 
vienā juridiskajā instrumentā. Attiecībā uz 
lauksaimniekiem, kuri ir Regulas (ES) 
Nr. xxx/xxx[TM] V sadaļā minētās mazo 
lauksaimnieku atbalsta shēmas 
dalībnieki, ir iespējams uzskatīt, ka 
savstarpējās atbilstības sistēmā ieguldītās 
pūles pārsniedz labumu, kāds rastos, 
noturot šos lauksaimniekus minētajā 
sistēmā. Tāpēc vienkāršošanas nolūkā šie 
lauksaimnieki būtu jāatbrīvo no 
savstarpējās atbilstības prasību izpildes, jo 
īpaši no kontroles sistēmas un 
savstarpējās atbilstības sodu riska. Tomēr 
šāds atbrīvojums nedrīkstētu skart 
pienākumu ievērot piemērojamos nozares 
tiesību aktu noteikumus, kā arī pārbaužu 
un soda sankciju noteikšanas iespēju 
saskaņā ar šiem tiesību aktiem.

tiesību aktu noteikumiem paredzētos citus 
sodus. Konsekvences nolūkā ir lietderīgi 
apvienot attiecīgos Savienības noteikumus 
vienā juridiskajā instrumentā. Būtu 
jānosaka par pienākumu visām lauku 
saimniecībām ievērot savstarpējās 
atbilstības sistēmu, lai gan maksājumu 
aģentūras var lemt par zemāka riska 
pakāpes noteikšanu mazām lauku 
saimniecībām, ņemot vērā, ka tām ir 
mazāka platība.

Or. en

Pamatojums

Visām lauku saimniecībām ir pienākums ievērot savstarpējas atbilstības prasības, piemēram, 
AP ir pamatotas uz ES tiesību aktiem, kas piemērojami visiem, bez izņēmumiem. Ja tiks 
paredzēti izņēmumi attiecībā uz jomām, kam jāsaskaras ar nopietnu apdraudējumu ūdens un 
augsnes neatbilstīgas apsaimniekošanas rezultātā, vides degradācija tikai turpināsies. Arī 
ainavu aizsardzības prasības saskaņā ar labu lauksaimniecības un vides stāvokli ir nozīmīgs 
aspekts mazu lauksaimniecību ainavās un sistēmās. Jāteic, ka mazo saimniecību 
lauksaimniekiem paredzētie noteikumi ir saudzīgāki attiecībā uz nekaitīguma videi 
nodrošināšanas pasākumiem, ņemot vērā platībpamatotas robežvērtības attiecība uz augseku 
un dažādošanu.

Grozījums Nr. 159
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund

Regulas priekšlikums
57. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(57) Savstarpējās atbilstības sistēma 
nozīmē zināmus administratīvos 

(57) Savstarpējās atbilstības sistēma 
nozīmē zināmus administratīvos 
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ierobežojumus gan atbalsta saņēmējiem, 
gan valsts pārvaldes iestādēm, jo 
jānodrošina uzskaite, jāveic pārbaudes un 
vajadzības gadījumā jāpiemēro sodi. Šiem 
sodiem jābūt samērīgiem, efektīviem un 
preventīviem. Šādus sodus nedrīkst skart 
saskaņā ar citiem Savienības vai valsts 
tiesību aktu noteikumiem paredzētos citus 
sodus. Konsekvences nolūkā ir lietderīgi 
apvienot attiecīgos Savienības noteikumus 
vienā juridiskajā instrumentā. Attiecībā uz 
lauksaimniekiem, kuri ir Regulas (ES) 
Nr. xxx/xxx[TM] V sadaļā minētās mazo 
lauksaimnieku atbalsta shēmas 
dalībnieki, ir iespējams uzskatīt, ka 
savstarpējās atbilstības sistēmā ieguldītās 
pūles pārsniedz labumu, kāds rastos, 
noturot šos lauksaimniekus minētajā 
sistēmā. Tāpēc vienkāršošanas nolūkā šie 
lauksaimnieki būtu jāatbrīvo no 
savstarpējās atbilstības prasību izpildes, jo 
īpaši no kontroles sistēmas un 
savstarpējās atbilstības sodu riska. Tomēr 
šāds atbrīvojums nedrīkstētu skart 
pienākumu ievērot piemērojamos nozares 
tiesību aktu noteikumus, kā arī pārbaužu un 
soda sankciju noteikšanas iespēju saskaņā 
ar šiem tiesību aktiem.

ierobežojumus gan atbalsta saņēmējiem, 
gan valsts pārvaldes iestādēm, jo 
jānodrošina uzskaite, jāveic pārbaudes un 
vajadzības gadījumā jāpiemēro sodi. Šiem 
sodiem jābūt samērīgiem, efektīviem un 
preventīviem. Šādus sodus nedrīkst skart 
saskaņā ar citiem Savienības vai valsts 
tiesību aktu noteikumiem paredzētos citus 
sodus. Konsekvences nolūkā ir lietderīgi 
apvienot attiecīgos Savienības noteikumus 
vienā juridiskajā instrumentā.

Or. en

Grozījums Nr. 160
Julie Girling

Regulas priekšlikums
57. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(57) Savstarpējās atbilstības sistēma 
nozīmē zināmus administratīvos 
ierobežojumus gan atbalsta saņēmējiem, 
gan valsts pārvaldes iestādēm, jo 
jānodrošina uzskaite, jāveic pārbaudes un 
vajadzības gadījumā jāpiemēro sodi. Šiem 
sodiem jābūt samērīgiem, efektīviem un 

(57) Savstarpējās atbilstības sistēma 
nozīmē zināmus administratīvos 
ierobežojumus gan atbalsta saņēmējiem, 
gan valsts pārvaldes iestādēm, jo 
jānodrošina uzskaite, jāveic pārbaudes un 
vajadzības gadījumā jāpiemēro sodi. Šiem 
sodiem jābūt samērīgiem, efektīviem un 
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preventīviem. Šādus sodus nedrīkst skart 
saskaņā ar citiem Savienības vai valsts 
tiesību aktu noteikumiem paredzētos citus 
sodus. Konsekvences nolūkā ir lietderīgi 
apvienot attiecīgos Savienības noteikumus 
vienā juridiskajā instrumentā. Attiecībā uz 
lauksaimniekiem, kuri ir Regulas (ES) 
Nr. xxx/xxx[TM] V sadaļā minētās mazo 
lauksaimnieku atbalsta shēmas 
dalībnieki, ir iespējams uzskatīt, ka 
savstarpējās atbilstības sistēmā ieguldītās 
pūles pārsniedz labumu, kāds rastos, 
noturot šos lauksaimniekus minētajā 
sistēmā. Tāpēc vienkāršošanas nolūkā šie 
lauksaimnieki būtu jāatbrīvo no 
savstarpējās atbilstības prasību izpildes, jo 
īpaši no kontroles sistēmas un 
savstarpējās atbilstības sodu riska. Tomēr 
šāds atbrīvojums nedrīkstētu skart 
pienākumu ievērot piemērojamos nozares 
tiesību aktu noteikumus, kā arī pārbaužu un 
soda sankciju noteikšanas iespēju saskaņā 
ar šiem tiesību aktiem.

preventīviem. Šādus sodus nedrīkst skart 
saskaņā ar citiem Savienības vai valsts 
tiesību aktu noteikumiem paredzētos citus 
sodus. Konsekvences nolūkā ir lietderīgi 
apvienot attiecīgos Savienības noteikumus 
vienā juridiskajā instrumentā. 

Or. en

Pamatojums

Mazo saimniecību lauksaimnieki nebūtu jāatbrīvo no savstarpējas atbilstības prasību 
ievērošanas, jo tas nebūtu pamatoti ne no konkurences, nedz konsekvences viedokļa.

Grozījums Nr. 161
Monika Hohlmeier

Regulas priekšlikums
57. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(57) Savstarpējās atbilstības sistēma 
nozīmē zināmus administratīvos 
ierobežojumus gan atbalsta saņēmējiem, 
gan valsts pārvaldes iestādēm, jo 
jānodrošina uzskaite, jāveic pārbaudes un 
vajadzības gadījumā jāpiemēro sodi. Šiem 
sodiem jābūt samērīgiem, efektīviem un 

(57) Savstarpējās atbilstības sistēma 
nozīmē zināmus administratīvos 
ierobežojumus gan atbalsta saņēmējiem, 
gan valsts pārvaldes iestādēm, jo 
jānodrošina uzskaite, jāveic pārbaudes un 
vajadzības gadījumā jāpiemēro sodi. Šiem 
sodiem jābūt samērīgiem, efektīviem un 
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preventīviem. Šādus sodus nedrīkst skart 
saskaņā ar citiem Savienības vai valsts 
tiesību aktu noteikumiem paredzētos citus 
sodus. Konsekvences nolūkā ir lietderīgi 
apvienot attiecīgos Savienības noteikumus 
vienā juridiskajā instrumentā. Attiecībā uz 
lauksaimniekiem, kuri ir Regulas (ES) 
Nr. xxx/xxx[TM] V sadaļā minētās mazo 
lauksaimnieku atbalsta shēmas 
dalībnieki, ir iespējams uzskatīt, ka 
savstarpējās atbilstības sistēmā ieguldītās 
pūles pārsniedz labumu, kāds rastos, 
noturot šos lauksaimniekus minētajā 
sistēmā. Tāpēc vienkāršošanas nolūkā šie 
lauksaimnieki būtu jāatbrīvo no 
savstarpējās atbilstības prasību izpildes, jo 
īpaši no kontroles sistēmas un 
savstarpējās atbilstības sodu riska. Tomēr 
šāds atbrīvojums nedrīkstētu skart 
pienākumu ievērot piemērojamos nozares 
tiesību aktu noteikumus, kā arī pārbaužu 
un soda sankciju noteikšanas iespēju 
saskaņā ar šiem tiesību aktiem.

preventīviem. Šādus sodus nedrīkst skart 
saskaņā ar citiem Savienības vai valsts 
tiesību aktu noteikumiem paredzētos citus 
sodus. Konsekvences nolūkā ir lietderīgi 
apvienot attiecīgos Savienības noteikumus 
vienā juridiskajā instrumentā.

Or. de

Pamatojums

Šie noteikumi ir pretrunīgi, ņemot vērā, ka sakarā ar vienkāršošanas apsvērumiem mazās 
lauku saimniecības ir atbrīvotas no prasības ievērot savstarpējās atbilstības sistēmu (jo īpaši 
attiecībā uz pārbaudēm/sodiem), bet tām joprojām ir pieprasīts ievērot nozares tiesību aktu 
noteikumus.

Grozījums Nr. 162
Satu Hassi, Bas Eickhout, Dan Jørgensen

Regulas priekšlikums
57. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(57) Savstarpējās atbilstības sistēma 
nozīmē zināmus administratīvos 
ierobežojumus gan atbalsta saņēmējiem, 
gan valsts pārvaldes iestādēm, jo 
jānodrošina uzskaite, jāveic pārbaudes un 

(57) Savstarpējās atbilstības sistēma 
nozīmē zināmus administratīvos 
ierobežojumus gan atbalsta saņēmējiem, 
gan valsts pārvaldes iestādēm, jo 
jānodrošina uzskaite, jāveic pārbaudes un 
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vajadzības gadījumā jāpiemēro sodi. Šiem 
sodiem jābūt samērīgiem, efektīviem un 
preventīviem. Šādus sodus nedrīkst skart 
saskaņā ar citiem Savienības vai valsts 
tiesību aktu noteikumiem paredzētos citus 
sodus. Konsekvences nolūkā ir lietderīgi 
apvienot attiecīgos Savienības noteikumus 
vienā juridiskajā instrumentā. Attiecībā uz 
lauksaimniekiem, kuri ir Regulas (ES) 
Nr. xxx/xxx[TM] V sadaļā minētās mazo 
lauksaimnieku atbalsta shēmas 
dalībnieki, ir iespējams uzskatīt, ka 
savstarpējās atbilstības sistēmā ieguldītās 
pūles pārsniedz labumu, kāds rastos, 
noturot šos lauksaimniekus minētajā 
sistēmā. Tāpēc vienkāršošanas nolūkā šie 
lauksaimnieki būtu jāatbrīvo no 
savstarpējās atbilstības prasību izpildes, jo 
īpaši no kontroles sistēmas un 
savstarpējās atbilstības sodu riska. Tomēr 
šāds atbrīvojums nedrīkstētu skart 
pienākumu ievērot piemērojamos nozares 
tiesību aktu noteikumus, kā arī pārbaužu un 
soda sankciju noteikšanas iespēju saskaņā 
ar šiem tiesību aktiem.

vajadzības gadījumā jāpiemēro sodi. Šiem 
sodiem jābūt samērīgiem, efektīviem un 
preventīviem. Šādus sodus nedrīkst skart 
saskaņā ar citiem Savienības vai valsts 
tiesību aktu noteikumiem paredzētos citus 
sodus. Konsekvences nolūkā ir lietderīgi 
apvienot attiecīgos Savienības noteikumus 
vienā juridiskajā instrumentā.

Or. en

Pamatojums

Visiem lauksaimniekiem ir jāpanāk labāki vides rādītāji. Tāpēc prasības , piemēram, attiecībā 
uz ūdens un augsnes pārvaldību, kā arī ainavas aizsardzību saskaņā ar labu lauksaimniecības 
un vides stāvokli ir jāievēro neatkarīgi no saimniecības apjoma. Citādi var rasties negatīva 
ietekme uz vidi, jo īpaši to lauksaimnieku gadījumā, kuri apsaimnieko nelielu hektāru 
daudzumu, bet dara to ļoti intensīvi vai reģionos, kuros ir augsta mazo lauku saimniecību 
koncentrācija.

Grozījums Nr. 163
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers, Liam Aylward

Regulas priekšlikums
57. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(57) Savstarpējās atbilstības sistēma (57) Savstarpējās atbilstības sistēma 
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nozīmē zināmus administratīvos 
ierobežojumus gan atbalsta saņēmējiem, 
gan valsts pārvaldes iestādēm, jo 
jānodrošina uzskaite, jāveic pārbaudes un 
vajadzības gadījumā jāpiemēro sodi. Šiem 
sodiem jābūt samērīgiem, efektīviem un 
preventīviem. Šādus sodus nedrīkst skart 
saskaņā ar citiem Savienības vai valsts 
tiesību aktu noteikumiem paredzētos citus 
sodus. Konsekvences nolūkā ir lietderīgi 
apvienot attiecīgos Savienības noteikumus 
vienā juridiskajā instrumentā. Attiecībā uz 
lauksaimniekiem, kuri ir Regulas (ES) 
Nr. xxx/xxx[TM] V sadaļā minētās mazo 
lauksaimnieku atbalsta shēmas dalībnieki, 
ir iespējams uzskatīt, ka savstarpējās 
atbilstības sistēmā ieguldītās pūles 
pārsniedz labumu, kāds rastos, noturot šos 
lauksaimniekus minētajā sistēmā. Tāpēc 
vienkāršošanas nolūkā šie lauksaimnieki 
būtu jāatbrīvo no savstarpējās atbilstības 
prasību izpildes, jo īpaši no kontroles 
sistēmas un savstarpējās atbilstības sodu 
riska. Tomēr šāds atbrīvojums nedrīkstētu 
skart pienākumu ievērot piemērojamos 
nozares tiesību aktu noteikumus, kā arī 
pārbaužu un soda sankciju noteikšanas 
iespēju saskaņā ar šiem tiesību aktiem.

nozīmē zināmus administratīvos 
ierobežojumus gan atbalsta saņēmējiem, 
gan valsts pārvaldes iestādēm, jo 
jānodrošina uzskaite, jāveic pārbaudes un 
vajadzības gadījumā jāpiemēro sodi. Šiem 
sodiem vajadzētu būt samērīgiem,
pamatotiem uz riska novērtējumu,
efektīviem un preventīviem. Šādus sodus 
nedrīkst skart saskaņā ar citiem Savienības 
vai valsts tiesību aktu noteikumiem 
paredzētos citus sodus. Konsekvences 
nolūkā ir lietderīgi apvienot attiecīgos 
Savienības noteikumus vienā juridiskajā 
instrumentā. Attiecībā uz lauksaimniekiem, 
kuri ir Regulas (ES) Nr. xxx/xxx[TM] 
V sadaļā minētās mazo lauksaimnieku 
atbalsta shēmas dalībnieki, ir iespējams 
uzskatīt, ka savstarpējās atbilstības sistēmā 
ieguldītās pūles pārsniedz labumu, kāds 
rastos, noturot šos lauksaimniekus minētajā 
sistēmā. Tāpēc vienkāršošanas nolūkā šie 
lauksaimnieki būtu jāatbrīvo no 
savstarpējās atbilstības kontroles sistēmas
prasību izpildes un tiem jāpiemēro
savstarpējās atbilstības sistēmas sodi 
vienīgi gadījumos, kad notikuši smagi 
apsaimniekošanas prasību ievērošanas 
pārkāpumi. Tomēr šāda īpaša attieksme 
pret šiem lauksaimniekiem savstarpējās 
atbilstības jomā nedrīkstētu skart 
pienākumu ievērot piemērojamos nozares 
tiesību aktu noteikumus, kā arī pārbaužu un 
soda sankciju noteikšanas iespēju saskaņā 
ar šiem tiesību aktiem, pamatojoties uz 
pārbaudēm, kas veiktas neatkarīgi no 
Kopējās Lauksaimniecības politikas.

Or. en

Grozījums Nr. 164
Marian Harkin

Regulas priekšlikums
57. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(57) Savstarpējās atbilstības sistēma 
nozīmē zināmus administratīvos 
ierobežojumus gan atbalsta saņēmējiem, 
gan valsts pārvaldes iestādēm, jo 
jānodrošina uzskaite, jāveic pārbaudes un 
vajadzības gadījumā jāpiemēro sodi. Šiem 
sodiem jābūt samērīgiem, efektīviem un 
preventīviem. Šādus sodus nedrīkst skart 
saskaņā ar citiem Savienības vai valsts 
tiesību aktu noteikumiem paredzētos citus 
sodus. Konsekvences nolūkā ir lietderīgi 
apvienot attiecīgos Savienības noteikumus 
vienā juridiskajā instrumentā. Attiecībā uz 
lauksaimniekiem, kuri ir Regulas (ES) 
Nr. xxx/xxx[TM] V sadaļā minētās mazo 
lauksaimnieku atbalsta shēmas dalībnieki, 
ir iespējams uzskatīt, ka savstarpējās 
atbilstības sistēmā ieguldītās pūles 
pārsniedz labumu, kāds rastos, noturot šos 
lauksaimniekus minētajā sistēmā. Tāpēc 
vienkāršošanas nolūkā šie lauksaimnieki 
būtu jāatbrīvo no savstarpējās atbilstības 
prasību izpildes, jo īpaši no kontroles 
sistēmas un savstarpējās atbilstības sodu 
riska. Tomēr šāds atbrīvojums nedrīkstētu 
skart pienākumu ievērot piemērojamos 
nozares tiesību aktu noteikumus, kā arī 
pārbaužu un soda sankciju noteikšanas 
iespēju saskaņā ar šiem tiesību aktiem.

(57) Savstarpējās atbilstības sistēma 
nozīmē zināmus administratīvos 
ierobežojumus gan atbalsta saņēmējiem, 
gan valsts pārvaldes iestādēm, jo 
jānodrošina uzskaite, jāveic pārbaudes un 
vajadzības gadījumā jāpiemēro sodi. Šiem 
sodiem jābūt samērīgiem, efektīviem un 
preventīviem. Šādus sodus nedrīkst skart 
saskaņā ar citiem Savienības vai valsts 
tiesību aktu noteikumiem paredzētos citus 
sodus. Konsekvences nolūkā ir lietderīgi 
apvienot attiecīgos Savienības noteikumus 
vienā juridiskajā instrumentā. Attiecībā uz 
lauksaimniekiem, kuri ir Regulas (ES) 
Nr. xxx/xxx[TM] V sadaļā minētās mazo 
lauksaimnieku atbalsta shēmas dalībnieki, 
ir iespējams uzskatīt, ka savstarpējās 
atbilstības sistēmā ieguldītās pūles 
pārsniedz labumu, kāds rastos, noturot šos 
lauksaimniekus minētajā sistēmā. Tāpēc 
vienkāršošanas nolūkā šie lauksaimnieki 
būtu jāatbrīvo no savstarpējās atbilstības 
prasību izpildes, jo īpaši no kontroles 
sistēmas un savstarpējās atbilstības sodu 
riska. Tomēr šāds atbrīvojums nedrīkstētu 
skart pienākumu ievērot piemērojamos 
nozares tiesību aktu noteikumus, kā arī 
pārbaužu un soda sankciju noteikšanas 
iespēju saskaņā ar šiem tiesību aktiem.
Nenozīmīgiem netīšiem pārkāpumiem 
saistībā ar savstarpējās atbilstības 
pārbaudēm nebūtu jāpiemēro sodi, bet 
jāaprobežojas ar brīdinājumu, un 
atbilstības panākšana jāuzrauga 
turpmākajās pārbaudēs.

Or. en

Grozījums Nr. 165
Bas Eickhout
Verts/ALE grupas vārdā
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Regulas priekšlikums
57.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(57a) Būtu jānosaka prasība dalībvalstīm 
ik gadu iesniegt Komisijai ziņojumu par 
savstarpējās atbilstības un nekaitīguma 
videi nodrošināšanas pasākumu 
īstenošanu un rezultātiem, Komisija pēc 
tam iesniedz Eiropas Parlamentam 
ziņojumu par dalībvalstu pasākumu 
efektivitāti attiecībā uz to ilgtermiņa 
problēmu risināšanu, kas skar pārtikas 
ražošanas sistēmu ilgtspējību.

Or. en

Grozījums Nr. 166
Julie Girling, Anthea McIntyre

Regulas priekšlikums
57.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(57a) Būtu jānosaka prasība dalībvalstīm 
ik gadu iesniegt ziņojumu par 
savstarpējās atbilstības un nekaitīguma 
videi nodrošināšanas pasākumu 
īstenošanu un rezultātiem. Pamatojoties 
uz valstu ziņojumiem, Eiropas Komisija 
iesniedz Eiropas Parlamentam ziņojumu 
par šo pasākumu ietekmi uz 
lauksaimniecisko ražošanu un ietekmi uz 
vidi dalībvalstīs.

Or. en

Pamatojums

Tā kā nekaitīguma videi nodrošināšanas pasākumi ir savstarpējās atbilstības prasību jauns 
elements, ir pašsaprotami, ka Komisijai jāpārskata īstenošana un par to jāinformē Eiropas 
Parlaments. Tas ir saskaņā ar 96. panta 3. punkta grozījumu.
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Grozījums Nr. 167
Wojciech Michał Olejniczak

Regulas priekšlikums
60. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(60) Efektīvai savstarpējās atbilstības 
prasību īstenošanai nepieciešamas 
pārbaudes atbalsta saņēmēju līmenī par 
to, vai tiek pildīti pienākumi. Ja 
dalībvalsts nolemj izmantot iespēju 
nepiemērot samazinājumu vai maksājuma 
nepiešķiršanu, ja attiecīgā summa ir 
mazāka par EUR 100, nākamajā gadā 
kompetentajai kontroles iestādei atbalsta 
saņēmēju izlases veidā būtu jāpārbauda, 
vai konstatētās neatbilstības ir novērstas.

svītrots

Or. pl

Pamatojums

Ar šo svītrojumu tiek vienkāršotas dalībvalstu piemērotās administratīvās sistēmas un 
samazināti budžeta izdevumi.

Grozījums Nr. 168
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers, Liam Aylward

Regulas priekšlikums
60. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(60) Efektīvai savstarpējās atbilstības 
prasību īstenošanai nepieciešamas 
pārbaudes atbalsta saņēmēju līmenī par to, 
vai tiek pildīti pienākumi. Ja dalībvalsts 
nolemj izmantot iespēju nepiemērot 
samazinājumu vai maksājuma 
nepiešķiršanu, ja attiecīgā summa ir 
mazāka par EUR 100, nākamajā gadā 
kompetentajai kontroles iestādei atbalsta 
saņēmēju izlases veidā būtu jāpārbauda, 
vai konstatētās neatbilstības ir novērstas.

(60) Efektīvai savstarpējās atbilstības 
prasību īstenošanai nepieciešamas 
pārbaudes atbalsta saņēmēju līmenī par to, 
vai tiek pildīti pienākumi. Ja dalībvalsts 
nolemj izmantot iespēju nepiemērot 
samazinājumu vai maksājuma 
nepiešķiršanu, ja attiecīgā summa ir 
mazāka par EUR 100, nākamajā gadā 
kompetentajai kontroles iestādei atbalsta 
saņēmēju izlases veidā būtu jāpārbauda, 
vai konstatētās neatbilstības ir novērstas.
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Dalībvalstis var arī izveidot agrīnās 
brīdināšanas sistēmu, kas piemērojama 
attiecībā uz viegliem pirmo reizi 
notiekošiem neatbilstības gadījumiem, lai 
tādējādi nodrošinātu, ka lauksaimnieku 
kopienas pieņemtu šo savstarpējās 
atbilstības sistēmu un lai veiksmīgāk 
iesaistītu lauksaimniekus tās prasību 
īstenošanā. Šī agrīnā brīdināšana var 
izpausties kā brīdinājuma vēstule, 
saskaņā ar kuru, tās saņēmējs veic 
koriģējošu darbību, ko dalībvalsts 
pārbauda nākošajā gadā.

Or. en

Grozījums Nr. 169
Julie Girling

Regulas priekšlikums
65. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(65) Euro maiņas kurss attiecībā pret valsts 
valūtu darbības veikšanas laikposmā var 
mainīties. Tāpēc attiecīgajām summām 
piemērojamais kurss būtu jānosaka, ņemot 
vērā notikumu, caur kuru tiek sasniegts 
darbības ekonomiskais mērķis. Būtu 
jāpiemēro tās dienas maiņas kurss, kurā šis 
notikums notiek. Jākonkretizē šis noteiktais 
datums vai jāatceļ tā piemērošana, 
ievērojot noteiktus kritērijus un jo īpaši 
ātrumu, kādā notiek valūtas kursa 
svārstības. Šie noteikumi ir paredzēti 
Padomes 1998. gada 15. decembra Regulā
(EK) Nr. 2799/98, ar ko nosaka eiro 
agromonetāro režīmu, un tie papildina 
līdzīgus Regulas (EK) Nr. 1290/2005 
noteikumus. Skaidrības un racionalitātes 
interesēs attiecīgie noteikumi būtu 
jāintegrē vienā tiesību aktā. Tādēļ Regula
(EK) Nr. 2799/98 būtu jāatceļ.

(65) Euro maiņas kurss attiecībā pret valsts 
valūtu darbības veikšanas laikposmā var 
mainīties. Tāpēc attiecīgajām summām 
piemērojamais kurss būtu jānosaka, ņemot 
vērā notikumu, caur kuru tiek sasniegts 
darbības ekonomiskais mērķis. Būtu 
jāpiemēro tās dienas maiņas kurss, kurā šis 
notikums notiek. Jākonkretizē šis noteiktais 
datums vai jāatceļ tā piemērošana, 
ievērojot noteiktus kritērijus un jo īpaši 
ātrumu, kādā notiek valūtas kursa 
svārstības. Ievērojot atkāpes, kas noteiktas 
šajā regulā, šie noteikumi ir paredzēti 
Padomes 1998. gada 15. decembra Regulā
(EK) Nr. 2799/98, ar ko nosaka eiro 
agromonetāro režīmu, un tie papildina 
līdzīgus Regulas (EK) Nr. 1290/2005 
noteikumus. Skaidrības un racionalitātes 
interesēs attiecīgie noteikumi būtu 
jāintegrē vienā tiesību aktā. Tādēļ Regula
(EK) Nr. 2799/98 būtu jāatceļ.
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Or. en

Grozījums Nr. 170
Julie Girling

Regulas priekšlikums
65. apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(65a) Izņēmuma kārtā dalībvalstis var 
konvertēt eiro izteikto atbalsta summu 
valsts valūtā, pamatojoties uz vidējo 
valūtas maiņas kursu no pēdējiem ne 
vairāk kā pieciem dalībvalsts centrālās 
bankas [vai Eiropas Centrālās bankas] 
noteiktajiem valūtas maiņas kursiem 
pirms tā gada 1. oktobra, par kuru 
piešķirts atbalsts.

Or. en

Pamatojums

Jādod lielākas elastības iespējas attiecībā uz maiņu kursiem.

Grozījums Nr. 171
Monika Hohlmeier

Regulas priekšlikums
68. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(68) Būtu jāveic katra KLP pasākuma 
uzraudzība un novērtējums, lai uzlabotu tā 
kvalitāti un parādītu tā sasniegumus. Šajā 
sakarībā Komisijai būtu jānosaka rādītāju 
saraksts un jānovērtē KLP ietekme saistībā 
ar politikas mērķiem. Komisijai būtu 
jāizveido kopējas uzraudzības un 
novērtējuma regulējums, tostarp nodrošinot 
attiecīgo datu, tajā skaitā dalībvalstu 
sniegtās informācijas, savlaicīgu 
pieejamību. To darot, tai būtu jāņem vērā 

(68) Būtu jāveic katra KLP pasākuma 
uzraudzība un novērtējums, lai uzlabotu tā 
kvalitāti un parādītu tā sasniegumus. Šajā 
sakarībā Komisijai būtu jānosaka rādītāju 
saraksts un jānovērtē KLP ietekme saistībā 
ar politikas mērķiem. Komisijai būtu 
jāizveido kopējas uzraudzības un 
novērtējuma regulējums, tostarp nodrošinot 
attiecīgo datu, tajā skaitā dalībvalstu 
sniegtās informācijas, savlaicīgu 
pieejamību. To darot, tai būtu jāņem vērā 
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datu vajadzības un potenciālo datu avotu 
sinerģija. Turklāt Komisijas Paziņojuma 
Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 
Reģionu komitejai “Budžets stratēģijai
“Eiropa 2020”” II daļā tika noteikts, ka ar 
klimata jomu saistītie izdevumi Savienības 
kopbudžetā būtu jāpalielina vismaz līdz 
20 %, paredzot dažādu politiku 
ieguldījumu. Tāpēc Komisijai būtu jāspēj 
novērtēt Savienības KLP ietvaros sniegtā 
atbalsta ietekmi uz klimata jomas mērķiem.

datu vajadzības un potenciālo datu avotu 
sinerģija un, cik vien iespējams jāizmanto 
pieejamie datu avoti. Turklāt uzraudzības 
un novērtēšanas sistēmā ir jāņem vērā un 
pienācīgi jāatspoguļo KPL uzbūve. 
Novērtēšanas un uzraudzības sistēma, kas 
paredzēta otrajam pīlāram, nevar tikt 
piemērota pirmajam pīlāram, jo īpaši 
tāpēc, ka saskaņā ar pirmo pīlāru ir 
paredzētas iespējas sinerģiju veidošanai, 
ņemot vērā, ka pasākumi ir samērā 
līdzīgi. Šis aspekts pienācīgi jāņem vērā. 
Turklāt Komisijas Paziņojuma Eiropas 
Parlamentam, Padomei, Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 
Reģionu komitejai “Budžets stratēģijai
“Eiropa 2020”” II daļā tika noteikts, ka ar 
klimata jomu saistītie izdevumi Savienības 
kopbudžetā būtu jāpalielina vismaz līdz 
20 %, paredzot dažādu politiku 
ieguldījumu. Tāpēc Komisijai būtu jāspēj 
novērtēt Savienības KLP ietvaros sniegtā 
atbalsta ietekmi uz klimata jomas mērķiem.

Or. de

Grozījums Nr. 172
Bas Eickhout
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
68.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(68a) Atbilstoši principam par attīstības 
politikas saskaņotību un tā sauktajam 
„nekaitēšanas” principam, KLP 
īstenošana būtu regulāri jāuzrauga un 
jānovērtē saistībā ar tās ietekmi uz 
jaunattīstības valstu, jo īpaši vismazāk 
attīstīto valstu, pārtikas ražošanas jaudu 
un ilgtermiņa nodrošinātību ar pārtiku.

Or. en
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Grozījums Nr. 173
Brian Simpson

Regulas priekšlikums
70. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(70) Spriedumā apvienotajās lietās C-92/09 
un C-93/09 Eiropas Savienības Tiesa 
pasludināja attiecīgos Regulas (EK) 
Nr. 1290/2005 noteikumus par dalībvalstu 
pienākumu publicēt informāciju par 
fiziskajām personām, kas ir Eiropas 
lauksaimniecības fondu līdzekļu 
saņēmējas, par spēkā neesošiem. Ņemot 
vērā fizisko personu intereses, proti, lai to 
personas dati būtu aizsargāti, kā arī lai 
saskaņotu dažādos mērķus, kas ir 
pienākuma publicēt informāciju par 
līdzekļu saņēmējiem pamatā, kā noteikts 
Komisijas Regulā (EK) Nr. 259/2008, ar 
ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus par 
to, kā piemērot Padomes Regulu (EK) 
Nr. 1290/2005 attiecībā uz informācijas 
publicēšanu par Eiropas Lauksaimniecības 
garantiju fonda (ELGF) un Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
(ELFLA) līdzekļu saņēmējiem, minētā 
regula tika grozīta, lai skaidri noteiktu, ka 
šis pienākums neattiecas uz fiziskām 
personām. Pirms tiek pieņemti jauni
Eiropas Parlamenta un Padomes
noteikumi, ņemot vērā Tiesas celtos 
iebildumus, būtu jāveic padziļināta analīze 
un novērtējums, lai rastu vispiemērotāko 
veidu, kā samērot atbalsta saņēmēju 
tiesības uz personas datu aizsardzību ar 
pārredzamības nodrošināšanas 
nepieciešamību. Šīs analīzes un 
novērtējuma veikšanas laikā būtu 
jāsaglabā esošie noteikumi attiecībā uz
informācijas publicēšanu par Eiropas
lauksaimniecības fondu atbalsta 
saņēmējiem.

(70) Spriedumā apvienotajās lietās C-92/09 
un C-93/09 Eiropas Savienības Tiesa 
pasludināja attiecīgos Regulas (EK) 
Nr. 1290/2005 noteikumus par dalībvalstu 
pienākumu publicēt informāciju par 
fiziskajām personām, kas ir Eiropas 
lauksaimniecības fondu līdzekļu 
saņēmējas, par spēkā neesošiem. Ņemot 
vērā fizisko personu intereses, proti, lai to 
personas dati būtu aizsargāti, kā arī lai 
saskaņotu dažādos mērķus, kas ir 
pienākuma publicēt informāciju par 
līdzekļu saņēmējiem pamatā, kā noteikts 
Komisijas Regulā (EK) Nr. 259/2008, ar 
ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus par 
to, kā piemērot Padomes Regulu (EK) 
Nr. 1290/2005 attiecībā uz informācijas 
publicēšanu par Eiropas Lauksaimniecības 
garantiju fonda (ELGF) un Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
(ELFLA) līdzekļu saņēmējiem, minētā 
regula tika grozīta, lai skaidri noteiktu, ka 
šis pienākums neattiecas uz fiziskām 
personām. Eiropas Parlamentam un 
Padomei būtu jāpieņem jauni noteikumi, 
ņemot vērā Tiesas celtos iebildumus, kas 
samēro atbalsta saņēmēju tiesības uz 
personas datu aizsardzību ar pārredzamības 
nodrošināšanas nepieciešamību attiecībā uz 
Eiropas Savienības fondu izmantošanu.
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Or. en

Pamatojums

Nodokļu maksātājiem ir tiesības zināt, kā tiek tērēti publisko fondu līdzekļi, tāpēc izšķiroši 
svarīga ir lielāka KLP pārredzamība, un tas palīdzēs aizsargāt ES līdzekļus no izšķērdēšanas, 
krāpšanās un ļaunprātīgas izmantošanas.

Grozījums Nr. 174
Bas Eickhout
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„uzlabotas, ilgtspējīgas lauksaimniecības 
sistēmas” ir tādas lauksaimniecības 
sistēmas, kurās tiek ievērots vairāk ne kā 
tikai savstarpējās atbilstības prasības, un 
pastāvīgi tiek pilnveidota barības vielu 
aprites, ūdens aprites ciklu un enerģijas 
plūsmu pārvaldība ar mērķi mazināt 
kaitējumu videi, kā arī atkritumus no 
neatjaunojamiem resursiem, un uzturēt 
kultūraugu, dzīvnieku un dabas augstu 
daudzveidības līmeni ražošanas sistēmā

Or. en

Grozījums Nr. 175
Bas Eickhout
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 2.b daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„neilgtspējīgas lauksaimniecības 
sistēmas” ir tādas lauksaimniecības un 
dzīvnieku audzēšanas sistēmas, kuras ir 
nesaraujami saistītas ar risku, ka netiks 
ievērotas vai tiks sistemātiski smagi 
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pārkāptas savstarpējās atbilstības 
panākšanas prasības vides, sabiedrības, 
dzīvnieku un augu veselības jomā, jo 
netiek piemērota pienācīga barības vielu 
aprites pārvaldība, un līdz ar to tiek 
piesārņots ūdens, ganāmpulka blīvums ir 
pārāk augsts attiecībā pret pieejamo 
hektāru daudzumu, ir izteikta atkarība no 
ārējiem enerģijas, ūdens, biocīdu un 
barības vielu avotiem.

Or. en

Grozījums Nr. 176
Bas Eickhout
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 2.c daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„bioloģiski vērtīga lauksaimniecība” ir 
lauksaimniecības sistēmas, kurās notiek 
lauksaimnieciskas darbības un atrodas 
lauksaimniecības zeme, kuru 
raksturojums ļauj sagaidīt, ka tās atbalstīs 
augstu bioloģiskās daudzveidības vai 
aizsargājamo sugu un dzīvotņu līmeni. 
Šīm sistēmām ir raksturīga zema 
lauksaimniecības intensitāte, procentuālā 
ziņā liels dabīgās vai pa pusei dabīgās 
veģetācijas samērs. To var arī raksturot 
liela zemsegas daudzveidība.

Or. en

Grozījums Nr. 177
Bas Eickhout
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 2.d daļa (jauna)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

"neķīmiskas metodes" ir augu 
aizsardzības un kaitīgo organismu 
ierobežošanas metodes, kas ir alternatīvas 
pesticīdiem, un kuru pamatā ir Direktīvas 
2009/128/EK III pielikuma 1. punktā 
minētie agronomiskie paņēmieni, vai 
fiziskas, mehāniskas vai bioloģiskas 
kaitīgo organismu apkarošanas metodes;

Or. en

Grozījums Nr. 178
Michel Dantin

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f) lielas saimniecības daļas ekspropriācija, 
ja to nevarēja paredzēt pieteikuma 
iesniegšanās dienā.

(f) visas saimniecības vai tās daļas 
ekspropriācija, ja to nevarēja paredzēt 
pieteikuma iesniegšanās dienā, vai 
gadījumi, kad zemi paņem atpakaļ 
īpašnieks.

Or. fr

Grozījums Nr. 179
Julie Girling

Regulas priekšlikums
2. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2a. "lauksaimniecības nozares tiesību 
akti" ir jebkādi piemērojami tiesību akti, 
kas pieņemti, pamatojoties uz Līguma 
43. pantu, saistībā ar kopējo 
lauksaimniecības politiku, kā arī attiecīgā 
gadījumā jebkādi deleģētie vai 
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īstenošanas akti, kas pieņemti, 
pamatojoties uz minētajiem tiesību 
aktiem;

Or. en

Pamatojums

Juridiskās noteiktības labad jāiekļauj "lauksaimniecības nozares tiesību aktu" definīcija. 

Grozījums Nr. 180
Herbert Dorfmann

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pēc Komisijas ierosmes un/vai tās vārdā 
ELGF un ELFLA var katrs attiecīgi tiešā 
veidā finansēt sagatavošanas, uzraudzības, 
administratīvā un tehniskā atbalsta, 
izvērtēšanas, revīzijas un pārbaudes 
pasākumus, kas vajadzīgi, lai īstenotu 
kopējo lauksaimniecības politiku. Šajos 
pasākumos jo īpaši iekļauj:

Pēc Komisijas ierosmes un/vai tās vārdā, 
vai pēc dalībvalstu iniciatīvas, ELGF un 
ELFLA var katrs attiecīgi tiešā veidā 
finansēt sagatavošanas, uzraudzības, 
administratīvā un tehniskā atbalsta, 
izvērtēšanas, revīzijas un pārbaudes 
pasākumus, kas vajadzīgi, lai īstenotu 
kopējo lauksaimniecības politiku.

Or. it

Grozījums Nr. 181
Salvatore Caronna

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pēc Komisijas ierosmes un/vai tās vārdā 
ELGF un ELFLA var katrs attiecīgi tiešā 
veidā finansēt sagatavošanas, uzraudzības, 
administratīvā un tehniskā atbalsta, 
izvērtēšanas, revīzijas un pārbaudes 
pasākumus, kas vajadzīgi, lai īstenotu 
kopējo lauksaimniecības politiku. Šajos 

Pēc Komisijas ierosmes un/vai tās vārdā, 
vai pēc dalībvalstu iniciatīvas, ELGF un 
ELFLA var katrs attiecīgi tiešā veidā 
finansēt sagatavošanas, uzraudzības, 
administratīvā un tehniskā atbalsta, 
izvērtēšanas, revīzijas un pārbaudes 
pasākumus, kas vajadzīgi, lai īstenotu 
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pasākumos jo īpaši iekļauj: kopējo lauksaimniecības politiku. Šajos 
pasākumos jo īpaši iekļauj:

Or. it

Grozījums Nr. 182
Elisabeth Köstinger

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Maksājumu aģentūras ir dalībvalstu 
atsevišķi dienesti vai iestādes, kas atbild 
par 4. panta 1. punktā un 5. pantā minēto 
izdevumu pārvaldību un kontroli.

Maksājumu aģentūras ir dalībvalstu 
atsevišķi dienesti vai iestādes, kas atbild 
par visu 4. panta 1. punktā un 5. pantā 
minēto izdevumu kopīgu pārvaldību un 
kontroli.

Or. de

Pamatojums

Ja maksājumu aģentūra ir akreditēta, tai jāveic administratīvais darbs attiecībā uz abiem 
pīlāriem. Pašreizējā pārvaldības organizācija nav padarījusi subsidēšanas sistēmu 
efektīvāku.

Grozījums Nr. 183
Julie Girling, Anthea McIntyre

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Maksājumu aģentūras ir dalībvalstu
atsevišķi dienesti vai iestādes, kas atbild 
par 4. panta 1. punktā un 5. pantā minēto 
izdevumu pārvaldību un kontroli.

Maksājumu aģentūras ir dalībvalstu 
dienesti vai iestādes, kas atbild par 4. panta 
1. punktā un 5. pantā minēto izdevumu 
pārvaldību un kontroli.

Or. en
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Pamatojums

Ar šo tiek precizēts, ka maksājumu aģentūra, kas atbildīga par šiem uzdevumiem, var pildīt 
arī citas funkcijas, kas nebūtu saprotams, ja tiktu saglabāts vārds „atsevišķi”. Tas atbilst 
Finanšu regulai.

Grozījums Nr. 184
George Lyon

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Maksājumu aģentūras ir dalībvalstu 
atsevišķi dienesti vai iestādes, kas atbild 
par 4. panta 1. punktā un 5. pantā minēto 
izdevumu pārvaldību un kontroli.

Maksājumu aģentūras ir dalībvalstu 
dienesti vai iestādes, kas atbild par 4. panta 
1. punktā un 5. pantā minēto izdevumu 
pārvaldību un kontroli.

Or. en

Pamatojums

Vārds „atsevišķi” varētu likt saprast, ka attiecīgie dienesti vai iestādes būtu atbildīgi vienīgi 
par minētajiem uzdevumiem, bet šis vārds tika izmantots, lai noteiktu, ka vienīgi šis dienests 
vai iestāde būs atbildīga par šo uzdevumu.

Grozījums Nr. 185
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šo uzdevumu izpildi, izņemot maksājumu 
veikšanu, var deleģēt.

Šo uzdevumu izpildi var deleģēt.

Or. en

Pamatojums

Maksājumu veikšanu būtu jāatļauj deleģēt ar nosacījumu, ka atbildīgā iestāde vai struktūra 
saglabā vispārēju atbildību par attiecīgo uzdevumu.
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Grozījums Nr. 186
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Katra dalībvalsts, pamatojoties uz tās 
konstitucionālajiem noteikumiem, attiecīgi 
akreditē vienu maksājumu aģentūru
dalībvalstī vai vienu aģentūru reģionā.
Tomēr, ja maksājumu aģentūras ir 
izveidotas reģiona līmenī, dalībvalstis 
papildus tām akreditē maksājumu 
aģentūru valsts līmenī tām atbalsta 
shēmām, kuras to rakstura dēļ jāpārvalda 
valsts līmenī.

Katra dalībvalsts, ņemot vērā tās
konstitucionālās normas, ierobežo 
akreditēto maksājumu aģentūru skaitu līdz 
minimumam, kas nepieciešams, lai 
nodrošinātu to, ka 4. un 5. pantā minētie 
izdevumi tiek veikti, ievērojot pamatotus 
administratīvos un grāmatvedības 
nosacījumus.

Or. fr

Grozījums Nr. 187
Elisabeth Köstinger

Regulas priekšlikums
7. pants – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) vadības sagatavotu ticamības 
deklarāciju par pārskatu pilnīgumu, 
precizitāti un patiesumu, iekšējās kontroles 
sistēmu pareizu darbību, kā arī par pamatā 
esošo darījumu likumību un pareizību un 
pareizas finanšu pārvaldības principa 
ievērošanu;

(b) vadības sagatavotu ticamības 
deklarāciju par pārskatu pilnīgumu, 
precizitāti un patiesumu, iekšējās kontroles 
sistēmu pareizu darbību, pamatojoties uz 
izmērāmiem izpildes kritērijiem, kā arī par 
pamatā esošo darījumu likumību un 
pareizību;

Or. de

Pamatojums

Ir jāsvītro atsauce uz pareizas finanšu pārvaldības principa ievērošanu tāpēc, ka šis 
jautājums būtu jāizskata saistībā ar Finanšu regulas pārskatīšanu.
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Grozījums Nr. 188
Monika Hohlmeier

Regulas priekšlikums
7. pants – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) vadības sagatavotu ticamības 
deklarāciju par pārskatu pilnīgumu, 
precizitāti un patiesumu, iekšējās kontroles 
sistēmu pareizu darbību, kā arī par pamatā 
esošo darījumu likumību un pareizību un 
pareizas finanšu pārvaldības principa 
ievērošanu;

(b) vadības sagatavotu ticamības 
deklarāciju par pārskatu pilnīgumu, 
precizitāti un patiesumu, iekšējās kontroles 
sistēmu pareizu darbību, kā arī par pamatā 
esošo darījumu likumību un pareizību;

Or. de

Pamatojums

Finanšu regula nenosaka prasību, ka sertifikācijas iestādei būtu jānovērtē pareizas finanšu 
pārvaldības principa ievērošana. Tādēļ arī šajā regulā attiecīgā prasība nav jānosaka.

Grozījums Nr. 189
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Regulas priekšlikums
7. pants – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) vadības sagatavotu ticamības 
deklarāciju par pārskatu pilnīgumu, 
precizitāti un patiesumu, iekšējās kontroles 
sistēmu pareizu darbību, kā arī par pamatā 
esošo darījumu likumību un pareizību un 
pareizas finanšu pārvaldības principa 
ievērošanu;

(b) vadības sagatavotu ticamības 
deklarāciju par pārskatu pilnīgumu, 
precizitāti un patiesumu, iekšējās kontroles 
sistēmu pareizu darbību, kā arī par pamatā 
esošo darījumu likumību un pareizību;

Or. es
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Pamatojums

Iekļaujot šo prasību ticamības deklarācijā tiks palielināts administratīvais slogs maksājumu 
aģentūrai; vai nu šī prasība jāsvītro, vai procedūras ir, cik vien iespējams, jāpielāgo.

Grozījums Nr. 190
Elisabeth Köstinger

Regulas priekšlikums
7. pants – 4. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja ir akreditēta vairāk nekā viena 
maksājumu aģentūra, dalībvalsts ieceļ
iestādi (turpmāk tekstā – „koordinējošā 
iestāde”), kurai tā uzdod šādu uzdevumu 
izpildi:

Ja saskaņā ar dalībvalsts konstitucionālo 
sistēmu ir akreditēta vairāk nekā viena 
maksājumu aģentūra, dalībvalsts nosaka
iestādi (turpmāk tekstā – „koordinējošā 
iestāde”), kurai tā uzdod šādu uzdevumu 
izpildi:

Or. de

Grozījums Nr. 191
Albert Deß

Regulas priekšlikums
7. pants – 4. punkts – 1. daļa –c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) nodrošināt koriģējošo pasākumu 
veikšanu attiecībā uz visiem vispārīgas 
dabas trūkumiem un nodrošināt Komisijas 
informēšanu par tālāko rīcību;

(c) pēc vajadzības veikt vai koordinēt 
pasākumus ar mērķi novērst jebkādus
vispārīgas dabas trūkumus un informēt 
Komisiju par tālāko rīcību;

Or. de

Grozījums Nr. 192
Julie Girling

Regulas priekšlikums
7. pants – 4. punkts – 1. daļa –c apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) nodrošināt koriģējošo pasākumu 
veikšanu attiecībā uz visiem vispārīgas 
dabas trūkumiem un nodrošināt Komisijas 
informēšanu par tālāko rīcību;

(c) pēc vajadzības veikt vai koordinēt 
pasākumus ar mērķi novērst jebkādus
vispārīgas dabas trūkumus un informēt 
Komisiju par tālāko rīcību;

Or. en

Pamatojums

Šī grozījuma mērķis ir precīzāk aprakstīt, kāda būtu koordinējošās iestādes loma šādā 
situācijā.

Grozījums Nr. 193
Julie Girling

Regulas priekšlikums
7. pants – 4. punkts – 1. daļa –d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) veicināt un nodrošināt Savienības 
noteikumu saskaņotu piemērošanu.

(d) veicināt Savienības noteikumu 
saskaņotu piemērošanu.

Or. en

Pamatojums

Šī grozījuma mērķis ir precīzāk aprakstīt, kāda būtu koordinējošās iestādes loma šādā 
situācijā.

Grozījums Nr. 194
Giovanni La Via

Regulas priekšlikums
7. pants – 4. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja ir akreditēta vairāk nekā viena 
maksājumu aģentūra, dalībvalsts ieceļ
iestādi (turpmāk tekstā – „koordinējošā 
iestāde”), kurai tā uzdod šādu uzdevumu 

Ja saskaņā ar dalībvalsts konstitucionālo 
sistēmu ir akreditēta vairāk nekā viena 
maksājumu aģentūra, dalībvalsts izvēlas
iestādi (turpmāk tekstā – „koordinējošā 
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izpildi: iestāde”), kurai tā uzdod šādu uzdevumu 
izpildi:

Or. en

Grozījums Nr. 195
Alfreds Rubiks

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) obligātajiem koordinējošo iestāžu 
akreditācijas nosacījumiem, kā arī 
noteikumiem par akreditācijas 
piešķiršanas un atsaukšanas procedūru.

svītrots

Or. lv

Grozījums Nr. 196
Hans-Peter Mayer

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) maksājumu aģentūru pienākumiem 
attiecībā uz valsts intervenci, kā arī par to 
vadības un kontroles pienākumu saturu;

Or. de

Grozījums Nr. 197
Hans-Peter Mayer

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts – cb apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(cb) koordinējošās iestādes darbību un 
informācijas paziņošanu Komisijai 
saskaņā ar 7. panta 4. punktu.

Or. de

Grozījums Nr. 198
Hans-Peter Mayer

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija, izmantojot īstenošanas aktus, 
pieņem noteikumus par:

svītrots

(a) maksājumu aģentūru pienākumiem 
attiecībā uz valsts intervenci, kā arī par to 
vadības un kontroles pienākumu saturu;
(b) koordinējošās iestādes darbību un 
informācijas paziņošanu Komisijai 
saskaņā ar 7. panta 4. punktu.
Pirmajā daļā minētos īstenošanas aktus 
pieņem saskaņā ar 112. panta 3. punktā 
minēto pārbaudes procedūru.

Or. de

Pamatojums

Šis nav tikai tehnisks lēmums vien.

Grozījums Nr. 199
Alfreds Rubiks

Regulas priekšlikums
9. pants
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. pants svītrots
Sertifikācijas iestādes
Sertifikācijas iestāde ir dalībvalsts iecelta 
valsts vai privāta revīzijas iestāde, kas 
sniedz atzinumu par vadības sagatavoto 
ticamības deklarāciju, aptverot 
maksājumu aģentūras gada pārskatu 
pilnīgumu, pareizību un patiesumu, tās 
iekšējās kontroles sistēmas pienācīgu 
darbību, pamatā esošo darījumu likumību 
un pareizību, kā arī pareizas finanšu 
pārvaldības principa ievērošanu.
Tā darbojas neatkarīgi no attiecīgās 
maksājumu aģentūras un iestādes, kas šo 
aģentūru ir akreditējusi.
2. Komisija, izmantojot īstenošanas aktus, 
paredz noteikumus par sertifikācijas 
iestāžu statusu, konkrētajiem 
uzdevumiem, tostarp to veicamajām 
pārbaudēm, kā arī apliecinājumiem un 
ziņojumiem un tos pamatojošajiem 
dokumentiem, kādi šīm iestādēm 
jāsagatavo. Šos īstenošanas aktus pieņem 
saskaņā ar 112. panta 3. punktā minēto 
pārbaudes procedūru.

Or. lv

Grozījums Nr. 200
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Sertifikācijas iestāde ir dalībvalsts iecelta 
valsts vai privāta revīzijas iestāde, kas 
sniedz atzinumu par vadības sagatavoto 
ticamības deklarāciju, aptverot maksājumu 

Sertifikācijas iestāde ir dalībvalsts iecelta 
valsts vai privāta revīzijas iestāde, kas 
sniedz atzinumu par vadības sagatavoto 
ticamības deklarāciju, aptverot maksājumu 
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aģentūras gada pārskatu pilnīgumu, 
pareizību un patiesumu, tās iekšējās 
kontroles sistēmas pienācīgu darbību, 
pamatā esošo darījumu likumību un 
pareizību, kā arī pareizas finanšu 
pārvaldības principa ievērošanu.

aģentūras gada pārskatu pilnīgumu, 
pareizību un patiesumu, tās iekšējās 
kontroles sistēmas pienācīgu darbību.

Or. es

Pamatojums

Bažas izraisa darba apjoma palielinājums un izmaksu/ieguvumu īpatsvars, ja šis priekšlikums 
stātos spēkā. Deklarācijā ir jānorāda sīka informācija, kas nepieciešama paveiktā darba 
novērtēšanai; Komisijai vēl jāiesniedz priekšlikumi attiecībā uz to.

Grozījums Nr. 201
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Sertifikācijas iestāde ir dalībvalsts iecelta
valsts vai privāta revīzijas iestāde, kas 
sniedz atzinumu par vadības sagatavoto 
ticamības deklarāciju, aptverot maksājumu 
aģentūras gada pārskatu pilnīgumu, 
pareizību un patiesumu, tās iekšējās 
kontroles sistēmas pienācīgu darbību, 
pamatā esošo darījumu likumību un 
pareizību, kā arī pareizas finanšu 
pārvaldības principa ievērošanu.

Sertifikācijas iestāde ir dalībvalsts iecelta
publiska vai privāta revīzijas iestāde, kas 
sniedz saskaņā ar starptautiskiem 
revīzijas standartiem izstrādātu atzinumu 
par vadības sagatavoto ticamības 
deklarāciju, aptverot maksājumu aģentūras 
gada pārskatu pilnīgumu, pareizību un 
patiesumu, tās iekšējās kontroles sistēmas 
pienācīgu darbību, pamatā esošo darījumu 
likumību un pareizību, kā arī pareizas 
finanšu pārvaldības principa ievērošanu.

Or. en

Pamatojums

Tā kā nav nekādu vadlīniju attiecībā uz to, kā iestādei jāizstrādā atzinums, noteikums par 
atbilstību starptautiskiem standartiem dos iespēju dalībvalstīm skaidrāk saprast uzdevumu un 
padarīs procesu konsekventāku.
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Grozījums Nr. 202
Elisabeth Köstinger

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Sertifikācijas iestāde ir dalībvalsts iecelta 
valsts vai privāta revīzijas iestāde, kas 
sniedz atzinumu par vadības sagatavoto 
ticamības deklarāciju, aptverot maksājumu 
aģentūras gada pārskatu pilnīgumu, 
pareizību un patiesumu, tās iekšējās 
kontroles sistēmas pienācīgu darbību, 
pamatā esošo darījumu likumību un 
pareizību, kā arī pareizas finanšu 
pārvaldības principa ievērošanu.

Sertifikācijas iestāde ir vienīgi dalībvalsts 
iecelta publiska vai privāta revīzijas 
iestāde, kas sniedz atzinumu, kas atbilst 
starptautiski atzītiem revīzijas standartiem 
par vadības sagatavoto ticamības 
deklarāciju, aptverot maksājumu aģentūras 
gada pārskatu pilnīgumu, pareizību un 
patiesumu, tās iekšējās kontroles sistēmas 
pienācīgu darbību, pamatā esošo darījumu 
likumību un pareizību, kā arī pareizas 
finanšu pārvaldības principa ievērošanu.
Atzinumā jānorāda vai apgalvojumi, kas 
pausti saistībā ar ticamības deklarāciju, 
kas izsniegta saskaņā ar 7. panta 
3. punkta b) apakšpunktu, ir tikuši 
pārbaudīti.

Or. de

Pamatojums

Prasībām attiecībā uz sertifikācijas iestādēm ir jābūt ļoti skaidrām. Publiskas revīzijas 
iestādes iecelšanu automātiski nereglamentē noteikumi par publisko iepirkumu.

Grozījums Nr. 203
Sandra Kalniete

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Sertifikācijas iestāde ir dalībvalsts iecelta 
valsts vai privāta revīzijas iestāde, kas 
sniedz atzinumu par vadības sagatavoto 
ticamības deklarāciju, aptverot maksājumu 
aģentūras gada pārskatu pilnīgumu, 
pareizību un patiesumu, tās iekšējās 

Sertifikācijas iestāde ir dalībvalsts iecelta 
valsts vai privāta revīzijas iestāde, kas 
sniedz atzinumu par vadības sagatavoto 
ticamības deklarāciju, aptverot maksājumu 
aģentūras gada pārskatu pilnīgumu, 
pareizību un patiesumu, tās iekšējās 
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kontroles sistēmas pienācīgu darbību, 
pamatā esošo darījumu likumību un 
pareizību, kā arī pareizas finanšu 
pārvaldības principa ievērošanu.

kontroles sistēmas pienācīgu darbību un
pareizas finanšu pārvaldības principa 
ievērošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 204
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Sertifikācijas iestāde ir dalībvalsts iecelta
valsts vai privāta revīzijas iestāde, kas
sniedz atzinumu par vadības sagatavoto 
ticamības deklarāciju, aptverot
maksājumu aģentūras gada pārskatu 
pilnīgumu, pareizību un patiesumu, tās 
iekšējās kontroles sistēmas pienācīgu 
darbību, pamatā esošo darījumu likumību 
un pareizību, kā arī pareizas finanšu 
pārvaldības principa ievērošanu.

Sertifikācijas iestāde ir valsts vai privāta 
revīzijas iestāde, kuru dalībvalsts 
izraudzījusies un kura sniedz saskaņā ar 
starptautiski pieņemtiem revīzijas 
standartiem sagatavotu atzinumu pēc tam, 
kad veiktas uz riska izvērtējumu 
pamatotas pārbaudes un ņemti vērā 
dalībvalsts iepriekšējie izpildes rādītāji par 
maksājumu aģentūras gada pārskatu 
pilnīgumu, pareizību un patiesumu,
izveidoto kontroles sistēmu pienācīgu 
darbību, kā arī pamatā esošo darījumu 
likumību un pareizību. Šajā atzinumā cita 
starpā konstatē, vai pārbaude rada šaubas 
par apgalvojumiem, kuri sniegti vadības 
sagatavotajā ticamības deklarācijā, kas 
minēta 7. panta 3. punkta b) apakšpunktā.

Or. en

Grozījums Nr. 205
Michel Dantin, Jim Higgins

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Sertifikācijas iestāde ir dalībvalsts iecelta Sertifikācijas iestāde ir dalībvalsts iecelta 
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valsts vai privāta revīzijas iestāde, kas 
sniedz atzinumu par vadības sagatavoto 
ticamības deklarāciju, aptverot maksājumu 
aģentūras gada pārskatu pilnīgumu, 
pareizību un patiesumu, tās iekšējās 
kontroles sistēmas pienācīgu darbību, 
pamatā esošo darījumu likumību un 
pareizību, kā arī pareizas finanšu 
pārvaldības principa ievērošanu.

valsts vai privāta revīzijas iestāde, kas 
sniedz atzinumu par vadības sagatavoto 
ticamības deklarāciju, aptverot maksājumu 
aģentūras gada pārskatu pilnīgumu, 
pareizību un patiesumu, tās iekšējās 
kontroles sistēmas pienācīgu darbību un
pareizas finanšu pārvaldības principa 
ievērošanu.

Or. fr

Grozījums Nr. 206
Katarína Neveďalová

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Sertifikācijas iestāde ir dalībvalsts iecelta 
valsts vai privāta revīzijas iestāde, kas 
sniedz atzinumu par vadības sagatavoto 
ticamības deklarāciju, aptverot maksājumu 
aģentūras gada pārskatu pilnīgumu, 
pareizību un patiesumu, tās iekšējās 
kontroles sistēmas pienācīgu darbību, 
pamatā esošo darījumu likumību un 
pareizību, kā arī pareizas finanšu 
pārvaldības principa ievērošanu.

Sertifikācijas iestāde ir dalībvalsts iecelta 
valsts vai privāta revīzijas iestāde, kas 
sniedz atzinumu par vadības sagatavoto 
ticamības deklarāciju, aptverot maksājumu 
aģentūras gada pārskatu pilnīgumu, 
pareizību un patiesumu, tās iekšējās 
kontroles sistēmas pienācīgu darbību un
pareizas finanšu pārvaldības principa 
ievērošanu.

Or. sk

Grozījums Nr. 207
Monika Hohlmeier

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Sertifikācijas iestāde ir dalībvalsts iecelta 
valsts vai privāta revīzijas iestāde, kas 
sniedz atzinumu par vadības sagatavoto 

Sertifikācijas iestāde ir dalībvalsts iecelta 
valsts vai privāta revīzijas iestāde, kas 
sniedz atzinumu par vadības sagatavoto 
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ticamības deklarāciju, aptverot maksājumu 
aģentūras gada pārskatu pilnīgumu, 
pareizību un patiesumu, tās iekšējās 
kontroles sistēmas pienācīgu darbību, 
pamatā esošo darījumu likumību un 
pareizību, kā arī pareizas finanšu 
pārvaldības principa ievērošanu.

ticamības deklarāciju, aptverot maksājumu 
aģentūras gada pārskatu pilnīgumu, 
pareizību un patiesumu, tās iekšējās 
kontroles sistēmas pienācīgu darbību, 
pamatā esošo darījumu likumību un 
pareizību.

Or. de

Pamatojums

Finanšu regula nenosaka prasību, ka sertifikācijas iestādei būtu jānovērtē pareizas finanšu 
pārvaldības principa ievērošana.

Grozījums Nr. 208
Julie Girling

Regulas priekšlikums
9. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1a. Lai ievērotu samērīguma principu un 
administratīvās slodzes samazināšanas 
principu, sertifikācijas iestāde:
(a) cik vien iespējams integrē paraugus 
un maksimāli palielina transakciju 
pārbaužu efektivitāti, tostarp veicot 
pārbaudes uz vietas; un
(b) pārbaudēm izraugās vismazāko 
nepieciešamo skaitu iedzīvotāju un 
transakciju, lai nodrošinātu pieprasīto 
ticamības līmeni.

Or. en

Pamatojums

Šī papildinājuma mērķis ir samazināt šā panta īstenošanas radīto administratīvo slogu un 
finansiālo ietekmi.

Grozījums Nr. 209
Julie Girling, Anthea McIntyre
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Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija, izmantojot īstenošanas aktus, 
paredz noteikumus par sertifikācijas 
iestāžu statusu, konkrētajiem uzdevumiem, 
tostarp to veicamajām pārbaudēm, kā arī 
apliecinājumiem un ziņojumiem un tos 
pamatojošajiem dokumentiem, kādi šīm 
iestādēm jāsagatavo. Šos īstenošanas aktus 
pieņem saskaņā ar 112. panta 3. punktā 
minēto pārbaudes procedūru

2. Komisija, izmantojot īstenošanas aktus, 
paredz noteikumus par sertifikācijas 
iestāžu statusu, konkrētajiem uzdevumiem, 
tostarp to veicamajām pārbaudēm, kas 
pamatotas uz vienotu integrētu paraugu,
kā arī apliecinājumiem un ziņojumiem un 
tos pamatojošajiem dokumentiem, kādi šīm 
iestādēm jāsagatavo. Šos īstenošanas aktus 
pieņem saskaņā ar 112. panta 3. punktā 
minēto pārbaudes procedūru

Or. en

Pamatojums

Lai pēc iespējas samazinātu administratīvo struktūru noslogotību, revīzijas metodoloģijai 
jābūt pamatotai uz vienotu integrētu paraugu.

Grozījums Nr. 210
Hans-Peter Mayer

Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija, izmantojot īstenošanas aktus, 
paredz noteikumus par sertifikācijas 
iestāžu statusu, konkrētajiem uzdevumiem, 
tostarp to veicamajām pārbaudēm, kā arī 
apliecinājumiem un ziņojumiem un tos 
pamatojošajiem dokumentiem, kādi šīm 
iestādēm jāsagatavo. Šos īstenošanas 
aktus pieņem saskaņā ar 112. panta 
3. punktā minēto pārbaudes procedūru

2. Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 111. pantu,
paredzot noteikumus par sertifikācijas 
iestāžu statusu un konkrētajiem 
uzdevumiem, tostarp to veicamajām 
pārbaudēm.  

Or. de
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Pamatojums

Šeit nav runa par tīri tehniskiem lēmumiem, tāpēc noteikums tiek sadalīts daļās.

Grozījums Nr. 211
George Lyon

Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija, izmantojot īstenošanas aktus, 
paredz noteikumus par sertifikācijas 
iestāžu statusu, konkrētajiem uzdevumiem, 
tostarp to veicamajām pārbaudēm, kā arī 
apliecinājumiem un ziņojumiem un tos 
pamatojošajiem dokumentiem, kādi šīm 
iestādēm jāsagatavo. Šos īstenošanas aktus 
pieņem saskaņā ar 112. panta 3. punktā 
minēto pārbaudes procedūru

2. Komisija, izmantojot īstenošanas aktus, 
paredz noteikumus par sertifikācijas 
iestāžu statusu, konkrētajiem uzdevumiem, 
tostarp to veicamajām pārbaudēm, kas 
pamatotas uz vienotu integrētu paraugu,
kā arī apliecinājumiem un ziņojumiem un 
tos pamatojošajiem dokumentiem, kādi šīm 
iestādēm jāsagatavo. Šos īstenošanas aktus 
pieņem saskaņā ar 112. panta 3. punktā 
minēto pārbaudes procedūru

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu, ka pēc iespējas tiek samazināts slogs, kas gulstas uz maksājumu aģentūru un 
lauksaimnieku pleciem, audita metodoloģijā ir jāizmanto vienots integrēts paraugs.

Grozījums Nr. 212
Hans-Peter Mayer

Regulas priekšlikums
9. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Komisija, izmantojot īstenošanas 
aktus, paredz noteikumus par 
apliecinājumiem un ziņojumiem un tos 
pamatojošajiem dokumentiem, kādi šīm 
iestādēm jāsagatavo. Šos īstenošanas 
aktus pieņem saskaņā ar 112. panta 
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3. punktā minēto pārbaudes procedūru

Or. de

Grozījums Nr. 213
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis izveido sistēmu atbalsta 
saņēmēju konsultēšanai par zemes un 
saimniecību apsaimniekošanu (turpmāk –
„saimniecību konsultatīvā sistēma”), ko 
vada viena vai vairākas šim nolūkam 
izraudzītas iestādes. Izraudzītās iestādes 
var būt valsts vai privātas struktūras.

1. Dalībvalstis izveido sistēmu atbalsta 
saņēmēju konsultēšanai par zemes un 
saimniecību apsaimniekošanu, kā arī 
saimniecību riska pārvaldību (turpmāk –
„saimniecību konsultatīvā sistēma”), ko 
vada viena vai vairākas šim nolūkam 
izraudzītas iestādes, kurām jābūt 
akreditētām, pamatojoties uz obligāti 
nepieciešamām kvalifikācijām, kuras 
noteikusi Komisija ar deleģētajiem aktiem 
saskaņā ar 111. pantu. Izraudzītās iestādes 
var būt valsts vai privātas struktūras.

Or. en

Grozījums Nr. 214
Rareş-Lucian Niculescu

Regulas priekšlikums
12. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) tiesību aktu noteiktās apsaimniekošanas
prasības un VI sadaļas I nodaļā paredzētos
labu lauksaimniecības un vides apstākļu
standartus;

(a) pienākumi lauku saimniecību līmenī, 
kuri izriet no tiesību aktu noteiktajām
apsaimniekošanas prasībām un VI sadaļas 
I nodaļā paredzētajiem labu 
lauksaimniecības un vides apstākļu
standartiem;

Or. en
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Grozījums Nr. 215
Diane Dodds

Regulas priekšlikums
12. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) klimatam un videi labvēlīgu 
lauksaimniecības praksi, kā noteikts 
Regulas (ES) Nr. xxx/xxx [TM] 
III sadaļas 2. nodaļā, un Regulas (ES) 
Nr. xxx/xxx [TM] 4. panta 1. punkta 
c) apakšpunktā minēto lauksaimniecības 
platību apsaimniekošanu;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 216
Rareş-Lucian Niculescu

Regulas priekšlikums
12. pants – 2. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) informācija par Eiropas darba grupu 
aktivitātēm saistībā ar Eiropas Inovāciju 
partnerības tīklu, īpašu uzmanību 
pievēršot lauksaimniecības praksēm, kas 
orientētas uz inovāciju

Or. en

Grozījums Nr. 217
Julie Girling, Anthea McIntyre

Regulas priekšlikums
12. pants – 2. punkts – c apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) prasības vai pasākumus, kas saistīti ar 
klimata pārmaiņu mazināšanu un 
pielāgošanos tām, bioloģisko 
daudzveidību, ūdens resursu aizsardzību, 
dzīvnieku un augu slimību izziņošanu un 
inovācijām vismaz tādā mērā, kā noteikts 
šīs regulas I pielikumā;

svītrots

Or. en

Pamatojums

Lai dotu dalībvalstīm iespēju pielāgot Lauksaimniecības konsultatīvo dienestu saviem 
īpašajiem apstākļiem, 2. punkta c) apakšpunkta prasības jāpārceļ uz trešo punktu.

Grozījums Nr. 218
Robert Dušek

Regulas priekšlikums
12. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) prasības vai pasākumus, kas saistīti ar 
klimata pārmaiņu mazināšanu un 
pielāgošanos tām, bioloģisko 
daudzveidību, ūdens resursu aizsardzību, 
dzīvnieku un augu slimību izziņošanu un 
inovācijām vismaz tādā mērā, kā noteikts 
šīs regulas I pielikumā;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 219
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Regulas priekšlikums
12. pants – 2. punkts – c apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) prasības vai pasākumus, kas saistīti ar 
klimata pārmaiņu mazināšanu un 
pielāgošanos tām, bioloģisko 
daudzveidību, ūdens resursu aizsardzību, 
dzīvnieku un augu slimību izziņošanu un 
inovācijām vismaz tādā mērā, kā noteikts 
šīs regulas I pielikumā;

svītrots

Or. es

Pamatojums

Ir jāprecizē, kas ir šie klimata pārmaiņu mazināšanas un bioloģiskās daudzveidības 
aizsargāšanas pasākumi, un kas domāts ar konsultēšanu par ekonomiskās darbības 
ilgtspējīgu attīstību. Tāpēc tiek ierosināts, ka 3. punktā minētā obligātā konsultatīvā sistēma 
varētu būt fakultatīva.

Grozījums Nr. 220
Hynek Fajmon

Regulas priekšlikums
12. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) prasības vai pasākumus, kas saistīti ar 
klimata pārmaiņu mazināšanu un 
pielāgošanos tām, bioloģisko 
daudzveidību, ūdens resursu aizsardzību, 
dzīvnieku un augu slimību izziņošanu un 
inovācijām vismaz tādā mērā, kā noteikts 
šīs regulas I pielikumā;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 221
Rareş-Lucian Niculescu

Regulas priekšlikums
12. pants – 2. punkts – c apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) prasības vai pasākumus, kas saistīti ar 
klimata pārmaiņu mazināšanu un 
pielāgošanos tām, bioloģisko 
daudzveidību, ūdens resursu aizsardzību, 
dzīvnieku un augu slimību izziņošanu un 
inovācijām vismaz tādā mērā, kā noteikts 
šīs regulas I pielikumā;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 222
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Regulas priekšlikums
12. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) prasības vai pasākumus, kas saistīti ar 
klimata pārmaiņu mazināšanu un 
pielāgošanos tām, bioloģisko 
daudzveidību, ūdens resursu aizsardzību, 
dzīvnieku un augu slimību izziņošanu un 
inovācijām vismaz tādā mērā, kā noteikts 
šīs regulas I pielikumā;

svītrots

Or. es

Grozījums Nr. 223
Bas Eickhout
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
12. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) prasības vai pasākumus, kas saistīti ar 
klimata pārmaiņu mazināšanu un 
pielāgošanos tām, bioloģisko 

(c) vismaz prasības vai pasākumus, kas 
saistīti ar klimata pārmaiņu mazināšanu un 
pielāgošanos tām, bioloģisko 
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daudzveidību, ūdens resursu aizsardzību, 
dzīvnieku un augu slimību izziņošanu un 
inovācijām vismaz tādā mērā, kā noteikts 
šīs regulas I pielikumā;

daudzveidību, ūdens resursu aizsardzību
un barības vielu efektīvu apriti, augsnes 
veselību, dzīvnieku un augu slimībām un 
inovācijām tādā mērā, kā noteikts šīs 
regulas I pielikumā;

Or. en

Grozījums Nr. 224
Bas Eickhout
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
12. pants – 2. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) agrovides un klimata pasākumi, kā 
noteikts Regulas xxx/xxx [RD] 29. pantā

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstīm ir pienākums nodrošināt agrovides un klimata pasākumus saskaņā ar otro 
pīlāru, tāpēc lauksaimnieki ir visaptveroši jāatbalsta, lai viņi izvēlētos šo saimniecību 
konsultatīvās sistēmas piedāvāto iespēju. Šā pasākuma un tā nodrošināto ieguvumu 
popularizēšana veicinās, ka lauksaimnieki tos īstenos, tādējādi palīdzot radīt ilgtspējīgas 
lauksaimniecības sistēmas.

Grozījums Nr. 225
Spyros Danellis

Regulas priekšlikums
12. pants – 2. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) agrovides un klimata pasākumi, kā 
noteikts Regulas (ES) Nr. xxx/xxx [RD] 
29. pantā

Or. en
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Grozījums Nr. 226
Satu Hassi, Bas Eickhout

Regulas priekšlikums
12. pants – 2. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) agrovides un klimata pasākumi, kā 
noteikts Regulas (ES) Nr. xxx/xxx [RD] 
29. pantā

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstīm ir pienākums nodrošināt agrovides un klimata pasākumus saskaņā ar otro 
pīlāru, tāpēc lauksaimnieki ir visaptveroši jāatbalsta, lai viņi izvēlētos šo saimniecību 
konsultatīvās sistēmas piedāvāto iespēju. Šā pasākuma popularizēšana veicinās, ka 
lauksaimnieki tos īstenos, tādējādi palīdzot radīt ilgtspējīgākas lauksaimniecības sistēmas.

Grozījums Nr. 227
Spyros Danellis

Regulas priekšlikums
12. pants – 2. punkts – cb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(cb) mazo saimniecību veikums vides 
jomā un bioloģiskās lauksaimniecības 
ekonomiskās darbības ilgtspējīga attīstība 
vismaz tādā mērā, kā minēts Regulā 
(EK) Nr. 834/2007;

Or. en

Grozījums Nr. 228
Bas Eickhout
Verts/ALE grupas vārdā



PE492.777v02-00 80/177 AM\910033LV.doc

LV

Regulas priekšlikums
12. pants – 2. punkts – cb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(cb) konsultācijas par integrētās augu 
aizsardzības metodēm un neķīmiskām 
alternatīvām 

Or. en

Pamatojums

"neķīmiskas metodes" ir augu aizsardzības un kaitīgo organismu ierobežošanas metodes, kas 
ir alternatīvas pesticīdiem, un kuru pamatā ir Direktīvas 2009/128/EK III pielikuma 1. punktā 
minētie agronomiskie paņēmieni, vai fiziskas, mehāniskas vai bioloģiskas kaitīgo organismu 
apkarošanas metodes;

Grozījums Nr. 229
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Regulas priekšlikums
12. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) dalībvalstu definēto mazo lauku 
saimniecību un vismaz to saimniecību, 
kas ir Regulas (ES) Nr. xxx/xxx [TM] 
V sadaļā minētās mazo lauksaimnieku 
atbalsta shēmu dalībnieces, saimnieciskās 
darbības ilgtspējīgu attīstību.

svītrots

Or. es

Pamatojums

Ir jāprecizē, kas ir šie klimata pārmaiņu mazināšanas un bioloģiskās daudzveidības 
aizsargāšanas pasākumi, un kas domāts ar konsultēšanu par ekonomiskās darbības 
ilgtspējīgu attīstību. Tāpēc tiek ierosināts, ka 3. punktā minētā obligātā konsultatīvā sistēma 
varētu būt fakultatīva.

Grozījums Nr. 230
Julie Girling, Anthea McIntyre
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Regulas priekšlikums
12. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) dalībvalstu definēto mazo lauku 
saimniecību un vismaz to saimniecību, 
kas ir Regulas (ES) Nr. xxx/xxx [TM] 
V sadaļā minētās mazo lauksaimnieku 
atbalsta shēmu dalībnieces, saimnieciskās 
darbības ilgtspējīgu attīstību.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Lai dotu dalībvalstīm iespēju pielāgot Lauksaimniecības konsultatīvo dienestu saviem 
īpašajiem apstākļiem, 2. punkta d) apakšpunkta prasības jāpārceļ uz 3. punktu.

Grozījums Nr. 231
Robert Dušek

Regulas priekšlikums
12. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) dalībvalstu definēto mazo lauku 
saimniecību un vismaz to saimniecību, 
kas ir Regulas (ES) Nr. xxx/xxx [TM] 
V sadaļā minētās mazo lauksaimnieku 
atbalsta shēmu dalībnieces, saimnieciskās 
darbības ilgtspējīgu attīstību.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 232
Peter Jahr, Albert Deß

Regulas priekšlikums
12. pants – 2. punkts – d apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) dalībvalstu definēto mazo lauku 
saimniecību un vismaz to saimniecību, 
kas ir Regulas (ES) Nr. xxx/xxx [TM] 
V sadaļā minētās mazo lauksaimnieku 
atbalsta shēmu dalībnieces, saimnieciskās 
darbības ilgtspējīgu attīstību.

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 233
George Lyon, Britta Reimers

Regulas priekšlikums
12. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) dalībvalstu definēto mazo lauku 
saimniecību un vismaz to saimniecību, 
kas ir Regulas (ES) Nr. xxx/xxx [TM] 
V sadaļā minētās mazo lauksaimnieku 
atbalsta shēmu dalībnieces, saimnieciskās 
darbības ilgtspējīgu attīstību.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Attiecībā uz piekļuvi ekonomiskām konsultācijām nevar diskriminēt uzņēmumus to apjoma 
dēļ.

Grozījums Nr. 234
Brian Simpson

Regulas priekšlikums
12. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) dalībvalstu definēto mazo lauku 
saimniecību un vismaz to saimniecību, 

svītrots
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kas ir Regulas (ES) Nr. xxx/xxx [TM] 
V sadaļā minētās mazo lauksaimnieku 
atbalsta shēmu dalībnieces, saimnieciskās 
darbības ilgtspējīgu attīstību.

Or. en

Grozījums Nr. 235
Hynek Fajmon

Regulas priekšlikums
12. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) dalībvalstu definēto mazo lauku 
saimniecību un vismaz to saimniecību, 
kas ir Regulas (ES) Nr. xxx/xxx [TM] 
V sadaļā minētās mazo lauksaimnieku 
atbalsta shēmu dalībnieces, saimnieciskās 
darbības ilgtspējīgu attīstību.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 236
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Regulas priekšlikums
12. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) dalībvalstu definēto mazo lauku 
saimniecību un vismaz to saimniecību, 
kas ir Regulas (ES) Nr. xxx/xxx [TM] 
V sadaļā minētās mazo lauksaimnieku 
atbalsta shēmu dalībnieces, saimnieciskās 
darbības ilgtspējīgu attīstību.

svītrots

Or. es
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Grozījums Nr. 237
Rareş-Lucian Niculescu

Regulas priekšlikums
12. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) dalībvalstu definēto mazo lauku 
saimniecību un vismaz to saimniecību, 
kas ir Regulas (ES) Nr. xxx/xxx [TM] 
V sadaļā minētās mazo lauksaimnieku 
atbalsta shēmu dalībnieces, saimnieciskās 
darbības ilgtspējīgu attīstību.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 238
Bas Eickhout
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
12. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) dalībvalstu definēto mazo lauku 
saimniecību un vismaz to saimniecību, kas 
ir Regulas (ES) Nr. xxx/xxx [TM] V sadaļā 
minētās mazo lauksaimnieku atbalsta 
shēmu dalībnieces, saimnieciskās darbības 
ilgtspējīgu attīstību.

(d) dalībvalstu definēto mazo lauku
saimniecību un vismaz to saimniecību, kas 
ir Regulas (ES) Nr. xxx/xxx [TM] V sadaļā 
minētās mazo lauksaimnieku atbalsta 
shēmu dalībnieces, saimnieciskās darbības 
veikumu vides jomā un ilgtspējīgu 
attīstību.

Or. en

Grozījums Nr. 239
Satu Hassi, Bas Eickhout

Regulas priekšlikums
12. pants – 2. punkts – d apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) dalībvalstu definēto mazo lauku 
saimniecību un vismaz to saimniecību, kas 
ir Regulas (ES) Nr. xxx/xxx [TM] V sadaļā 
minētās mazo lauksaimnieku atbalsta 
shēmu dalībnieces, saimnieciskās darbības 
ilgtspējīgu attīstību.

(d) dalībvalstu definēto mazo lauku 
saimniecību un vismaz to saimniecību, kas 
ir Regulas (ES) Nr. xxx/xxx [TM] V sadaļā 
minētās mazo lauksaimnieku atbalsta 
shēmu dalībnieces, saimnieciskās darbības 
veikumu vides jomā un ilgtspējīgu 
attīstību.

Or. en

Grozījums Nr. 240
Wojciech Michał Olejniczak

Regulas priekšlikums
12. pants – 2. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) to principu popularizēšanu un 
īstenošanu, kas saistīti ar grāmatvedību, 
uzņēmējdarbību un ekonomisko resursu 
ilgtspējīgu pārvaldību.

Or. pl

Grozījums Nr. 241
Bas Eickhout
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
12. pants – 2. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) mazo saimniecību veikums vides 
jomā un bioloģiskās lauksaimniecības 
ekonomiskās darbības ilgtspējīga attīstība 
vismaz atbilstīgi standartiem, kas minēti 
Regulā (EK) Nr. 834/2007;

Or. en
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Pamatojums

Saimniecības pārveidošana par bioloģisko saimniecību, ir apņemšanās, kuras īstenošanai 
nepieciešams iegūt zināšanas un prasmes, tāpēc ar bioloģisko lauksaimniecību saistītie 
pasākumi ir skaidri jāiekļauj saimniecību konsultatīvajā sistēmā visās dalībvalstīs, vismaz 
atbilstīgi standartiem, kas minēti Regulā (EK) Nr. 834/2007 (jo daži bioloģiskās saimniecības 
standarti ir vēl augstāki).

Grozījums Nr. 242
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Regulas priekšlikums
12. pants – 2. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) mazo saimniecību veikums vides 
jomā un bioloģiskās lauksaimniecības 
ekonomiskās darbības ilgtspējīga attīstība 
vismaz tādā mērā, kā minēts Regulā 
(EK) Nr. 834/2007.

Or. en

Grozījums Nr. 243
Satu Hassi, Bas Eickhout

Regulas priekšlikums
12. pants – 2. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) mazo saimniecību veikums vides 
jomā un bioloģiskās lauksaimniecības 
ekonomiskās darbības ilgtspējīga attīstība, 
kā minēts Regulā (EK) Nr. 834/2007.

Or. en

Pamatojums

Saimniecības pārveidošana par bioloģisko saimniecību, ir apņemšanās, kuras īstenošanai 
nepieciešams iegūt zināšanas un prasmes, bet tas nodrošina atzītu pozitīvu ietekmi uz vidi. 
Tāpēc ar bioloģisko lauksaimniecību saistītie pasākumi ir skaidri jāiekļauj saimniecību 
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konsultatīvajā sistēmā visās dalībvalstīs, vismaz atbilstīgi standartiem, kas minēti Regulā 
(EK) Nr. 834/2007 par bioloģisko lauksaimniecību.

Grozījums Nr. 244
Brian Simpson

Regulas priekšlikums
12. pants – 2. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da. agrovides un klimata pasākumi, kā 
noteikts Regulas (ES) Nr. xxx/xxx [RD] 
29. pantā

Or. en

Grozījums Nr. 245
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Regulas priekšlikums
12. pants – 2. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) lauksaimniekiem pieejamās iespējas 
ekonomisko un vides risku efektīvai 
pārvaldībai.

Or. en

Grozījums Nr. 246
Julie Girling, Anthea McIntyre

Regulas priekšlikums
12. pants – 3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) saimniecību saimnieciskās darbības 
ilgtspējīgu attīstību, izņemot tās 
saimniecības, kas minētas 2. punkta 

(a) dalībvalstu definēto mazo lauku
saimniecību un to saimniecību, kas ir 
Regulas (ES) Nr. xxx/xxx [TM] V sadaļā 
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d) apakšpunktā; minētās mazo lauksaimnieku atbalsta 
shēmu dalībnieces, un citu saimniecību
saimnieciskās darbības ilgtspējīgu attīstību;

Or. en

Pamatojums

Lai dotu dalībvalstīm iespēju pielāgot Lauksaimniecības konsultatīvo dienestu saviem 
īpašajiem apstākļiem, 2. punkta d) apakšpunkta prasības jāpārceļ uz 3. punktu.

Grozījums Nr. 247
Liam Aylward, Mairead McGuinness, Marian Harkin

Regulas priekšlikums
12. pants – 3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) saimniecību saimnieciskās darbības 
ilgtspējīgu attīstību, izņemot tās 
saimniecības, kas minētas 2. punkta 
d) apakšpunktā;

(a) dalībvalstu definēto mazo lauku
saimniecību un to saimniecību, kas ir 
Regulas (ES) Nr. xxx/xxx [TM] V sadaļā 
minētās mazo lauksaimnieku atbalsta 
shēmu dalībnieces, un citu saimniecību
saimnieciskās darbības ilgtspējīgu attīstību;

Or. en

Grozījums Nr. 248
Marian Harkin

Regulas priekšlikums
12. pants – 3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) saimniecību saimnieciskās darbības 
ilgtspējīgu attīstību, izņemot tās 
saimniecības, kas minētas 2. punkta 
d) apakšpunktā;

(a) dalībvalstu definēto mazo lauku
saimniecību un to saimniecību, kas ir 
Regulas (ES) Nr. xxx/xxx [TM] V sadaļā 
minētās mazo lauksaimnieku atbalsta 
shēmu dalībnieces, un citu saimniecību
saimnieciskās darbības ilgtspējīgu attīstību;

Or. en
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Grozījums Nr. 249
George Lyon, Britta Reimers, Liam Aylward

Regulas priekšlikums
12. pants – 3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) saimniecību saimnieciskās darbības 
ilgtspējīgu attīstību, izņemot tās 
saimniecības, kas minētas 2. punkta 
d) apakšpunktā;

(a) lauku saimniecību saimnieciskās 
darbības ilgtspējīgu attīstību, tostarp to 
modernizāciju, konkurētspējas 
uzlabošanu, nozares integrāciju, 
inovācijas un orientāciju uz tirgu; 

Or. en

Grozījums Nr. 250
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Regulas priekšlikums
12. pants – 3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) saimniecību saimnieciskās darbības 
ilgtspējīgu attīstību, izņemot tās 
saimniecības, kas minētas 2. punkta 
d) apakšpunktā;

(a) saimniecību saimnieciskās darbības 
ilgtspējīgu attīstību.

Or. es

Pamatojums

Ir jāprecizē, kas ir šie klimata pārmaiņu mazināšanas un bioloģiskās daudzveidības 
aizsargāšanas pasākumi, un kas domāts ar konsultēšanu par ekonomiskās darbības 
ilgtspējīgu attīstību. Tāpēc tiek ierosināts, ka 3. punktā minētā obligātā konsultatīvā sistēma 
varētu būt fakultatīva.

Grozījums Nr. 251
Robert Dušek
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Regulas priekšlikums
12. pants – 3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) saimniecību saimnieciskās darbības 
ilgtspējīgu attīstību, izņemot tās 
saimniecības, kas minētas 2. punkta 
d) apakšpunktā;

(a) saimniecību saimnieciskās darbības 
ilgtspējīgu attīstību;

Or. en

Grozījums Nr. 252
Hynek Fajmon

Regulas priekšlikums
12. pants – 3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) saimniecību saimnieciskās darbības 
ilgtspējīgu attīstību, izņemot tās 
saimniecības, kas minētas 2. punkta 
d) apakšpunktā;

(a) saimniecību saimnieciskās darbības 
ilgtspējīgu attīstību;

Or. en

Grozījums Nr. 253
Spyros Danellis

Regulas priekšlikums
12. pants – 3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) saimniecību saimnieciskās darbības 
ilgtspējīgu attīstību, izņemot tās 
saimniecības, kas minētas 2. punkta 
d) apakšpunktā;

(a) saimniecību saimnieciskās darbības 
veikumu vides jomā un ilgtspējīgu 
attīstību, izņemot tās saimniecības, kas 
minētas 2. punkta d) apakšpunktā;

Or. en
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Grozījums Nr. 254
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Regulas priekšlikums
12. pants – 3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) saimniecību saimnieciskās darbības 
ilgtspējīgu attīstību, izņemot tās 
saimniecības, kas minētas 2. punkta 
d) apakšpunktā;

(a) saimniecību saimnieciskās darbības 
ilgtspējīgu attīstību;

Or. es

Pamatojums

Saimniecību saimnieciskās darbības ilgtspējīgai attīstībai jābūt fakultatīvai iespējai.

Grozījums Nr. 255
Rareş-Lucian Niculescu

Regulas priekšlikums
12. pants – 3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) saimniecību saimnieciskās darbības 
ilgtspējīgu attīstību, izņemot tās 
saimniecības, kas minētas 2. punkta 
d) apakšpunktā;

(a) saimniecību saimnieciskās darbības 
ilgtspējīgu attīstību;

Or. en

Grozījums Nr. 256
Åsa Westlund, Brian Simpson

Regulas priekšlikums
12. pants – 3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) saimniecību saimnieciskās darbības (a) saimniecību saimnieciskās darbības
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ilgtspējīgu attīstību, izņemot tās 
saimniecības, kas minētas 2. punkta 
d) apakšpunktā;

veikumu vides jomā un ilgtspējīgu 
attīstību, izņemot tās saimniecības, kas 
minētas 2. punkta c) un d) apakšpunktā;

Or. en

Grozījums Nr. 257
Wojciech Michał Olejniczak

Regulas priekšlikums
12. pants – 3. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(aa) saimniecību pārveidošanas 
veicināšanu un saimnieciskās darbības 
dažādošanu, jo īpaši saistībā ar tūrismu, 
kā arī meža platību un 
agromežsaimniecības sistēmu veidošanu; 

Or. pl

Grozījums Nr. 258
Wojciech Michał Olejniczak

Regulas priekšlikums
12. pants – 3. punkts – ab apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ab) riska pārvaldību un atbilstīgu 
profilaktisku pasākumu ieviešanu, lai 
reaģētu uz dabas katastrofām un 
katastrofāliem notikumiem, kā arī 
dzīvnieku un augu slimībām; 

Or. pl

Grozījums Nr. 259
Julie Girling, Anthea McIntyre
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Regulas priekšlikums
12. pants – 3. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) obligātās prasības vai pasākumus 
šādās jomās: klimata pārmaiņu 
mazināšana un pielāgošanās, bioloģiskā 
daudzveidība, ūdens resursu aizsardzība, 
dzīvnieku un augu slimību izziņošana un 
inovācijas, kā noteikts šīs regulas 
I pielikumā.

Or. en

Pamatojums

Lai dotu dalībvalstīm iespēju pielāgot Lauksaimniecības konsultatīvo dienestu saviem 
īpašajiem apstākļiem, 2. punkta c) apakšpunkta prasības jāpārceļ uz trešo punktu.

Grozījums Nr. 260
Robert Dušek

Regulas priekšlikums
12. pants – 3. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) prasības vai pasākumus, kas saistīti 
ar klimata pārmaiņu mazināšanu un 
pielāgošanos tām, bioloģisko 
daudzveidību, ūdens resursu aizsardzību, 
dzīvnieku un augu slimību izziņošanu un 
inovācijām vismaz tādā mērā, kā noteikts 
šīs regulas I pielikumā;

Or. en

Grozījums Nr. 261
Liam Aylward, Mairead McGuinness, Marian Harkin

Regulas priekšlikums
12. pants – 3. punkts – ba apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) obligātās prasības vai pasākumus 
šādās jomās: klimata pārmaiņu 
mazināšana un pielāgošanās, bioloģiskā 
daudzveidība, ūdens resursu aizsardzība, 
dzīvnieku un augu slimību izziņošana un 
inovācijas, kā noteikts šīs regulas 
I pielikumā.

Or. en

Grozījums Nr. 262
Rareş-Lucian Niculescu

Regulas priekšlikums
12. pants – 3. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) prasības vai pasākumus, kas saistīti 
ar klimata pārmaiņu mazināšanu un 
pielāgošanos tām, bioloģisko 
daudzveidību, ūdens resursu aizsardzību, 
dzīvnieku un augu slimību izziņošanu, kā 
noteikts šīs regulas I pielikumā, un 
saistībā ar zaļo izaugsmi, kā noteikts 
lauku attīstības regulas jaunajā 18. pantā, 
atbilstīgi pasākumiem, kas ierosināti 
lauku attīstības programmās;

Or. en

Grozījums Nr. 263
Marian Harkin

Regulas priekšlikums
12. pants – 3. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) obligātās prasības vai pasākumus 
šādās jomās: klimata pārmaiņu 
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mazināšana un pielāgošanās, bioloģiskā 
daudzveidība, ūdens resursu aizsardzība, 
dzīvnieku un augu slimību izziņošana un 
inovācijas, kā noteikts šīs regulas 
I pielikumā.

Or. en

Grozījums Nr. 264
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Regulas priekšlikums
12. pants – 3. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) prasības vai pasākumus, kas saistīti 
ar klimata pārmaiņu mazināšanu un 
pielāgošanos tām, bioloģisko 
daudzveidību, ūdens resursu aizsardzību, 
dzīvnieku un augu slimību izziņošanu un 
inovācijām vismaz tādā mērā, kā noteikts 
šīs regulas I pielikumā;

Or. es

Pamatojums

Ir jāprecizē, kas ir šie klimata pārmaiņu mazināšanas un bioloģiskās daudzveidības 
aizsargāšanas pasākumi, un kas domāts ar konsultēšanu par ekonomiskās darbības 
ilgtspējīgu attīstību. Tāpēc tiek ierosināts, ka 3. punktā minētā obligātā konsultatīvā sistēma 
varētu būt fakultatīva.

Grozījums Nr. 265
Hynek Fajmon

Regulas priekšlikums
12. pants – 3. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) prasības vai pasākumus, kas saistīti 
ar klimata pārmaiņu mazināšanu un 
pielāgošanos tām, bioloģisko 
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daudzveidību, ūdens resursu aizsardzību, 
dzīvnieku un augu slimību izziņošanu un 
inovācijām vismaz tādā mērā, kā noteikts 
šīs regulas I pielikumā;

Or. en

Grozījums Nr. 266
Hynek Fajmon

Regulas priekšlikums
12. pants – 3. punkts – bb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(bb) dalībvalstu definēto mazo lauku 
saimniecību un vismaz to saimniecību, 
kas ir Regulas (ES) Nr. xxx/xxx [TM] 
V sadaļā minētās mazo lauksaimnieku 
atbalsta sistēmu dalībnieces, 
saimnieciskās darbības ilgtspējīgu 
attīstību. 

Or. en

Grozījums Nr. 267
Peter Jahr, Albert Deß

Regulas priekšlikums
12. pants – 3. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) dalībvalstu definēto mazo lauku 
saimniecību un vismaz to saimniecību, 
kas ir Regulas (ES) Nr. xxx/xxx [TM] 
V sadaļā minētās mazo lauksaimnieku 
atbalsta sistēmu dalībnieces, 
saimnieciskās darbības ilgtspējīgu 
attīstību.

Or. de
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Grozījums Nr. 268
Robert Dušek

Regulas priekšlikums
12. pants – 3. punkts – bb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(bb) dalībvalstu definēto mazo lauku 
saimniecību un vismaz to saimniecību, 
kas ir Regulas (ES) Nr. xxx/xxx [TM] 
V sadaļā minētās mazo lauksaimnieku 
atbalsta sistēmu dalībnieces, 
saimnieciskās darbības ilgtspējīgu 
attīstību.

Or. en

Grozījums Nr. 269
Rareş-Lucian Niculescu

Regulas priekšlikums
12. pants – 3. punkts – bb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(bb) dalībvalstu definēto mazo lauku 
saimniecību un vismaz to saimniecību, 
kas ir Regulas (ES) Nr. xxx/xxx [TM] 
V sadaļā minētās mazo lauksaimnieku 
atbalsta sistēmu dalībnieces, 
saimnieciskās darbības ilgtspējīgu 
attīstību.

Or. en

Grozījums Nr. 270
Brian Simpson

Regulas priekšlikums
12. pants – 3. punkts – ba apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) dalībvalstu definēto mazo lauku 
saimniecību, kas ir Regulas (ES) 
Nr. xxx/xxx [TM] V sadaļā minētās mazo 
lauksaimnieku atbalsta sistēmu 
dalībnieces, saimnieciskās darbības 
ilgtspējīgu attīstību.

Or. en

Grozījums Nr. 271
Diane Dodds

Regulas priekšlikums
12. pants – 3. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) klimatam un videi labvēlīgu 
lauksaimniecības praksi, kā noteikts 
Regulas (ES) Nr. xxx/xxx [TM] 
III sadaļas 2. nodaļā, un Regulas (ES) 
Nr. xxx/xxx [TM] 4. panta 1. punkta 
c) apakšpunktā minēto lauksaimniecības 
platību apsaimniekošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 272
Robert Dušek

Regulas priekšlikums
13. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina konsultatīvās un 
kontroles funkcijas nošķirtību. Šajā 
sakarībā un neskarot valsts tiesību aktus 
par dokumentu publisku pieejamību, 
dalībvalstis nodrošina to, lai 12. pantā 
minētās izraudzītās iestādes personām, kas 

2. Dalībvalstis nodrošina konsultatīvās un 
kontroles funkcijas nošķirtību. Šajā 
sakarībā un neskarot valsts tiesību aktus 
par dokumentu publisku pieejamību, 
dalībvalstis nodrošina to, lai 12. pantā 
minētās izraudzītās iestādes personām, kas 



AM\910033LV.doc 99/177 PE492.777v02-00

LV

nav attiecīgās saimniecības 
apsaimniekojošie atbalsta saņēmēji, 
neatklātu personīgu vai individuālu 
informāciju un datus, kurus tās iegūst savā 
konsultatīvajā darbībā, izņemot tās 
neatbilstības vai pārkāpumus, kas atklāti 
to darbības laikā un uz ko attiecas 
Savienības vai valsts tiesību aktos noteikts 
pienākums informēt valsts iestādi, jo īpaši 
noziedzīgu nodarījumu gadījumā.

nav attiecīgās saimniecības 
apsaimniekojošie atbalsta saņēmēji, 
neatklātu personīgu vai individuālu 
informāciju un datus, kurus tās iegūst savā 
konsultatīvajā darbībā, izņemot atbalsta 
sniedzējiem, konsultatīvās sistēmas 
kontroles iestādēm un neatbilstību vai 
pārkāpumu gadījumā, kas atklāti to 
darbības laikā un uz ko attiecas Savienības 
vai valsts tiesību aktos noteikts pienākums 
informēt valsts iestādi, jo īpaši noziedzīgu 
nodarījumu gadījumā.

Or. en

Grozījums Nr. 273
Hynek Fajmon

Regulas priekšlikums
13. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina konsultatīvās un 
kontroles funkcijas nošķirtību. Šajā 
sakarībā un neskarot valsts tiesību aktus 
par dokumentu publisku pieejamību, 
dalībvalstis nodrošina to, lai 12. pantā 
minētās izraudzītās iestādes personām, kas 
nav attiecīgās saimniecības 
apsaimniekojošie atbalsta saņēmēji, 
neatklātu personīgu vai individuālu 
informāciju un datus, kurus tās iegūst savā 
konsultatīvajā darbībā, izņemot tās 
neatbilstības vai pārkāpumus, kas atklāti to 
darbības laikā un uz ko attiecas Savienības 
vai valsts tiesību aktos noteikts pienākums 
informēt valsts iestādi, jo īpaši noziedzīgu 
nodarījumu gadījumā.

2. Dalībvalstis nodrošina konsultatīvās un 
kontroles funkcijas nošķirtību. Šajā 
sakarībā un neskarot valsts tiesību aktus 
par dokumentu publisku pieejamību, 
dalībvalstis nodrošina to, lai 12. pantā 
minētās izraudzītās iestādes personām, kas 
nav attiecīgās saimniecības 
apsaimniekojošie atbalsta saņēmēji, 
neatklātu personīgu vai individuālu 
informāciju un datus, kurus tās iegūst savā 
konsultatīvajā darbībā, izņemot atbalsta 
sniedzējiem, konsultatīvās sistēmas 
kontroles iestādēm un neatbilstību vai
pārkāpumu gadījumā, kas atklāti to 
darbības laikā un uz ko attiecas Savienības 
vai valsts tiesību aktos noteikts pienākums 
informēt valsts iestādi, jo īpaši noziedzīgu 
nodarījumu gadījumā.

Or. en
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Grozījums Nr. 274
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Regulas priekšlikums
14. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tomēr dalībvalstis saskaņā ar objektīviem 
kritērijiem var noteikt atbalsta saņēmēju 
kategorijas, kuriem ir prioritāra piekļuve 
saimniecību konsultatīvajai sistēmai. 
Tomēr dalībvalstis nodrošina prioritātes 
piešķiršanu lauksaimniekiem, kuru 
piekļuve citiem konsultatīvajiem 
pakapojumiem, kas nav saimniecību 
konsultatīvā sistēma, ir visierobežotākā.

Tomēr dalībvalstis saskaņā ar objektīviem 
kritērijiem var noteikt atbalsta saņēmēju 
kategorijas, kuriem ir prioritāra piekļuve 
saimniecību konsultatīvajai sistēmai. 
Tomēr dalībvalstis nodrošina prioritātes 
piešķiršanu lauksaimniekiem, kuru 
piekļuve citiem konsultatīvajiem 
pakapojumiem, kas nav saimniecību 
konsultatīvā sistēma, ir visierobežotākā.
Prioritāte jāpiešķir tīkliem, kas strādā ar 
ierobežotiem resursiem, kas var veidot 
darba grupas Regulas (ES) Nr.XXXXXX 
(par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas 
lauksaimniecības un lauku attīstības 
fonda (ELFLA)) 62. panta nozīmē, kuras 
tiktāl, cik tās ir iesaistītas inovācijā, var 
piedalīties lauksaimniecības 
produktivitātes un ilgtspējas Eiropas 
Inovāciju partnerībā, kas minēta Regulas 
(ES) Nr.XXXXXX (par atbalstu lauku 
attīstībai no Eiropas lauksaimniecības un 
lauku attīstības fonda (ELFLA)) 53. un 
61. pantā. 

Or. fr

Grozījums Nr. 275
George Lyon, Marit Paulsen

Regulas priekšlikums
14. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tomēr dalībvalstis saskaņā ar objektīviem 
kritērijiem var noteikt atbalsta saņēmēju 
kategorijas, kuriem ir prioritāra piekļuve 
saimniecību konsultatīvajai sistēmai.

Tomēr dalībvalstis saskaņā ar objektīviem 
kritērijiem var noteikt atbalsta saņēmēju 
kategorijas, kuriem ir prioritāra piekļuve 
saimniecību konsultatīvajai sistēmai.
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Tomēr dalībvalstis nodrošina prioritātes 
piešķiršanu lauksaimniekiem, kuru 
piekļuve citiem konsultatīvajiem 
pakapojumiem, kas nav saimniecību 
konsultatīvā sistēma, ir visierobežotākā.

Tomēr dalībvalstis nodrošina prioritātes 
piešķiršanu lauksaimniekiem, kuri 
piedalās Regulas (ES) Nr. [DP/2012] 
III sadaļas 2. nodaļā izklāstītajos oglekļa, 
barības vielu un/vai enerģijas efektivitātes 
uzlabošanas pasākumos

Or. en

Pamatojums

Oglekļa, barības vielu un enerģijas efektivitātes „zaļo” pasākumu iekļaušana tiešajos 
maksājumos ir jāsaista ar to lauksaimnieku prioritāru piekļuvi konsultācijām un ieguldījumu 
atbalstam, kuri īsteno minētos pasākumus, tādējādi radot labvēlīgu vidi, kas vajadzīga 
resursu ziņā efektīvākai lauksaimniecībai. Tomēr dalībvalstīm nevajadzētu diskriminēt 
nevienu konkrētu saimniecību veidu.

Grozījums Nr. 276
Bas Eickhout
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
14. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tomēr dalībvalstis saskaņā ar objektīviem
kritērijiem var noteikt atbalsta saņēmēju 
kategorijas, kuriem ir prioritāra piekļuve 
saimniecību konsultatīvajai sistēmai.
Tomēr dalībvalstis nodrošina prioritātes 
piešķiršanu lauksaimniekiem, kuru 
piekļuve citiem konsultatīvajiem 
pakalpojumiem, kas nav saimniecību 
konsultatīvā sistēma, ir visierobežotākā.

Tomēr dalībvalstis, pamatojoties uz vides, 
ekonomiskiem un sociāliem kritērijiem var 
noteikt atbalsta saņēmēju kategorijas, 
kuriem ir prioritāra piekļuve saimniecību 
konsultatīvajai sistēmai. Tomēr 
dalībvalstis nodrošina prioritātes 
piešķiršanu lauksaimniekiem, kuru 
piekļuve citiem konsultatīvajiem 
pakalpojumiem, kas nav saimniecību 
konsultatīvā sistēma, ir visierobežotākā.

Or. en

Grozījums Nr. 277
Julie Girling

Regulas priekšlikums
14. pants – 2. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tomēr dalībvalstis saskaņā ar objektīviem 
kritērijiem var noteikt atbalsta saņēmēju 
kategorijas, kuriem ir prioritāra piekļuve 
saimniecību konsultatīvajai sistēmai. 
Tomēr dalībvalstis nodrošina prioritātes 
piešķiršanu lauksaimniekiem, kuru 
piekļuve citiem konsultatīvajiem 
pakapojumiem, kas nav saimniecību 
konsultatīvā sistēma, ir visierobežotākā.

Tomēr dalībvalstis saskaņā ar objektīviem 
kritērijiem var noteikt atbalsta saņēmēju 
kategorijas, kuriem ir prioritāra piekļuve 
saimniecību konsultatīvajai sistēmai, starp 
kuriem ir jābūt lauksaimniekiem, kuru 
piekļuve citiem konsultatīvajiem 
pakalpojumiem, kas nav saimniecību 
konsultatīvā sistēma, ir visierobežotākā.

Or. en

Pamatojums

Šā punkta nosacījumi tiek precizēti.

Grozījums Nr. 278
Robert Dušek

Regulas priekšlikums
15. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

15. pants svītrots
Komisijas pilnvaras
1. Lai garantētu saimniecību 
konsultatīvās sistēmas pienācīgu darbību, 
Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētus 
aktus saskaņā ar 111. pantu par 
noteikumiem, kuru mērķis ir nodrošināt 
sistēmas pilnīgu darbspēju. Šie noteikumi 
tostarp var būt saistīti ar pieejamības 
kritērijiem attiecībā uz lauksaimniekiem.
2. Komisija, izmantojot īstenošanas aktus, 
var pieņemt noteikumus saimniecību 
konsultatīvās sistēmas vienotas ieviešanas 
vajadzībām. Šos īstenošanas aktus pieņem 
saskaņā ar 112. panta 3. punktā minēto 
pārbaudes procedūru

Or. en
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Grozījums Nr. 279
Hynek Fajmon

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai garantētu saimniecību 
konsultatīvās sistēmas pienācīgu darbību, 
Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētus 
aktus saskaņā ar 111. pantu par 
noteikumiem, kuru mērķis ir nodrošināt 
sistēmas pilnīgu darbspēju. Šie noteikumi 
tostarp var būt saistīti ar pieejamības 
kritērijiem attiecībā uz lauksaimniekiem.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 280
Spyros Danellis

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai garantētu saimniecību konsultatīvās 
sistēmas pienācīgu darbību, Komisija ir 
pilnvarota pieņemt deleģētus aktus saskaņā 
ar 111. pantu par noteikumiem, kuru 
mērķis ir nodrošināt sistēmas pilnīgu 
darbspēju. Šie noteikumi tostarp var būt 
saistīti ar pieejamības kritērijiem attiecībā 
uz lauksaimniekiem.

1. Lai garantētu saimniecību konsultatīvās 
sistēmas pienācīgu darbību, Komisija ir 
pilnvarota pieņemt deleģētus aktus saskaņā 
ar 111. pantu par noteikumiem, kuru 
mērķis ir nodrošināt sistēmas pilnīgu 
darbspēju. Šie noteikumi tostarp var būt 
saistīti ar pieejamības kritērijiem attiecībā 
uz lauksaimniekiem, kā arī obligātajiem 
kvalifikācijas kritērijiem Saimniecību 
konsultatīvās sistēmas norīkotajām 
iestādēm.

Or. en
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Grozījums Nr. 281
Hynek Fajmon

Regulas priekšlikums
15. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija, izmantojot īstenošanas aktus, 
var pieņemt noteikumus saimniecību 
konsultatīvās sistēmas vienotas ieviešanas 
vajadzībām. Šos īstenošanas aktus pieņem 
saskaņā ar 112. panta 3. punktā minēto 
pārbaudes procedūru

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 282
Hans-Peter Mayer

Regulas priekšlikums
16. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja Savienības tiesību aktos paredzēta 
kādu summu atņemšana no 1. punktā 
minētās summas, Komisija, izmantojot
īstenošanas aktus, nosaka ELGF 
izdevumiem pieejamo neto atlikumu, 
pamatojoties uz attiecīgajā tiesību aktā 
minētajiem datiem.

2. Ja Savienības tiesību aktos paredzēta 
kādu summu atņemšana no 1. punktā 
minētās summas, Komisija ir pilnvarota, 
izmantojot deleģētos aktus saskaņā ar 
111. pantu, noteikt ELGF izdevumiem 
pieejamo neto atlikumu, pamatojoties uz 
attiecīgajā tiesību aktā minētajiem datiem.

Or. de

Grozījums Nr. 283
Salvatore Caronna

Regulas priekšlikums
19. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Fonds nesedz izdevumus, kas ir saistīti ar Dalībvalstu izmaksas par pasākumiem,
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dalībvalstu un ELGF atbalsta saņēmēju 
administratīvajām un personāla 
izmaksām.

kas vajadzīgi, lai uzturētu un izstrādātu 
tehniskās metodes un līdzekļus kopējās 
lauksaimniecības politikas finansēšanai 
izmantoto fondu informācijai, 
savstarpējai savienošanai, uzraudzībai un 
kontrolei, Fonds sedz ne vairāk kā 2 % 
apjomā no valstij paredzēta piešķīruma, 
kas minēts Regulas (ES) Nr. .. 7. pantā; .

Or. it

Grozījums Nr. 284
Salvatore Caronna

Regulas priekšlikums
19. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tomēr Fonds nepārņem izdevumus, kas ir 
saistīti ar dalībvalstu un ELGF atbalsta 
saņēmēju personāla izmaksām.

Or. it

Grozījums Nr. 285
Salvatore Caronna

Regulas priekšlikums
21. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija nodrošina šos satelītattēlus bez 
maksas kontroles iestādēm vai 
pakalpojumu sniedzējiem, kurus šīs 
iestādes pilnvarojušas tās pārstāvēt.

Komisija un/vai dalībvalstis iepērk šos 
satelītattēlus, lai piegādātu tos bez maksas 
kontroles iestādēm vai pakalpojumu 
sniedzējiem, kurus šīs iestādes 
pilnvarojušas tās pārstāvēt.

Or. it
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Grozījums Nr. 286
Salvatore Caronna

Regulas priekšlikums
21. pants – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija paliek attēlu īpašniece un tos 
atgūst pēc darba pabeigšanas. Tā var 
noteikt arī, ka, lai stiprinātu paņēmienus un 
darba metodes saistībā ar lauksaimniecības 
platību pārbaudēm, tiek veikts darbs, 
izmantojot attālās izpētes iespējas.

Komisija un/vai dalībvalstis paliek attēlu 
īpašniece un tos atgūst pēc darba 
pabeigšanas. Tās var noteikt arī, ka, lai 
stiprinātu paņēmienus un darba metodes 
saistībā ar lauksaimniecības platību 
pārbaudēm, tiek veikts darbs, izmantojot 
attālās izpētes iespējas.

Or. it

Grozījums Nr. 287
Bas Eickhout
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
22. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saskaņā ar 6. panta c) punktu finansēto 
pasākumu mērķis ir sniegt Komisijai 
līdzekli Savienības lauksaimniecības tirgu 
pārvaldībai pasaules kontekstā, nodrošināt 
lauksaimnieciski izmantojamo zemju un 
kultūraugu stāvokļa agroekonomisko 
uzraudzību tā, lai būtu iespējams gatavot 
aplēses, jo īpaši attiecībā uz ražu un 
lauksaimniecības produkciju, sekmēt 
piekļuvi šīm aplēsēm starptautiskā līmenī, 
piemēram, ANO organizāciju vai citu 
starptautisko aģentūru koordinētos 
pasākumos, lai veicinātu pasaules tirgu 
pārredzamību, un nodrošināt 
agrometeoroloģiskās sistēmas tehnoloģisko 
uzraudzību.

Saskaņā ar 6. panta c) punktu finansēto 
pasākumu mērķis ir sniegt Komisijai 
līdzekli Savienības lauksaimniecības tirgu 
pārvaldībai pasaules kontekstā, nodrošināt 
lauksaimnieciski izmantojamo zemju un
meža platību, kā arī lauksaimniecības 
resursu bāzes un kultūraugu stāvokļa 
agroekonomisko un agroekoloģisko
uzraudzību tā, lai būtu iespējams gatavot 
aplēses; piemēram, attiecībā uz ražu, 
resursu efektivitāti un lauksaimniecības 
produkciju ilgtermiņā, sekmēt piekļuvi šīm 
aplēsēm starptautiskā līmenī, piemēram, 
ANO organizāciju vai citu starptautisko 
aģentūru koordinētos pasākumos, lai 
veicinātu pasaules tirgu pārredzamību, un 
nodrošināt agrometeoroloģiskās sistēmas 
tehnoloģisko uzraudzību.
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Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā to, ka pārtikas ražošanas sistēmu pamatā ir izsmeļami dabas resursi, piemēram, 
augsne, mums ir jānodrošina piekļuve datiem par šiem resursiem, lai varētu novērtēt cik 
noderīga ir reformētā politika, risinot problēmas, kas saistītas ar pārtikas nodrošinājumu 
ilgtermiņā. Tāpēc jānovērtē publisko līdzekļu tērēšanas efektivitāte. Šiem datiem jāatspoguļo 
arī agromežsaimniecības zemju stāvoklis, jo tās saskaras ar smagām problēmām klimata 
pārmaiņu un meža ugunsgrēku, u.c. dēļ.

Grozījums Nr. 288
Bas Eickhout
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
22. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saskaņā ar 6. panta c) punktu finansētie 
pasākumi attiecas uz kopējās 
lauksaimniecības politikas īstenošanai un 
uzraudzībai vajadzīgo datu, tostarp 
satelītnovērošanas un meteoroloģisko datu, 
vākšanu vai iegādi, teritorijas plānojuma 
datu infrastruktūras un tīmekļa vietnes 
izveidi, specifiskas, ar klimatiskajiem 
apstākļiem saistītas izpētes veikšanu un 
agrometeoroloģisko un ekonometrisko 
modeļu atjaunināšanu. Vajadzības 
gadījumā šos pasākumus veic sadarbībā ar 
valsts laboratorijām un iestādēm.

Saskaņā ar 6. panta c) punktu finansētie 
pasākumi attiecas uz kopējās 
lauksaimniecības politikas īstenošanai un 
uzraudzībai vajadzīgo datu, tostarp 
satelītnovērošanas un meteoroloģisko datu, 
vākšanu vai iegādi, teritorijas plānojuma 
datu infrastruktūras un tīmekļa vietnes 
izveidi, specifiskas, ar klimatiskajiem 
apstākļiem saistītas izpētes veikšanu, 
augsnes veselības un funkcionalitātes, 
piemēram, LUCAS — zemes 
izmantojuma/pārklājuma statistiskais 
pārskats, monitoringu, kā arī
agrometeoroloģisko un ekonometrisko 
modeļu atjaunināšanu. Vajadzības 
gadījumā šos pasākumus veic sadarbībā 
ar valsts laboratorijām un iestādēm.

Or. en

Pamatojums

Ja saskaņā ar šo reformu publiskie līdzekļi tiek ieguldīti pārtikas ražošanas sistēmu 
paradigmu maiņā, tad, ņemot vērā, ka pārtikas ražošanas sistēmu pamatā ir izsmeļami dabas 
resursi, piemēram, augsne, mums ir jānodrošina piekļuve datiem par šiem resursiem, lai 
varētu novērtēt, cik noderīga ir reformētā politika, risinot problēmas, kas saistītas ar pārtikas 
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nodrošinājumu ilgtermiņā, tādējādi novērtējot publisko līdzekļu tēriņu efektivitāti.

Grozījums Nr. 289
Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Regulas priekšlikums
25. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai nodrošinātu Regulā (ES) 
Nr. xxx/xxx [DFS] noteikto maksimālo 
gada apjomu ievērošanu attiecībā uz 
finansējumu ar tirgu saistītiem izdevumiem 
un tiešajiem maksājumiem, tiešo 
maksājumu korekcijas likmi nosaka, ja 
prognozes attiecībā uz to pasākumu 
finansējumu, kuriem jāiekļaujas minētajā 
maksimālajā apjomā konkrētajā finanšu 
gadā, liecina, ka tiks pārsniegts maksimāli 
pieļaujamais gada apjoms.

1. Lai nodrošinātu Regulā (ES) 
Nr. xxx/xxx [DFS] noteikto maksimālo 
gada apjomu ievērošanu attiecībā uz 
finansējumu ar tirgu saistītiem izdevumiem 
un tiešajiem maksājumiem, tiešo 
maksājumu korekcijas likmi nosaka, ja 
prognozes attiecībā uz to pasākumu 
finansējumu, kuriem jāiekļaujas minētajā 
maksimālajā apjomā konkrētajā finanšu 
gadā, liecina, ka tiks pārsniegts maksimāli 
pieļaujamais gada apjoms, ņemot vērā 
rezervi EUR 300 000 000 apmērā.

Or. en

Pamatojums

Nebūtu jāatceļ pašreizējā 300 miljonu eiro rezerve, kas noteikta ELGF maksimālajā robežā, 
jo tā ir drošības mehānisms.

Grozījums Nr. 290
Elisabeth Köstinger

Regulas priekšlikums
25. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Līdz 1. decembrim pēc Komisijas 
priekšlikuma, kas balstīts uz tās rīcībā 
esošu jaunu informāciju, Padome var 
pielāgot tiešo maksājumu korekcijas likmi, 
kas noteikta saskaņā ar 2. vai 3. punktu.

4. Ja pēc tam, kad ir pieņemts 2. un 
3. punktā minētais lēmums, kļūst zināma 
jauna un būtiska informācija, Eiropas 
Komisija, pamatojoties uz šo informāciju,
līdz 1. decembrim ar īstenošanas aktiem
var pielāgot tiešo maksājumu korekcijas 
likmi, kas noteikta saskaņā ar 2. vai 3. 
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punktu, nepiemērojot 112. panta 2. vai 
3. punktā minēto procedūru.

Or. de

Grozījums Nr. 291
Albert Deß, Elisabeth Jeggle

Regulas priekšlikums
25. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Pirms šā panta piemērošanas vispirms 
ņem vērā summu, ko budžeta iestāde 
ļāvusi izmantot Eiropas Parlamenta, 
Padomes un Komisijas noslēgtā Iestāžu 
nolīguma par budžeta disciplīnu un 
pareizu finanšu pārvaldību 14. punktā 
minētajai rezervei krīzes situācijām 
lauksaimniecības nozarē.

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 292
Julie Girling, Richard Ashworth, James Nicholson, Anthea McIntyre

Regulas priekšlikums
25. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Pirms šā panta piemērošanas vispirms 
ņem vērā summu, ko budžeta iestāde 
ļāvusi izmantot Eiropas Parlamenta, 
Padomes un Komisijas noslēgtā Iestāžu 
nolīguma par budžeta disciplīnu un 
pareizu finanšu pārvaldību 14. punktā 
minētajai rezervei krīzes situācijām 
lauksaimniecības nozarē.

svītrots

Or. en
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Pamatojums

Nevar būt nekādi ārpusbudžeta tēriņi. Krīzes gadījumā izdevumi atkal jāiekļauj budžetā, 
tādējādi padarot lieku šā panta 6. punktu.

Grozījums Nr. 293
Alfreds Rubiks

Regulas priekšlikums
25. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Pirms šā panta piemērošanas vispirms 
ņem vērā summu, ko budžeta iestāde 
ļāvusi izmantot Eiropas Parlamenta, 
Padomes un Komisijas noslēgtā Iestāžu 
nolīguma par budžeta disciplīnu un 
pareizu finanšu pārvaldību 14. punktā 
minētajai rezervei krīzes situācijām 
lauksaimniecības nozarē.

svītrots

Or. lv

Grozījums Nr. 294
Elisabeth Köstinger

Regulas priekšlikums
25. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Pirms šā panta piemērošanas vispirms 
ņem vērā summu, ko budžeta iestāde 
ļāvusi izmantot Eiropas Parlamenta, 
Padomes un Komisijas noslēgtā Iestāžu 
nolīguma par budžeta disciplīnu un pareizu 
finanšu pārvaldību 14. punktā minētajai 
rezervei krīzes situācijām lauksaimniecības 
nozarē.

6. Pirms 2. punktā minētā priekšlikuma 
iesniegšanas Komisija pārliecinās, vai ir 
izpildīti nosacījumi tās rezerves 
izmantošanai, kura paredzēta Eiropas 
Parlamenta, Padomes un Komisijas 
noslēgtā Iestāžu nolīguma par budžeta 
disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību 
14. punktā krīzes situācijām 
lauksaimniecības nozarē, un, ja 
nosacījumi ir izpildīti, iesniedz attiecīgu 
priekšlikumu.



AM\910033LV.doc 111/177 PE492.777v02-00

LV

Or. de

Pamatojums

Ir jāveic pasākumi, lai nodrošinātu, ka finanšu disciplīnu neizmanto, lai aizstātu rezervi 
krīzes situācijām, kad ārkārtēju tirgus notikumu dēļ palielina paredzētos izdevumus 
pasākumiem, kas minēti Vienotās TKO regulas 159. pantā.

Grozījums Nr. 295
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre

Regulas priekšlikums
26. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja, sagatavojot N finanšu gada budžeta 
projektu, šķiet, ka pastāv risks N finanšu 
gadā pārsniegt 16. pantā minēto summu, 
Komisija ierosina Eiropas Parlamentam un 
Padomei vai Padomei vajadzīgos 
pasākumus, lai nodrošinātu šīs summas 
nepārsniegšanu.

2. Ja, sagatavojot N finanšu gada budžeta 
projektu, šķiet, ka pastāv risks N finanšu 
gadā pārsniegt 16. pantā minēto summu,
ņemot vērā šīs regulas 25. panta 1. punktā 
noteikto rezervi, Komisija ierosina Eiropas 
Parlamentam un Padomei vai Padomei 
vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu šīs 
summas nepārsniegšanu.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar grozījumu 25. panta 1. punktā, attiecībā uz rezerves ELGF maksimālajā robežā 
atjaunošanu, atsauce ir jāiekļauj arī 26. panta 2. punktā, kā tas ir pašreizējā 
Regulā 1290/2005.

Grozījums Nr. 296
Hans-Peter Mayer

Regulas priekšlikums
26. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Jebkurā laikā, ja Komisija uzskata, ka 
pastāv risks pārsniegt 16. pantā paredzēto 
summu un ka tā nevar veikt pietiekamus 
pasākumus, lai stāvokli uzlabotu saskaņā ar 

3. Jebkurā laikā, ja Komisija uzskata, ka 
pastāv risks pārsniegt 16. pantā paredzēto 
summu un ka tā nevar veikt pietiekamus 
pasākumus, lai stāvokli uzlabotu saskaņā ar 
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savām pilnvarām, tā ierosina citus 
pasākumus, lai nodrošinātu šīs summas 
nepārsniegšanu. Šos pasākumus, 
pamatojoties uz Līguma 43. panta
3. punktu, pieņem Padome vai arī, 
pamatojoties uz Līguma 43. panta
2. punktu, – Eiropas Parlaments un 
Padome.

savām pilnvarām, tā ierosina citus 
pasākumus, lai nodrošinātu šīs summas 
nepārsniegšanu. Šos pasākumus, 
pamatojoties uz Līguma 43. panta 
2. punktu, pieņem Eiropas Parlaments un 
Padome.

Or. de

Grozījums Nr. 297
Wojciech Michał Olejniczak

Regulas priekšlikums
29. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

29. pants svītrots
Dubultā finansējuma nepieļaušana

Neskarot tiesības uz atbalstu saskaņā ar 
Regulas (ES) Nr. LA/xxx 30. panta 
2. punktu, ELFLA finansētie izdevumi 
netiek finansēti no citiem ES budžeta 
finanšu līdzekļiem.

Or. pl

Pamatojums

Saskaņo tekstu ar grozījumiem Regulas (ES) Nr. [...] [TM] II daļas 1.  sadaļā un šīs regulas 
100. pantā. Neizmantotie līdzekļi no tiešajām atbalsta sistēmām un līdzekļi, kas radušies no 
samazinājumu un izņēmumu piemērošanas, var tikt dalībvalstu izmantoti, kā papildu atbalsts
ELFLA finansētajiem pasākumiem. 

Grozījums Nr. 298
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Regulas priekšlikums
29. pants
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neskarot tiesības uz atbalstu saskaņā ar 
Regulas (ES) Nr. LA/xxx 30. panta 
2. punktu, ELFLA finansētie izdevumi 
netiek finansēti no citiem ES budžeta 
finanšu līdzekļiem.

Neskarot tiesības uz atbalstu saskaņā ar 
Regulas (ES) Nr. xxx/xxx [TM] 
III sadaļas 2. nodaļu un Regulas (ES) 
Nr. LA/xxx 30. panta 2. punktu, ELFLA 
finansētie izdevumi netiek finansēti no 
citiem ES budžeta finanšu līdzekļiem.

Or. en

Grozījums Nr. 299
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers

Regulas priekšlikums
29. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neskarot tiesības uz atbalstu saskaņā ar
Regulas (ES) Nr. LA/xxx 30. panta 
2. punktu, ELFLA finansētie izdevumi 
netiek finansēti no citiem ES budžeta 
finanšu līdzekļiem.

Izņemot attiecībā uz Regulas (ES)
ELFLA/2012 29. un 30. pantā paredzēto 
atbalstu, kas neskar maksājumus saistībā 
ar Regulas TM/xx III sadaļas II nodaļu,
ELFLA finansētie izdevumi netiek 
finansēti no citiem ES budžeta finanšu 
līdzekļiem.

Or. de

Grozījums Nr. 300
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre

Regulas priekšlikums
29. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neskarot tiesības uz atbalstu saskaņā ar 
Regulas (ES) Nr. LA/xxx 30. panta 
2. punktu, ELFLA finansētie izdevumi 
netiek finansēti no citiem ES budžeta 
finanšu līdzekļiem.

Neskarot tiesības uz atbalstu saskaņā ar 
Regulas (ES) Nr. LA/xxx 29. pantu un
30. panta 2. punktu, ELFLA finansētie 
izdevumi netiek finansēti no citiem ES 
budžeta finanšu līdzekļiem.
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Or. en

Pamatojums

Šis papildinājums dod iespēju agrovides sistēmām automātiski kvalificēties nekaitīguma videi 
maksājumiem, saskaņā ar I pīlāra jauno režīmu.

Grozījums Nr. 301
Elisabeth Köstinger

Regulas priekšlikums
29. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neskarot tiesības uz atbalstu saskaņā ar 
Regulas (ES) Nr. LA/xxx 30. panta 
2. punktu, ELFLA finansētie izdevumi 
netiek finansēti no citiem ES budžeta 
finanšu līdzekļiem.

Neskarot tiesības uz atbalstu saskaņā ar 
Regulas (ES) Nr. LA/xxx 29. panta 
2. punktu un 30. panta 2. punktu, ELFLA 
finansētie izdevumi netiek finansēti no 
citiem ES budžeta finanšu līdzekļiem.

Or. de

Pamatojums

Pasākumiem, kas minēti Regulas (ES) ELFLA/2012 29. pantā, jābūt tiesīgiem saņemt atbalstu 
saskaņā ar Regulu (ES) DP/2012.

Grozījums Nr. 302
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Regulas priekšlikums
34. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pēc Komisijas lēmuma par programmas 
apstiprināšanu pieņemšanas Komisija veic 
sākotnējo priekšfinansējuma maksājumu 
par visu plānošanas periodu. Šis 
sākotnējais priekšfinansējuma maksājums 
veido 4 % no ELFLA ieguldījuma 
attiecīgajā programmā. To var sadalīt ne 
vairāk kā trijās maksājuma daļās atkarībā 
no budžeta pieejamības. Pirmā maksājuma 

1. Pēc Komisijas lēmuma par programmas 
apstiprināšanu pieņemšanas Komisija veic 
sākotnējo priekšfinansējuma maksājumu 
par visu plānošanas periodu. Šis 
sākotnējais priekšfinansējuma maksājums 
veido 7 % no ELFLA ieguldījuma 
attiecīgajā programmā. To var sadalīt ne 
vairāk kā trijās maksājuma daļās atkarībā 
no budžeta pieejamības. Pirmā maksājuma 
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daļa veido 2 % no ELFLA ieguldījuma 
attiecīgajā programmā.

daļa veido 2 % no ELFLA ieguldījuma 
attiecīgajā programmā.

Or. es

Pamatojums

7 % vairāk atbilst likmei, kāda piemērota avansa maksājumiem, maksājumiem un 
atmaksājumiem, un tas neradīs tik lielu spiedienu uz dalībvalstu naudas plūsmām. 

Grozījums Nr. 303
Albert Deß

Regulas priekšlikums
34. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Pēc Komisijas lēmuma par programmas 
apstiprināšanu pieņemšanas Komisija veic 
sākotnējo priekšfinansējuma maksājumu 
par visu plānošanas periodu. Šis 
sākotnējais priekšfinansējuma maksājums 
veido 4 % no ELFLA ieguldījuma 
attiecīgajā programmā. To var sadalīt ne 
vairāk kā trijās maksājuma daļās atkarībā 
no budžeta pieejamības. Pirmā maksājuma 
daļa veido 2 % no ELFLA ieguldījuma 
attiecīgajā programmā.

(1) Pēc Komisijas lēmuma par lauku 
attīstības programmas apstiprināšanu 
pieņemšanas Komisija dalībvalstij veic 
sākotnējo priekšfinansējuma maksājumu 
par visu plānošanas periodu. Šis 
sākotnējais priekšfinansējuma maksājums 
veido 7 % no ELFLA ieguldījuma 
attiecīgajā programmā. To var sadalīt ne 
vairāk kā trijās maksājuma daļās atkarībā 
no budžeta pieejamības. Pirmā maksājuma 
daļa veido 2 % no ELFLA ieguldījuma 
attiecīgajā programmā.

Or. de

Grozījums Nr. 304
Robert Dušek

Regulas priekšlikums
34. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pēc Komisijas lēmuma par programmas 
apstiprināšanu pieņemšanas Komisija veic 
sākotnējo priekšfinansējuma maksājumu 

1. Pēc Komisijas lēmuma par programmas 
apstiprināšanu pieņemšanas Komisija veic 
sākotnējo priekšfinansējuma maksājumu 
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par visu plānošanas periodu. Šis
sākotnējais priekšfinansējuma maksājums 
veido 4 % no ELFLA ieguldījuma 
attiecīgajā programmā. To var sadalīt ne 
vairāk kā trijās maksājuma daļās atkarībā 
no budžeta pieejamības. Pirmā maksājuma 
daļa veido 2 % no ELFLA ieguldījuma 
attiecīgajā programmā.

par visu plānošanas periodu. Šis 
sākotnējais priekšfinansējuma maksājums 
veido 7 % no ELFLA ieguldījuma 
attiecīgajā programmā. To var sadalīt ne 
vairāk kā trijās maksājuma daļās atkarībā 
no budžeta pieejamības. Pirmā maksājuma 
daļa veido 2 % no ELFLA ieguldījuma 
attiecīgajā programmā.

Or. en

Grozījums Nr. 305
Alfreds Rubiks

Regulas priekšlikums
34. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pēc Komisijas lēmuma par programmas 
apstiprināšanu pieņemšanas Komisija veic 
sākotnējo priekšfinansējuma maksājumu 
par visu plānošanas periodu. Šis 
sākotnējais priekšfinansējuma maksājums 
veido 4 % no ELFLA ieguldījuma 
attiecīgajā programmā. To var sadalīt ne 
vairāk kā trijās maksājuma daļās atkarībā 
no budžeta pieejamības. Pirmā maksājuma 
daļa veido 2 % no ELFLA ieguldījuma 
attiecīgajā programmā.

1. Pēc Komisijas lēmuma par programmas 
apstiprināšanu pieņemšanas Komisija veic 
sākotnējo priekšfinansējuma maksājumu 
par visu plānošanas periodu. Šis 
sākotnējais priekšfinansējuma maksājums 
veido 7 % no ELFLA ieguldījuma 
attiecīgajā programmā. To var sadalīt ne 
vairāk kā trijās maksājuma daļās atkarībā 
no budžeta pieejamības. Pirmā maksājuma 
daļa veido 2 % no ELFLA ieguldījuma 
attiecīgajā programmā.

Or. lv

Grozījums Nr. 306
Luís Paulo Alves

Regulas priekšlikums
34. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pēc Komisijas lēmuma par programmas 
apstiprināšanu pieņemšanas Komisija veic 
sākotnējo priekšfinansējuma maksājumu 

1. Pēc Komisijas lēmuma par programmas 
apstiprināšanu pieņemšanas Komisija veic 
sākotnējo priekšfinansējuma maksājumu 
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par visu plānošanas periodu. Šis 
sākotnējais priekšfinansējuma maksājums 
veido 4 % no ELFLA ieguldījuma 
attiecīgajā programmā. To var sadalīt ne 
vairāk kā trijās maksājuma daļās atkarībā 
no budžeta pieejamības. Pirmā maksājuma 
daļa veido 2 % no ELFLA ieguldījuma 
attiecīgajā programmā.

par visu plānošanas periodu. Šis 
sākotnējais priekšfinansējuma maksājums 
veido 7 % no ELFLA ieguldījuma 
attiecīgajā programmā. To var sadalīt ne 
vairāk kā trijās maksājuma daļās atkarībā 
no budžeta pieejamības. Pirmā maksājuma 
daļa veido 2 % no ELFLA ieguldījuma 
attiecīgajā programmā.

Or. pt

Grozījums Nr. 307
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Regulas priekšlikums
34. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pēc Komisijas lēmuma par programmas 
apstiprināšanu pieņemšanas Komisija veic 
sākotnējo priekšfinansējuma maksājumu 
par visu plānošanas periodu. Šis 
sākotnējais priekšfinansējuma maksājums 
veido 4 % no ELFLA ieguldījuma 
attiecīgajā programmā. To var sadalīt ne 
vairāk kā trijās maksājuma daļās atkarībā 
no budžeta pieejamības. Pirmā 
maksājuma daļa veido 2 % no ELFLA 
ieguldījuma attiecīgajā programmā.

1. Pēc Komisijas lēmuma par programmas 
apstiprināšanu pieņemšanas Komisija veic 
sākotnējo priekšfinansējuma maksājumu 
par visu plānošanas periodu. Šis 
sākotnējais priekšfinansējuma maksājums 
veido 7 % no ELFLA ieguldījuma 
attiecīgajā programmā.

Or. es

Grozījums Nr. 308
George Lyon

Regulas priekšlikums
34. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pēc Komisijas lēmuma par programmas 
apstiprināšanu pieņemšanas Komisija veic 
sākotnējo priekšfinansējuma maksājumu 

1. Pēc Komisijas lēmuma par programmas 
apstiprināšanu pieņemšanas Komisija veic 
sākotnējo priekšfinansējuma maksājumu 
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par visu plānošanas periodu. Šis 
sākotnējais priekšfinansējuma maksājums 
veido 4 % no ELFLA ieguldījuma 
attiecīgajā programmā. To var sadalīt ne 
vairāk kā trijās maksājuma daļās atkarībā 
no budžeta pieejamības. Pirmā maksājuma 
daļa veido 2 % no ELFLA ieguldījuma 
attiecīgajā programmā.

par visu plānošanas periodu, ja vien 
dalībvalsts divu mēnešu laikā pēc šī 
lēmuma pieņemšanas nepaziņo Komisijai, 
ka tā nevēlas saņemt priekšfinansējuma 
maksājumu. Šis sākotnējais 
priekšfinansējuma maksājums veido 4 % 
no ELFLA ieguldījuma attiecīgajā 
programmā. To var sadalīt ne vairāk kā 
trijās maksājuma daļās atkarībā no budžeta 
pieejamības. Pirmā maksājuma daļa veido 
2 % no ELFLA ieguldījuma attiecīgajā 
programmā.

Or. en

Pamatojums

Daudzas dalībvalstis nevar sākt programmas bez priekšfinansējuma, bet tas tā nav visos 
gadījumos. Tas mazinātu spiedienu uz budžetu, ja dalībvalsts, kas nevēlas saņemt 
priekšfinansējumu, varētu no tā atteikties, tādējādi atbrīvojot līdzekļus citām dalībvalstīm 
(šajā gadījumā 4 % likmi varētu droši paaugstināt).

Grozījums Nr. 309
Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Regulas priekšlikums
34. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pēc Komisijas lēmuma par programmas 
apstiprināšanu pieņemšanas Komisija veic 
sākotnējo priekšfinansējuma maksājumu 
par visu plānošanas periodu. Šis 
sākotnējais priekšfinansējuma maksājums 
veido 4 % no ELFLA ieguldījuma 
attiecīgajā programmā. To var sadalīt ne 
vairāk kā trijās maksājuma daļās atkarībā 
no budžeta pieejamības. Pirmā maksājuma 
daļa veido 2 % no ELFLA ieguldījuma 
attiecīgajā programmā.

1. Pēc Komisijas lēmuma par programmas 
apstiprināšanu pieņemšanas Komisija veic 
sākotnējo priekšfinansējuma maksājumu 
par visu plānošanas periodu, ja vien 
dalībvalsts 2 mēnešu laikā pēc šī lēmuma 
pieņemšanas nepaziņo Komisijai, ka tā 
nevēlas saņemt priekšfinansējuma 
maksājumu. Šis sākotnējais 
priekšfinansējuma maksājums veido 4 % 
no ELFLA ieguldījuma attiecīgajā 
programmā. To var sadalīt ne vairāk kā 
trijās maksājuma daļās atkarībā no budžeta 
pieejamības. Pirmā maksājuma daļa veido 
2 % no ELFLA ieguldījuma attiecīgajā 
programmā.
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Or. en

Pamatojums

Lai mazinātu spiedienu uz dalībvalstu budžetiem, tām dalībvalstīm, kas nevēlas programmu 
sākšanai paredzēto priekšfinansējumu, ir jābūt iespējai no tā atteikties, dodot iespēju tām 
efektīvāk pārvaldīt savas lauku attīstībai paredzētās finanses.

Grozījums Nr. 310
Robert Dušek

Regulas priekšlikums
34. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pēc Komisijas lēmuma par programmas 
apstiprināšanu pieņemšanas Komisija veic 
sākotnējo priekšfinansējuma maksājumu 
par visu plānošanas periodu. Šis 
sākotnējais priekšfinansējuma maksājums 
veido 4 % no ELFLA ieguldījuma 
attiecīgajā programmā. To var sadalīt ne 
vairāk kā trijās maksājuma daļās atkarībā 
no budžeta pieejamības. Pirmā maksājuma 
daļa veido 2 % no ELFLA ieguldījuma 
attiecīgajā programmā.

1. Pēc Komisijas lēmuma par programmas 
apstiprināšanu pieņemšanas Komisija veic 
sākotnējo priekšfinansējuma maksājumu 
par visu plānošanas periodu. Šis 
sākotnējais priekšfinansējuma maksājums 
veido 4 % no ELFLA ieguldījuma 
attiecīgajā programmā. To var sadalīt ne 
vairāk kā trijās maksājuma daļās atkarībā 
no budžeta pieejamības.

Or. en

Grozījums Nr. 311
Hynek Fajmon

Regulas priekšlikums
34. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pēc Komisijas lēmuma par programmas
apstiprināšanu pieņemšanas Komisija veic 
sākotnējo priekšfinansējuma maksājumu 
par visu plānošanas periodu. Šis 
sākotnējais priekšfinansējuma maksājums 
veido 4 % no ELFLA ieguldījuma 
attiecīgajā programmā. To var sadalīt ne 

1. Pēc Komisijas lēmuma par programmas 
apstiprināšanu pieņemšanas Komisija veic 
sākotnējo priekšfinansējuma maksājumu 
par visu plānošanas periodu. Šis 
sākotnējais priekšfinansējuma maksājums 
veido 7 % no ELFLA ieguldījuma 
attiecīgajā programmā. To var sadalīt ne 
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vairāk kā trijās maksājuma daļās atkarībā 
no budžeta pieejamības. Pirmā maksājuma 
daļa veido 2 % no ELFLA ieguldījuma 
attiecīgajā programmā.

vairāk kā trijās maksājuma daļās atkarībā 
no budžeta pieejamības.

Or. en

Grozījums Nr. 312
Diane Dodds

Regulas priekšlikums
34. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4a. Dalībvalstis var pieņemt lēmumu 
neizmantot šajā punktā noteikto 
priekšfinansējuma iespēju.

Or. en

Grozījums Nr. 313
Michel Dantin

Regulas priekšlikums
35. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Starpmaksājumus veic katras lauku 
attīstības programmas līmenī. Tos 
aprēķina, ar katru pasākumu saistītajiem 
veiktajiem publiskajiem izdevumiem 
piemērojot attiecīgā pasākuma 
līdzfinansējuma likmi.

1. Starpmaksājumus veic katras lauku 
attīstības programmas līmenī. Tos 
aprēķina, ar katru pasākumu saistītajiem 
veiktajiem publiskajiem izdevumiem, vai 
kopējiem apstiprinātajiem izdevumiem, 
tostarp publiskiem un privātiem,
piemērojot attiecīgā pasākuma 
līdzfinansējuma likmi.

Or. fr

Grozījums Nr. 314
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas
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Regulas priekšlikums
35. pants – 3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) Komisijai ir nosūtīta akreditētās 
maksājumu aģentūras parakstīta izdevumu 
deklarācija saskaņā ar 102. panta 1. punkta 
c) apakšpunktu;

(a) Komisijai ir nosūtīta ikmēneša
izdevumu deklarācija, ko ir parakstījis 
akreditētais maksātājs, saskaņā ar 102. 
panta 1. punkta c) apakšpunktu;

Or. es

Pamatojums

Tiek ierosināts, ka ELFLA izdevumu deklarācijas un atmaksājumi jāveic saskaņā ar to pašu 
sistēmu, kas piemērota ELVGF Garantiju nodaļai 2000–2006. gadā (ELVGF 17. un 18. pants 
un ELFLA 35. pants). Tādējādi sistēma tiks vienkāršota.

Grozījums Nr. 315
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Regulas priekšlikums
37. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija automātiski atceļ jebkuru
lauku attīstības programmai paredzētu
budžeta saistību daļu, kas nav izmantota 
priekšfinansējumam vai starpmaksājumiem 
vai par ko Komisija līdz 31. decembrim 
otrajā gadā pēc budžeta saistību 
uzņemšanas nav saņēmusi nevienu 
izdevumu deklarāciju, kura atbilst 
35. panta 3. punktā izklāstītajām prasībām.

1. Komisija automātiski atceļ jebkuru
dalībvalsts budžeta saistību daļu, kas nav 
izmantota priekšfinansējumam vai 
starpmaksājumiem vai par ko Komisija līdz
31. decembrim otrajā gadā pēc budžeta 
saistību uzņemšanas nav saņēmusi nevienu 
izdevumu deklarāciju, kura atbilst 
35. panta 3. punktā izklāstītajām prasībām.

Or. es

Pamatojums

Automātiskā atcelšana saskaņā ar ELFLA ir jāveic dalībvalsts, nevis programmas līmenī 
(37. panta 1. punkts), kā ierosināts priekšlikuma tekstā; tādējādi tiks vienkāršota 
administrēšana.
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Grozījums Nr. 316
Herbert Dorfmann

Regulas priekšlikums
37. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1a. Dalībvalstis, kas savas federālās 
pārvaldes sistēmas dēļ iesniedz vairākas 
lauku attīstības programmas vienai vai 
vairākām lauku attīstības programmām, 
līdz 31. decembrim otrajā gadā pēc 
budžeta saistību uzņemšanās 
neizmantotās summas var kompensēt ar 
summām, kas izlietotas pēc minētā 
datuma citām lauku attīstības 
programmām. Ja pēc šādas 
kompensēšanas vēl ir summas, par kurām 
ir jāatbrīvojas no saistībām, tās 
proporcionāli sadala pa lauku attīstības 
programmām, kuru līdzekļi nav izmantoti 
pilnībā.

Or. de

Grozījums Nr. 317
Luís Paulo Alves

Regulas priekšlikums
37. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1a. Dalībvalstis, kas iesniedz vairākas 
lauku attīstības programmas, līdz otrā 
gada pēc budžeta saistību uzņemšanās 
31. decembrim vienai vai vairākām lauku 
attīstības programmām neizmantotās 
summas var kompensēt ar summām, kas 
izlietotas pēc minētā datuma citām lauku 
attīstības programmām. Ja pēc šādas 
kompensēšanas vēl ir summas, par kurām 
ir jāatbrīvojas no saistībām, tās 
proporcionāli sadala pa lauku attīstības 
programmām, kuru līdzekļi nav izmantoti 
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pilnībā.  

Or. pt

Grozījums Nr. 318
Maria do Céu Patrão Neves

Regulas priekšlikums
37. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1a. Dalībvalstis, kas iesniedz vairākas 
lauku attīstības programmas, līdz otrā 
gada pēc budžeta saistību uzņemšanās 
31. decembrim vienai vai vairākām lauku 
attīstības programmām neizmantotās 
summas var kompensēt ar summām, kas 
izlietotas pēc minētā datuma citām lauku 
attīstības programmām. Ja pēc šādas 
kompensēšanas vēl ir summas, par kurām 
ir jāatbrīvojas no saistībām, tās 
proporcionāli sadala pa lauku attīstības 
programmām, kuru līdzekļi nav izmantoti 
pilnībā.  

Or. pt

Grozījums Nr. 319
Michel Dantin

Regulas priekšlikums
37. pants – 4. punkts – 1. daļa –ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) to daļu no budžeta saistībām, kas 
attiecas uz atbalstu saskaņā ar Regulas 
(ES) Nr. XXXXXX (par atbalstu lauku 
attīstībai) 37. panta 1. punkta b) un 
c) apakšpunktu.

Or. fr
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Grozījums Nr. 320
Salvatore Caronna

Regulas priekšlikums
37.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Article 37a
Komisija automātiski atceļ jebkuru lauku 
attīstības programmai paredzētu budžeta 
saistību daļu, kas nav izmantota 
priekšfinansējumam vai 
starpmaksājumiem, vai par ko Komisija 
saistībā ar izdevumiem, kas radušies, līdz 
31. decembrim otrajā gadā pēc budžeta 
saistību uzņemšanas nav saņēmusi 
nevienu izdevumu deklarāciju, kura 
atbilst 35. panta 3. punktā izklāstītajām 
prasībām.
Tomēr atcelšanu nepiemēro 2014. gada 
budžeta saistībām.
Atcelšanas nolūkā viena sestā daļa no 
2014. gada saistībām tiks pievienota 
katrai no 2015.–2020. gada budžeta 
saistībām.

Or. it

Grozījums Nr. 321
Peter Jahr, Albert Deß

Regulas priekšlikums
4. sadaļa – 2. nodaļa – 4. iedaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

[...] svītrots

Or. de
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Grozījums Nr. 322
Giovanni La Via

Regulas priekšlikums
4. sadaļa – 2. nodaļa – 4. iedaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

[...] svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 323
Giovanni La Via

Regulas priekšlikums
38. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

38. pants svītrots
Budžeta saistības
Komisijas lēmums, ar kuru pieņem 
Regulas (ES) Nr. LA/xxx 58. panta 
4. punktā minēto projektu sarakstu, 
kuriem tiek piešķirta balva par 
novatorisku vietēja mēroga sadarbību, 
uzskatāms par finansēšanas lēmumu 
Regulas (ES) Nr. FR/xxx [75.] panta 
[2.] punkta nozīmē. Pēc pirmajā daļā 
minētā lēmuma pieņemšanas Komisija 
nodrošina dalībvalstij budžeta saistības 
šajā dalībvalstī projektiem piešķirto balvu 
kopējās summas apmērā, ievērojot 
Regulas (ES) Nr. LA/xxx 51. panta 
2.punktā minēto ierobežojumu.

Or. en

Grozījums Nr. 324
Giovanni La Via
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Regulas priekšlikums
39. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

39. pants svītrots
Maksājumi dalībvalstīm
1. Veicot 35. pantā minētos 
starpmaksājumus, Komisija veic 
maksājumus, lai atlīdzinātu akreditēto 
maksājumu aģentūru izdevumus, kas 
radušies, piešķirot šajā iedaļā minētās 
balvas, attiecīgajām dalībvalstīm pieejamo 
budžeta saistību robežās.
2. Katra maksājuma veikšana atkarīga no 
tā, vai Komisijai ir nosūtīta akreditētās 
maksājumu aģentūras parakstīta 
izdevumu deklarācija saskaņā ar 
102. panta 1. punkta c) apakšpunktu.
3. Akreditētās maksājumu aģentūras 
sagatavo un vai nu tiešā veidā, vai arī ar 
koordinējošās iestādes starpniecību, ja 
tāda ir norīkota, nosūta Komisijai 
izdevumu deklarācijas, kas saistītas ar 
balvu par novatorisku vietēja mēroga 
sadarbību, termiņos, kurus Komisija 
noteikusi, izmantojot īstenošanas aktus, 
kas pieņemti saskaņā ar 112. panta 
3. punktā minēto pārbaudes procedūru.
Izdevumu deklarācijas aptver maksājumu 
aģentūru izdevumus, kas radušies katrā 
attiecīgā periodā.

Or. en

Grozījums Nr. 325
Giovanni La Via

Regulas priekšlikums
40. pants
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

40. pants svītrots
Saistību automātiska atcelšana balvai par 
novatorisku vietēja mēroga sadarbību
Komisija automātiski atceļ saistības 
attiecībā uz 38. panta otrajā daļā 
minētajām summām, kas nav izmantotas, 
lai atlīdzinātu dalībvalstīm izdevumus 
saskaņā ar 39. pantu, vai par kurām 
Komisija līdz 31. decembrim otrajā gadā 
pēc budžeta saistību uzņemšanas nav 
saņēmusi nevienu izdevumu deklarāciju, 
kura atbilst minētā panta nosacījumiem.
37. panta 3., 4. un 5. punktu piemēro 
mutatis mutandis.

Or. en

Grozījums Nr. 326
Jim Higgins

Regulas priekšlikums
42. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai finanšu ietekme būtu samērīga ar 
notikušo maksājuma kavējumu, Komisija ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā 
ar 111. pantu par noteikumiem maksājuma 
samazināšanai maksājuma termiņu 
neievērošanas dēļ.

Lai finanšu ietekme būtu samērīga ar 
notikušo maksājuma kavējumu, Komisija ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā 
ar 111. pantu par noteikumiem maksājuma 
samazināšanai maksājuma termiņu 
neievērošanas dēļ. Šo punktu nepiemēro 
gadījumos, kad maksājumu kavējuma 
iemeslus dalībvalsts nevarēja kontrolēt.

Or. en

Grozījums Nr. 327
Albert Deß, Elisabeth Jeggle
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Regulas priekšlikums
42. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja dalībvalstis neievēro vēlāko 
iespējamo maksājuma termiņu, tās maksā 
atbalsta saņēmējiem kavējuma procentus, 
kurus finansē no valsts budžeta.

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 328
Sandra Kalniete

Regulas priekšlikums
42. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja dalībvalstis neievēro vēlāko 
iespējamo maksājuma termiņu, tās maksā 
atbalsta saņēmējiem kavējuma procentus, 
kurus finansē no valsts budžeta.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 329
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Regulas priekšlikums
42. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja dalībvalstis neievēro vēlāko 
iespējamo maksājuma termiņu, tās maksā 
atbalsta saņēmējiem kavējuma procentus, 
kurus finansē no valsts budžeta.

svītrots

Or. fr
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Grozījums Nr. 330
Liam Aylward, Mairead McGuinness

Regulas priekšlikums
42. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja dalībvalstis neievēro vēlāko 
iespējamo maksājuma termiņu, tās maksā 
atbalsta saņēmējiem kavējuma procentus, 
kurus finansē no valsts budžeta.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Maksājumu aģentūras nevar būt atbildīgas par kavējumu procentiem. Uz maksājumu 
aģentūrām jau attiecas finanšu korekcijas kavētu maksājumu gadījumā, un procentu 
maksājumu dēļ izveidotos divkāršas sodīšanas situācija. Var būt ļoti daudzi pamatoti 
kavējumu iemesli, kurus maksājumu aģentūra nevar kontrolēt.

Grozījums Nr. 331
Peter Jahr, Britta Reimers

Regulas priekšlikums
42. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja dalībvalstis neievēro vēlāko 
iespējamo maksājuma termiņu, tās maksā 
atbalsta saņēmējiem kavējuma procentus, 
kurus finansē no valsts budžeta.

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 332
Katarína Neveďalová

Regulas priekšlikums
42. pants – 2. punkts



PE492.777v02-00 130/177 AM\910033LV.doc

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja dalībvalstis neievēro vēlāko 
iespējamo maksājuma termiņu, tās maksā 
atbalsta saņēmējiem kavējuma procentus, 
kurus finansē no valsts budžeta.

svītrots

Or. sk

Grozījums Nr. 333
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Regulas priekšlikums
42. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja dalībvalstis neievēro vēlāko 
iespējamo maksājuma termiņu, tās maksā 
atbalsta saņēmējiem kavējuma procentus, 
kurus finansē no valsts budžeta.

svītrots

Or. ro

Pamatojums

Šī klauzula ierobežotu dalībvalstu pilnvaras pārvaldīt savu budžetu. 

Grozījums Nr. 334
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Regulas priekšlikums
42. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja dalībvalstis neievēro vēlāko 
iespējamo maksājuma termiņu, tās maksā 
atbalsta saņēmējiem kavējuma procentus, 
kurus finansē no valsts budžeta.

2. Ja dalībvalstis neievēro vēlāko 
iespējamo maksājuma termiņu, tās maksā 
atbalsta saņēmējiem kavējuma procentus.

Or. es
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Pamatojums

Komisija uzskata, ka atbalsta saņēmējiem jāsaņem tiem paredzētie līdzekļi ES tiesību aktu 
noteiktajos termiņos. Komisijas vēlme ir saprotama, bet ir jāievēro attiecīgie valstu tiesību 
akti, tāpēc mēs gribam, lai tas tiktu pienācīgi ņemts vērā ES tiesību aktu formulējumos.

Grozījums Nr. 335
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Regulas priekšlikums
42. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja dalībvalstis neievēro vēlāko 
iespējamo maksājuma termiņu, tās maksā 
atbalsta saņēmējiem kavējuma procentus, 
kurus finansē no valsts budžeta.

2. Ja dalībvalstis neievēro vēlāko 
iespējamo maksājuma termiņu, tās maksā 
atbalsta saņēmējiem kavējuma procentus.

Or. es

Pamatojums

Ir jāievēro attiecīgie valstu tiesību akti.

Grozījums Nr. 336
Diane Dodds

Regulas priekšlikums
42. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja dalībvalstis neievēro vēlāko 
iespējamo maksājuma termiņu, tās maksā 
atbalsta saņēmējiem kavējuma procentus, 
kurus finansē no valsts budžeta.

2. Ja dalībvalstis neievēro vēlāko 
iespējamo maksājuma termiņu, tās maksā 
atbalsta saņēmējiem kavējuma procentus, 
kurus finansē no valsts budžeta. Šo punktu 
nepiemēro gadījumos, kad dalībvalsts nav 
vainojama par maksājumu kavēšanos.

Or. en
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Grozījums Nr. 337
Juozas Imbrasas

Regulas priekšlikums
42. pants – 2. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Komisija, izmantojot īstenošanas 
aktus, nosaka force majeure un ārkārtas 
gadījumus, kuriem iestājoties saņēmējiem 
nav jāizmaksā procentu likmes, ja atbalsts 
izmaksāts vēlāk nekā ES tiesību aktos 
noteiktajā datumā.

Or. lt

Grozījums Nr. 338
Michel Dantin, Jim Higgins

Regulas priekšlikums
43. pants – 2. punkts – 1. daļa –a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) viens vai vairāki attiecīgās valsts
kontroles sistēmas galvenie elementi
nepastāv vai nav efektīvi konstatēto 
trūkumu nopietnības vai noturības dēļ, vai 
arī nelikumīgie maksājumi netiek atgūti 
ar pienācīgu rūpību;

(a) nav vienas vai vairāku no minētajām
kontroles sistēmas galvenajām
sastāvdaļām vai tās nedarbojas efektīvi 
konstatēto trūkumu apjoma vai ilguma dēļ;

Or. fr

Grozījums Nr. 339
Mariya Gabriel

Regulas priekšlikums
44. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

44. pants svītrots
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Maksājumu apturēšana uz laiku 
informācijas novēlotas iesniegšanas 
gadījumā
Ja lauksaimniecības nozares tiesību akti 
prasa dalībvalstīm konkrētā termiņā 
iesniegt informāciju par veikto pārbaužu 
skaitu un to rezultātiem un dalībvalstis šo 
termiņu pārsniedz, Komisija var uz laiku 
apturēt 18. pantā minētos mēneša 
maksājumus vai 35. pantā minētos 
starpmaksājumus, par kuriem nav laicīgi 
atsūtīta attiecīgā statistiskā informācija.

Or. bg

Grozījums Nr. 340
Sandra Kalniete

Regulas priekšlikums
44. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

44. pants svītrots
Maksājumu apturēšana uz laiku 
informācijas novēlotas iesniegšanas 
gadījumā
Ja lauksaimniecības nozares tiesību akti 
prasa dalībvalstīm konkrētā termiņā 
iesniegt informāciju par veikto pārbaužu 
skaitu un to rezultātiem un dalībvalstis šo 
termiņu pārsniedz, Komisija var uz laiku 
apturēt 18. pantā minētos mēneša 
maksājumus vai 35. pantā minētos 
starpmaksājumus, par kuriem nav laicīgi 
atsūtīta attiecīgā statistiskā informācija.

Or. en

Grozījums Nr. 341
Alfreds Rubiks

Regulas priekšlikums
44. pants
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

44. pants svītrots
Maksājumu apturēšana uz laiku 
informācijas novēlotas iesniegšanas 
gadījumā
Ja lauksaimniecības nozares tiesību akti 
prasa dalībvalstīm konkrētā termiņā
iesniegt informāciju par veikto pārbaužu 
skaitu un to rezultātiem un dalībvalstis šo 
termiņu pārsniedz, Komisija var uz laiku 
apturēt 18. pantā minētos mēneša 
maksājumus vai 35. pantā minētos 
starpmaksājumus, par kuriem nav laicīgi 
atsūtīta attiecīgā statistiskā informācija.

Or. lv

Grozījums Nr. 342
Peter Jahr, Britta Reimers

Regulas priekšlikums
44. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

44. pants svītrots
Maksājumu apturēšana uz laiku 
informācijas novēlotas iesniegšanas 
gadījumā
Ja lauksaimniecības nozares tiesību akti 
prasa dalībvalstīm konkrētā termiņā 
iesniegt informāciju par veikto pārbaužu 
skaitu un to rezultātiem un dalībvalstis šo 
termiņu pārsniedz, Komisija var uz laiku 
apturēt 18. pantā minētos mēneša 
maksājumus vai 35. pantā minētos 
starpmaksājumus, par kuriem nav laicīgi 
atsūtīta attiecīgā statistiskā informācija.

Or. de
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Grozījums Nr. 343
Katarína Neveďalová

Regulas priekšlikums
44. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

44. pants svītrots
Maksājumu apturēšana uz laiku 
informācijas novēlotas iesniegšanas 
gadījumā
Ja lauksaimniecības nozares tiesību akti 
prasa dalībvalstīm konkrētā termiņā 
iesniegt informāciju par veikto pārbaužu 
skaitu un to rezultātiem un dalībvalstis šo 
termiņu pārsniedz, Komisija var uz laiku 
apturēt 18. pantā minētos mēneša 
maksājumus vai 35. pantā minētos 
starpmaksājumus, par kuriem nav laicīgi 
atsūtīta attiecīgā statistiskā informācija.

Or. sk

Grozījums Nr. 344
Maria do Céu Patrão Neves

Regulas priekšlikums
44. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

44. pants svītrots
Maksājumu apturēšana uz laiku 
informācijas novēlotas iesniegšanas 
gadījumā
Ja lauksaimniecības nozares tiesību akti 
prasa dalībvalstīm konkrētā termiņā 
iesniegt informāciju par veikto pārbaužu 
skaitu un to rezultātiem un dalībvalstis šo 
termiņu pārsniedz, Komisija var uz laiku 
apturēt 18. pantā minētos mēneša 
maksājumus vai 35. pantā minētos 
starpmaksājumus, par kuriem nav laicīgi 
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atsūtīta attiecīgā statistiskā informācija.

Or. pt

Grozījums Nr. 345
Albert Deß, Elisabeth Jeggle

Regulas priekšlikums
44. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

44. pants svītrots
Maksājumu apturēšana uz laiku 
informācijas novēlotas iesniegšanas 
gadījumā
Ja lauksaimniecības nozares tiesību akti 
prasa dalībvalstīm konkrētā termiņā 
iesniegt informāciju par veikto pārbaužu 
skaitu un to rezultātiem un dalībvalstis šo 
termiņu pārsniedz, Komisija var uz laiku 
apturēt 18. pantā minētos mēneša 
maksājumus vai 35. pantā minētos 
starpmaksājumus, par kuriem nav laicīgi 
atsūtīta attiecīgā statistiskā informācija.

Or. de

Grozījums Nr. 346
Julie Girling, James Nicholson

Regulas priekšlikums
44. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

44. pants svītrots 
Maksājumu apturēšana uz laiku 
informācijas novēlotas iesniegšanas 
gadījumā 
Ja lauksaimniecības nozares tiesību akti 
prasa dalībvalstīm konkrētā termiņā 
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iesniegt informāciju par veikto pārbaužu 
skaitu un to rezultātiem un dalībvalstis šo 
termiņu pārsniedz, Komisija var uz laiku 
apturēt 18. pantā minētos mēneša 
maksājumus vai 35. pantā minētos 
starpmaksājumus, par kuriem nav laicīgi 
atsūtīta attiecīgā statistiskā informācija.

Or. en

Pamatojums

Maksājumu apturēšana uz laiku informācijas novēlotas iesniegšanas gadījumā ir nesamērīgs 
un nevajadzīgs pasākums, un tas būtu jāsvītro.

Grozījums Nr. 347
Liam Aylward, Mairead McGuinness

Regulas priekšlikums
44. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

44. pants svītrots
Maksājumu apturēšana uz laiku 
informācijas novēlotas iesniegšanas 
gadījumā 
Ja lauksaimniecības nozares tiesību akti 
prasa dalībvalstīm konkrētā termiņā 
iesniegt informāciju par veikto pārbaužu 
skaitu un to rezultātiem un dalībvalstis šo 
termiņu pārsniedz, Komisija var uz laiku 
apturēt 18. pantā minētos mēneša 
maksājumus vai 35. pantā minētos 
starpmaksājumus, par kuriem nav laicīgi 
atsūtīta attiecīgā statistiskā informācija.

Or. en

Pamatojums

Komisijas priekšlikums dotu iespēju apturēt maksājumus maksājumu aģentūrām, ja tiktu 
kavēti Komisijas noteiktie termiņi pārbaužu statistikas iesniegšanai. Šādi nosacījumi ir 
nepamatoti bargi.
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Grozījums Nr. 348
Luís Paulo Alves

Regulas priekšlikums
44. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

44. pants svītrots
Maksājumu apturēšana uz laiku 
informācijas novēlotas iesniegšanas 
gadījumā
Ja lauksaimniecības nozares tiesību akti 
prasa dalībvalstīm konkrētā termiņā 
iesniegt informāciju par veikto pārbaužu 
skaitu un to rezultātiem un dalībvalstis šo 
termiņu pārsniedz, Komisija var uz laiku 
apturēt 18. pantā minētos mēneša 
maksājumus vai 35. pantā minētos 
starpmaksājumus, par kuriem nav laicīgi 
atsūtīta attiecīgā statistiskā informācija.

Or. pt

Grozījums Nr. 349
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Regulas priekšlikums
44. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja lauksaimniecības nozares tiesību akti 
prasa dalībvalstīm konkrētā termiņā 
iesniegt informāciju par veikto pārbaužu 
skaitu un to rezultātiem un dalībvalstis šo 
termiņu pārsniedz, Komisija var uz laiku 
apturēt 18. pantā minētos mēneša 
maksājumus vai 35. pantā minētos 
starpmaksājumus, par kuriem nav laicīgi 
atsūtīta attiecīgā statistiskā informācija.

Ja lauksaimniecības nozares tiesību akti 
prasa dalībvalstīm konkrētā termiņā 
iesniegt informāciju par to pārbaužu skaitu, 
kuras veiktas saskaņā ar 61. pantu, un to 
rezultātiem un ja dalībvalstis šo termiņu 
pārsniedz, Komisija var uz laiku atbilstoši 
samērīguma principam un saskaņā ar sīki 
izstrādātiem noteikumiem, ko tā 
pieņēmusi, pamatojoties uz 48. panta 
5. punktu, kā arī ņemot vērā kavējuma 
ilgumu, apturēt 18. pantā minētos mēneša 
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maksājumus vai 35. pantā minētos 
starpmaksājumus, par kuriem nav laicīgi 
atsūtīta attiecīgā statistiskā informācija, 
izņemot force majeure gadījumus un 
ārkārtas apstākļus.

Or. es

Pamatojums

Pienācīgi jāņem vērā apstākļi, kad informācijas savākšana un iesniegšana varētu būt 
sarežģīta. Jāievēro arī samērīguma princips gan attiecībā uz kavējumu ilgumu, gan 
maksājumu apjomiem.

Grozījums Nr. 350
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers

Regulas priekšlikums
44. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja lauksaimniecības nozares tiesību akti 
prasa dalībvalstīm konkrētā termiņā 
iesniegt informāciju par veikto pārbaužu 
skaitu un to rezultātiem un dalībvalstis šo 
termiņu pārsniedz, Komisija var uz laiku 
apturēt 18. pantā minētos mēneša 
maksājumus vai 35. pantā minētos 
starpmaksājumus, par kuriem nav laicīgi 
atsūtīta attiecīgā statistiskā informācija.

Ja lauksaimniecības nozares tiesību akti 
prasa dalībvalstīm konkrētā termiņā 
iesniegt informāciju par saskaņā ar 
61. pantu veikto pārbaužu skaitu un to 
rezultātiem un ja dalībvalstis šo termiņu 
pārsniedz, Komisija atbilstoši 
proporcionalitātes principam, ņemot vērā 
kavējuma ilgumu, un saskaņā ar sīki 
izstrādātiem noteikumiem, ko tā 
pieņēmusi, pamatojoties uz 48. panta 
5. punktu, var uz laiku apturēt 18. pantā 
minētos mēneša maksājumus vai 35. pantā 
minētos starpmaksājumus, par kuriem nav 
laicīgi atsūtīta attiecīgā statistiskā 
informācija. Jo īpaši Komisijai skaidri 
jānodala gadījumi, kad kavēšanās ar 
informācijas sniegšanu apdraud budžeta 
izpildes mehānisma darbību, no 
gadījumiem, kad šāds risks nepastāv.

Or. en
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Pamatojums

Maksājumu apturēšana var notikt vienīgi gadījumos, kad kavēšanās apdraud budžeta izpildes 
mehānisma darbību. Šajā sakarā ir maksimāli jāpiemēro samērīguma princips.

Grozījums Nr. 351
Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Riikka Manner, Eija-Riitta Korhola, Hannu 
Takkula

Regulas priekšlikums
44. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja lauksaimniecības nozares tiesību akti 
prasa dalībvalstīm konkrētā termiņā 
iesniegt informāciju par veikto pārbaužu 
skaitu un to rezultātiem un dalībvalstis šo 
termiņu pārsniedz, Komisija var uz laiku 
apturēt 18. pantā minētos mēneša 
maksājumus vai 35. pantā minētos 
starpmaksājumus, par kuriem nav laicīgi 
atsūtīta attiecīgā statistiskā informācija.

Ja lauksaimniecības nozares tiesību akti 
prasa dalībvalstīm konkrētā termiņā 
iesniegt informāciju par veikto pārbaužu 
skaitu un to rezultātiem un dalībvalstis šo 
termiņu pārsniedz, Komisija var uz laiku 
apturēt 18. pantā minētos mēneša 
maksājumus vai 35. pantā minētos 
starpmaksājumus, par kuriem nav laicīgi 
atsūtīta attiecīgā statistiskā informācija, ar 
nosacījumu, ka visi noteikumi un 
instrukcijas attiecībā uz šo informāciju ir 
sagatavotas un pieejamas laikā, kad 
dalībvalstis izveido savas datu bāzes.

Or. en

Grozījums Nr. 352
Monika Hohlmeier

Regulas priekšlikums
44. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja lauksaimniecības nozares tiesību akti 
prasa dalībvalstīm konkrētā termiņā 
iesniegt informāciju par veikto pārbaužu 
skaitu un to rezultātiem un dalībvalstis šo 
termiņu pārsniedz, Komisija var uz laiku 
apturēt 18. pantā minētos mēneša 

Ja lauksaimniecības nozares tiesību akti 
prasa dalībvalstīm konkrētā termiņā 
iesniegt informāciju par veikto pārbaužu 
skaitu un to rezultātiem un dalībvalstis šo 
termiņu pārsniedz, Komisija var uz laiku 
apturēt 18. pantā minētos mēneša 
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maksājumus vai 35. pantā minētos 
starpmaksājumus, par kuriem nav laicīgi 
atsūtīta attiecīgā statistiskā informācija.

maksājumus vai 35. pantā minētos 
starpmaksājumus, par kuriem nav laicīgi 
atsūtīta attiecīgā statistiskā informācija, ar 
nosacījumu, ka Komisija savlaicīgi pirms 
atskaites perioda sākuma ir darījusi 
dalībvalstīm pieejamu visu informāciju, 
veidlapas un instrukcijas, kas 
nepieciešamas, lai apkopotu attiecīgo 
statistiku.

Or. de

Pamatojums

Komisijai savlaicīgi pirms atskaites perioda sākuma ir jādara dalībvalstīm pieejamas 
veidlapas un instrukcijas.

Grozījums Nr. 353
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Regulas priekšlikums
44. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja lauksaimniecības nozares tiesību akti 
prasa dalībvalstīm konkrētā termiņā 
iesniegt informāciju par veikto pārbaužu 
skaitu un to rezultātiem un dalībvalstis šo 
termiņu pārsniedz, Komisija var uz laiku 
apturēt 18. pantā minētos mēneša 
maksājumus vai 35. pantā minētos 
starpmaksājumus, par kuriem nav laicīgi 
atsūtīta attiecīgā statistiskā informācija.

Ja lauksaimniecības nozares tiesību akti 
prasa dalībvalstīm konkrētā termiņā 
iesniegt informāciju par veikto pārbaužu 
skaitu un to rezultātiem un dalībvalstis šo 
termiņu pārsniedz, Komisija var uz laiku 
apturēt 18. pantā minētos mēneša 
maksājumus vai 35. pantā minētos 
starpmaksājumus, par kuriem nav laicīgi 
atsūtīta attiecīgā statistiskā informācija, 
izņemot force majeure gadījumu vai 
ārkārtas apstākļus, un atbilstīgi 
samērīguma principam.

Or. es

Grozījums Nr. 354
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă
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Regulas priekšlikums
44. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja lauksaimniecības nozares tiesību akti 
prasa dalībvalstīm konkrētā termiņā 
iesniegt informāciju par veikto pārbaužu 
skaitu un to rezultātiem un dalībvalstis šo 
termiņu pārsniedz, Komisija var uz laiku 
apturēt 18. pantā minētos mēneša 
maksājumus vai 35. pantā minētos 
starpmaksājumus, par kuriem nav laicīgi 
atsūtīta attiecīgā statistiskā informācija.

Ja lauksaimniecības nozares tiesību akti 
prasa dalībvalstīm konkrētā termiņā 
iesniegt informāciju par veikto pārbaužu 
skaitu un to rezultātiem un dalībvalstis šo 
termiņu pārsniedz, Komisija var uz laiku 
apturēt 18. pantā minētos mēneša 
maksājumus vai 35. pantā minētos 
starpmaksājumus, par kuriem nav laicīgi 
atsūtīta attiecīgā statistiskā informācija, bet
to nedara pirms dalībvalstis nav 
saņēmušas rakstisku paziņojumu par to, 
ka šāda sankcija var tikt piemērota.

Or. ro

Grozījums Nr. 355
Liam Aylward, Mairead McGuinness

Regulas priekšlikums
48. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Lai nodrošinātu samērīguma principa 
ievērošanu 44. panta piemērošanā, 
Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos 
aktus saskaņā ar 111. pantu attiecībā uz 
noteikumiem par:

svītrots

(a) to pasākumu sarakstu, uz kuriem 
attiecas 44. pants;
(b) šajā pantā minētās maksājumu 
apturēšanas likmi un periodu;
(c) apturēšanas atcelšanas nosacījumiem.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums ir nepieciešams saistībā ar 42. panta 2. punkta un 44. panta svītrošanu.
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Grozījums Nr. 356
Alfreds Rubiks

Regulas priekšlikums
48. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Komisija, izmantojot īstenošanas aktus, 
var paredzēt sīkākus noteikumus 46.
pantā minētajam pienākumam, kā arī 
īpašus noteikumus, ko piemēro 
maksājumu aģentūru nodrošinātajā 
uzskaitē reģistrētajai informācijai. Šos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 112.
panta 3. punktā minēto pārbaudes 
procedūru

svītrots

Or. lv

Grozījums Nr. 357
Hans-Peter Mayer

Regulas priekšlikums
48. pants – 7. punkts – 1. daļa –a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) intervences krājumu glabāšanas 
pasākumu finansēšanu un grāmatvedības 
uzskaiti, kā arī citiem ELGF un ELFLA 
finansētiem izdevumiem;

svītrots

Or. de

Pamatojums

Šis nav tikai tehnisks lēmums vien.

Grozījums Nr. 358
Hans-Peter Mayer
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Regulas priekšlikums
48. pants – 7. punkts – 1. daļa –b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) automātiskas saistību atcelšanas 
procedūras nosacījumiem;

svītrots

Or. de

Pamatojums

Šis nav tikai tehnisks lēmums vien.

Grozījums Nr. 359
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers

Regulas priekšlikums
48. pants – 7. punkts – 1. daļa –c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) dalībvalstu veiktajiem kavējuma 
procentu maksājumiem atbalsta 
saņēmējiem, kā minēts 42. panta 
2. punktā.

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 360
Liam Aylward, Mairead McGuinness

Regulas priekšlikums
48. pants – 7. punkts – 1. daļa –c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) dalībvalstu veiktajiem kavējuma 
procentu maksājumiem atbalsta 
saņēmējiem, kā minēts 42. panta 
2. punktā.

svītrots

Or. en
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Pamatojums

Šis grozījums ir nepieciešams saistībā ar 42. panta 2. punkta un 44. panta svītrošanu.

Grozījums Nr. 361
Hans-Peter Mayer

Regulas priekšlikums
48. pants – 7.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7a. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
111. pantu pieņemt deleģētos aktus, lai 
noteiktu:
(a) intervences krājumu glabāšanas
pasākumu finansēšanu un grāmatvedības 
uzskaiti, kā arī citiem ELGF un ELFLA 
finansētiem izdevumiem;
(b) sīki izstrādātiem noteikumiem 
procedūrām, ar ko atbrīvo no saistībām.

Or. de

Pamatojums

Šie lēmumu nav tikai tehniski, tāpēc tie jāpieņem, izmantojot deleģētos aktus.

Grozījums Nr. 362
Julie Girling

Regulas priekšlikums
49. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Par pārbaudi uz vietas Komisija laikus 
informē attiecīgo dalībvalsti vai dalībvalsti, 
kuras teritorijā tā notiks. Šādās pārbaudēs 
var piedalīties attiecīgās dalībvalsts 
pārstāvji.

Par pārbaudi uz vietas Komisija laikus 
informē attiecīgo dalībvalsti vai dalībvalsti, 
kuras teritorijā tā notiks, un koordinē 
pārbaudes tādā veidā, lai ietekme uz 
maksājumu aģentūrām būtu pēc iespējas 
mazāka. Šādās pārbaudēs var piedalīties 
attiecīgās dalībvalsts pārstāvji.
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Or. en

Grozījums Nr. 363
Jim Higgins, Seán Kelly

Regulas priekšlikums
49. pants – 2. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija samazina pārbaužu uz vietas 
biežumu dalībvalstīs gadījumos, kad 
sertifikācijas iestādes atzinums par 
attiecīgo transakciju likumību un 
pareizību norāda, ka kļūdu īpatsvars ir 
pieņemamā līmenī.

Or. en

Pamatojums

Komisijas veikto pārbaužu uz vietas skaits ir jāsamazina, ja revīzija par attiecīgo transakciju 
likumību un pareizību norāda, ka kļūdu īpatsvars ir pieņemamā līmenī, tādējādi, cerams, tiks 
samazinātas izmaksas, kas saistītas ar šādām pārbaudēm.

Grozījums Nr. 364
Diane Dodds

Regulas priekšlikums
49. pants – 2. punkts – 3.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija samazina pārbaužu uz vietas 
biežumu dalībvalstīs gadījumos, kad 
sertifikācijas iestādes atzinums par 
attiecīgo transakciju likumību un 
pareizību norāda, ka kļūdu īpatsvars ir 
pieņemamā līmenī.

Or. en
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Grozījums Nr. 365
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers

Regulas priekšlikums
50. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis dara pieejamu Komisijai 
visu informāciju par konstatētiem 
pārkāpumiem un iespējamas krāpšanas 
gadījumiem, un par pasākumiem, kas 
veikti, lai atgūtu šo pārkāpumu un 
krāpšanas rezultātā nepamatoti izmaksātās 
summas saskaņā ar šīs nodaļas III iedaļu.

3. Dalībvalstis dara pieejamu Komisijai 
visu informāciju par konstatētiem 
pārkāpumiem, un par pasākumiem, kas 
veikti, lai atgūtu šo pārkāpumu un 
krāpšanas rezultātā nepamatoti izmaksātās 
summas saskaņā ar šīs nodaļas III iedaļu.

Or. en

Pamatojums

Nav vajadzības atsevišķi minēt krāpšanas gadījumus, jo tie tāpat ir pārkāpumi. Pastāv 
draudi, ka atstājot šo teksta daļu, radīsies papildu pienākumi attiecībā uz ziņošanu.

Grozījums Nr. 366
Elisabeth Köstinger

Regulas priekšlikums
51. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Akreditētas maksājumu aģentūras glabā 
attaisnojošus dokumentus, kas attiecas uz 
veiktajiem maksājumiem, un dokumentus 
par Savienības tiesību aktos noteikto 
administratīvo un fizisko pārbaužu izpildi 
un dara šos dokumentus un informāciju 
pieejamus Komisijai.

Akreditētas maksājumu aģentūras glabā 
attaisnojošus dokumentus, kas attiecas uz 
veiktajiem maksājumiem, un dokumentus 
par Savienības tiesību aktos noteikto 
administratīvo un fizisko pārbaužu izpildi 
un dara šos dokumentus un informāciju 
pieejamus Komisijai. Šādus 
pavaddokumentus var glabāt elektroniski.

Or. de

Grozījums Nr. 367
Riikka Manner, Petri Sarvamaa, Hannu Takkula, Sari Essayah, Anneli Jäätteenmäki
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Regulas priekšlikums
51. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Akreditētas maksājumu aģentūras glabā 
attaisnojošus dokumentus, kas attiecas uz 
veiktajiem maksājumiem, un dokumentus 
par Savienības tiesību aktos noteikto 
administratīvo un fizisko pārbaužu izpildi 
un dara šos dokumentus un informāciju 
pieejamus Komisijai.

Akreditētas maksājumu aģentūras glabā 
attaisnojošus dokumentus, kas attiecas uz 
veiktajiem maksājumiem, un dokumentus 
par Savienības tiesību aktos noteikto 
administratīvo un fizisko pārbaužu izpildi 
un dara šos dokumentus un informāciju 
pieejamus Komisijai. Šādus 
pavaddokumentus var glabāt un sutīt 
elektroniski.

Or. en

Grozījums Nr. 368
Hans-Peter Mayer

Regulas priekšlikums
52. pants – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija, izmantojot īstenošanas aktus, 
var pieņemt noteikumus par:

Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos 
aktus saskaņā ar 111. pantu, ar kuriem 
paredz noteikumus par:

Or. de

Grozījums Nr. 369
George Lyon

Regulas priekšlikums
52. pants – 1. daļa – ca punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) nosacījumiem, saskaņā ar kuriem ir 
jāveic 51. pantā minēto pavaddokumentu 
elektroniska glabāšana, tostarp — kādā 
veidā un cik ilgi tie jāglabā.



AM\910033LV.doc 149/177 PE492.777v02-00

LV

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums attiecas uz īstenošanas noteikumiem, kas nepieciešami, lai īstenotu referenta 
48. grozījuma nosacījumus.

Grozījums Nr. 370
Hans-Peter Mayer

Regulas priekšlikums
52. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pirmajā daļā minētos īstenošanas aktus 
pieņem saskaņā ar 112. panta 3. punktā 
minēto pārbaudes procedūru.

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 371
Julie Girling, Anthea McIntyre

Regulas priekšlikums
54. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija novērtē summas, kas 
izslēdzamas no finansējuma, pamatojoties 
uz reģistrētās neatbilstības nopietnību.
Komisija pienācīgi ņem vērā pārkāpuma 
būtību un nopietnību un Savienībai 
nodarīto finansiālo kaitējumu.

2. Komisija novērtē summas, kas 
izslēdzamas no finansējuma, pamatojoties 
uz reģistrētās neatbilstības nopietnību.
Komisija pienācīgi ņem vērā pārkāpuma 
būtību un no finansējuma izslēdzamās 
summas aprēķina, pamatojoties uz 
novērtējumu par lauksaimniecības 
fondiem saistībā ar pārkāpumu radīto 
risku.

Or. en

Pamatojums

Jebkurām lauksaimniecības fondu aprēķinu korekcijām ir jābūt pamatotām uz novērtējumu 
par patiesajiem riskiem lauksaimniecības fondiem, nevis uz vienotas likmes korekcijām, kuru 
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rezultātā finansējums tiktu samazināts nesamērīgi.

Grozījums Nr. 372
George Lyon, Sylvie Goulard

Regulas priekšlikums
54. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija novērtē summas, kas 
izslēdzamas no finansējuma, pamatojoties 
uz reģistrētās neatbilstības nopietnību.
Komisija pienācīgi ņem vērā pārkāpuma 
būtību un nopietnību un Savienībai 
nodarīto finansiālo kaitējumu.

2. Komisija novērtē summas, kas 
izslēdzamas no finansējuma, pamatojoties 
uz reģistrētās neatbilstības nopietnību.
Komisija pienācīgi ņem vērā pārkāpuma 
būtību un no finansējuma izslēdzamās 
summas aprēķina, pamatojoties uz 
novērtējumu par lauksaimniecības 
fondiem saistībā ar pārkāpumu radīto 
risku.

Or. en

Pamatojums

Ar šo tiek precizēts referenta 52. grozījums.

Grozījums Nr. 373
Diane Dodds

Regulas priekšlikums
54. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija novērtē summas, kas 
izslēdzamas no finansējuma, pamatojoties 
uz reģistrētās neatbilstības nopietnību. 
Komisija pienācīgi ņem vērā pārkāpuma 
būtību un nopietnību un Savienībai 
nodarīto finansiālo kaitējumu.

2. Komisija novērtē summas, kas 
izslēdzamas no finansējuma, pamatojoties 
uz reģistrētās neatbilstības nopietnību. 
Komisija pienācīgi ņem vērā pārkāpuma 
būtību un nopietnību un Savienībai 
nodarīto finansiālo kaitējumu. Izslēdzamās 
summas nekādā gadījumā nepārsniedz 
risku lauksaimniecības fondiem, kas 
pausts sertifikācijas iestādes atzinumā par 
attiecīgo transakciju likumību un 
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pareizību.

Or. en

Grozījums Nr. 374
Julie Girling, Anthea McIntyre

Regulas priekšlikums
54. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2a. Komisija finanšu korekcijas veic, 
pamatojoties uz konkrētiem konstatētiem 
pārkāpumiem, un ņem vērā pārkāpuma 
sistēmiskumu, lai noteiktu, vai ir 
jāpiemēro ekstrapolēta vai vienotas likmes 
korekcija.
Vienotas likmes korekcijas piemēro tikai 
tad, ja konkrētajā gadījumā nav iespējams 
nedz noteikt atklātā pārkāpuma apmēru 
un tam atbilstošo summu, nedz noteikt 
korekcijas apjomu ar ekstrapolācijas 
metodi.

Or. en

Pamatojums

Vienotās likmes korekcijām jābūt pēdējās instances risinājumam, kad nekādā citā veidā nav 
iespējams noteikt neatbilstības pakāpi.

Grozījums Nr. 375
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers

Regulas priekšlikums
54. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2a. Komisija finanšu korekcijas veic, 
pamatojoties uz konkrētiem konstatētiem 
pārkāpumiem, un ņem vērā pārkāpuma 
sistēmiskumu, lai noteiktu, vai ir 
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jāpiemēro ekstrapolēta vai vienotas likmes 
korekcija.
Vienotas likmes korekcijas piemēro tikai 
tad, ja konkrētajā gadījumā nav iespējams 
nedz noteikt atklātā pārkāpuma apmēru 
un tam atbilstošo summu, nedz noteikt 
korekcijas apjomu ar ekstrapolācijas 
metodi.

Or. en

Pamatojums

Šis papildinājums ir svarīgs, lai nodrošinātu, ka vienotās likmes finansiālās korekcijas tiek 
izmantotas vienīgi kā pēdējās instances risinājums. Priekšroka jādod metodei, kurā ņemts 
vērā katrs atsevišķais pārkāpumu gadījums.

Grozījums Nr. 376
Julie Girling, Anthea McIntyre

Regulas priekšlikums
54. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja puses nevar vienoties, dalībvalsts var 
lūgt sākt procedūru, kuras mērķis ir četros 
mēnešos saskaņot pušu pozīcijas. 
Procedūras iznākums tiek atspoguļots 
ziņojumā, ko nosūta Komisija, kura to 
izskata, pirms tā pieņem lēmumu par 
iespējamu finansējuma atteikumu.

Ja puses nevar vienoties, dalībvalsts var 
lūgt sākt procedūru, kuras mērķis ir četros 
mēnešos saskaņot pušu pozīcijas. 
Procedūras iznākums tiek atspoguļots 
ziņojumā, ko nosūta Komisija, kura ņem 
vērā tajā paustos ieteikumus, pirms tā 
pieņem lēmumu par iespējamu finansējuma 
atteikumu. Komisija paskaidro savu 
lēmumu, ja tā izlemj neievērot ziņojuma 
ieteikumus.

Or. en

Pamatojums

Ja Komisija izlemj neņemt vērā samierināšanas struktūras lēmumu, ir jāpieprasa šāda 
lēmuma paskaidrojumi.
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Grozījums Nr. 377
Alfreds Rubiks

Regulas priekšlikums
54. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja puses nevar vienoties, dalībvalsts var 
lūgt sākt procedūru, kuras mērķis ir četros 
mēnešos saskaņot pušu pozīcijas.
Procedūras iznākums tiek atspoguļots 
ziņojumā, ko nosūta Komisija, kura to 
izskata, pirms tā pieņem lēmumu par 
iespējamu finansējuma atteikumu.

Ja puses nevar vienoties, dalībvalsts var 
lūgt sākt procedūru, kuras mērķis ir četros 
mēnešos saskaņot pušu pozīcijas un 
nonākt pie kopējā precizētā viedokļa.
Procedūras iznākums tiek atspoguļots 
ziņojumā, ko nosūta Komisija, kura to 
izskata, pirms tā pieņem lēmumu par 
iespējamu finansējuma atteikumu.

Or. lv

Grozījums Nr. 378
Diane Dodds

Regulas priekšlikums
54. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja puses nevar vienoties, dalībvalsts var 
lūgt sākt procedūru, kuras mērķis ir četros 
mēnešos saskaņot pušu pozīcijas. 
Procedūras iznākums tiek atspoguļots 
ziņojumā, ko nosūta Komisija, kura to 
izskata, pirms tā pieņem lēmumu par 
iespējamu finansējuma atteikumu.

Ja puses nevar vienoties, dalībvalsts var 
lūgt sākt procedūru, kuras mērķis ir četros 
mēnešos saskaņot pušu pozīcijas. 
Procedūras iznākums tiek atspoguļots 
ziņojumā, ko nosūta Komisijai, kura to 
izskata, lai ņemtu vērā tajā paustos 
atzinumus, pirms tā pieņem lēmumu par 
iespējamu finansējuma atteikumu.

Or. en

Grozījums Nr. 379
Julie Girling, Anthea McIntyre

Regulas priekšlikums
55. pants – 1. daļa – b punkts



PE492.777v02-00 154/177 AM\910033LV.doc

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) šīs regulas 54. pantā paredzēto 
atbilstības noskaidrošanu saistībā ar 
pasākumiem, kas veicami sakarā ar 
lēmuma pieņemšanu un tā īstenošanu, 
tostarp informācijas apmaiņu starp 
Komisiju un dalībvalstīm un
ievērojamajiem termiņiem, kā arī minētajā 
pantā paredzēto saskaņošanas procedūru, 
tostarp paredzot noteikumus 
samierināšanas iestādes izveidei, tās 
uzdevumus, sastāvu un darba kārtību.

(b) šīs regulas 54. pantā paredzēto 
atbilstības noskaidrošanu saistībā ar 
pasākumiem, kas veicami sakarā ar 
lēmuma pieņemšanu un tā īstenošanu, 
tostarp informācijas apmaiņu starp 
Komisiju un dalībvalstīm, piemērojamām 
līdzfinansēšanas likmju korekcijām,
ievērojamajiem termiņiem, kā arī minētajā 
pantā paredzēto saskaņošanas procedūru, 
tostarp paredzot noteikumus 
samierināšanas iestādes izveidei, tās 
uzdevumus, sastāvu un darba kārtību.

Or. en

Pamatojums

Vienotās likmes finanšu korekcijām ir tik finansiāli nozīmīgas, ka tās jānosaka tiesību aktos, 
nevis Komisijas pamatnostādnēs, kā tas ir pašreizējā gadījumā.

Grozījums Nr. 380
Albert Deß

Regulas priekšlikums
56. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis pieprasa atbalsta 
saņēmējiem veikt pārkāpuma vai 
nolaidības rezultātā nepamatoti saņemto 
maksājumu atmaksu gada laikā, kopš šāds
pārkāpums ir pirmoreiz konstatēts, un veic 
attiecīgo summu uzskaiti maksājumu 
aģentūras debitoru reģistrā.

1. Dalībvalstis pieprasa atbalsta 
saņēmējiem veikt pārkāpuma vai 
nolaidības rezultātā nepamatoti saņemto 
maksājumu atmaksu 24 mēnešu laikā pēc 
tam, kad maksājumu aģentūra vai par 
līdzekļu atgūšanu atbildīgā iestāde ir 
saņēmusi pārbaudes ziņojumu vai līdzīgu 
dokumentu, kurā norādīts, ka ir noticis
pārkāpums. Tajā pašā laikā attiecīgās 
summas uzskaita maksājumu aģentūras 
debitoru reģistrā.

Or. de
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Grozījums Nr. 381
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Regulas priekšlikums
56. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis pieprasa atbalsta 
saņēmējiem veikt pārkāpuma vai 
nolaidības rezultātā nepamatoti saņemto 
maksājumu atmaksu gada laikā, kopš šāds 
pārkāpums ir pirmoreiz konstatēts, un veic 
attiecīgo summu uzskaiti maksājumu 
aģentūras debitoru reģistrā.

1. Dalībvalstis pieprasa atbalsta 
saņēmējiem veikt pārkāpuma vai 
nolaidības rezultātā nepamatoti saņemto 
maksājumu atmaksu 24 mēnešu laikā, kopš 
šāds pārkāpums vai nolaidība ir pirmoreiz
dokumentēti pārbaudes ziņojumā vai 
līdzīgā dokumentā vai — attiecīgā 
gadījumā — kopš maksājumu aģentūra 
vai par atgūšanu atbildīgā iestāde ir 
saņēmusi pārbaudes ziņojumu vai līdzīgu 
dokumentu. Tajā pašā laikā attiecīgās 
summas uzskaita maksājumu aģentūras 
debitoru reģistrā.

Or. fr

Grozījums Nr. 382
Liam Aylward, Mairead McGuinness, Marian Harkin

Regulas priekšlikums
56. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis pieprasa atbalsta 
saņēmējiem veikt pārkāpuma vai 
nolaidības rezultātā nepamatoti saņemto 
maksājumu atmaksu gada laikā, kopš šāds
pārkāpums ir pirmoreiz konstatēts, un veic
attiecīgo summu uzskaiti maksājumu 
aģentūras debitoru reģistrā.

1. Dalībvalstis pieprasa atbalsta 
saņēmējiem veikt pārkāpuma vai 
nolaidības rezultātā nepamatoti saņemto 
maksājumu atmaksu 24 mēnešu laikā pēc 
tam, kad maksājumu aģentūra vai par 
atgūšanu atbildīgā iestāde ir 
apstiprinājusi un − atbilstīgā gadījumā − 
saņēmusi kontroles ziņojumu vai līdzīgu 
dokumentu, kurā norādīts, ka ir noticis
pārkāpums. Vienlaikus ar atmaksāšanas 
pieprasījumu tiek veikta attiecīgo summu
uzskaite maksājumu aģentūras debitoru 
reģistrā.
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Or. en

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir precizēt atgūšanas procedūras sākuma termiņus, kā arī termiņu līdz 
kuram maksājumu aģentūrām jāpieprasa atmaksa pagarināt no 12 uz 24 mēnešiem.  Ar to 
tiek atjaunoti arī spēkā esošā kārtība saskaņā ar kuru 50 % no par pārkāpumiem neatgūtajām 
summām ir jāatmaksā dalībvalstij un 50 % no ES budžeta (atbilstīgi Komisijas priekšlikumam 
dalībvalstīm būtu jāatmaksā 100 %). Ar to tiek arī par 50 % pagarināti atgūšanas termiņi 
gadījumos, kurus maksājumu aģentūra nevar kontrolēt.

Grozījums Nr. 383
Herbert Dorfmann

Regulas priekšlikums
56. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis pieprasa atbalsta 
saņēmējiem veikt pārkāpuma vai 
nolaidības rezultātā nepamatoti saņemto 
maksājumu atmaksu gada laikā, kopš šāds 
pārkāpums ir pirmoreiz konstatēts, un veic 
attiecīgo summu uzskaiti maksājumu 
aģentūras debitoru reģistrā.

1. Dalībvalstis pieprasa atbalsta 
saņēmējiem veikt pārkāpuma vai 
nolaidības rezultātā nepamatoti saņemto 
maksājumu atmaksu 24 mēnešu laikā, kopš
dienas, kad maksājumu aģentūra vai par 
atgūšanu atbildīgā iestāde ir 
apstiprinājušas to kontroles ziņojumus vai 
līdzīgus dokumentus, kas saņemti no 
pārbaudes iestādes, un kuros, 
pamatojoties uz konkrētiem faktiem, 
norādīts uz to, ka noticis pārkāpums. Tajā 
pašā laikā attiecīgās summas uzskaita
maksājumu aģentūras debitoru reģistrā.

Or. it

Grozījums Nr. 384
Luís Paulo Alves

Regulas priekšlikums
56. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis pieprasa atbalsta 
saņēmējiem veikt pārkāpuma vai 

1. Dalībvalstis pieprasa atbalsta 
saņēmējiem veikt pārkāpuma vai 
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nolaidības rezultātā nepamatoti saņemto 
maksājumu atmaksu gada laikā, kopš šāds 
pārkāpums ir pirmoreiz konstatēts, un 
veic attiecīgo summu uzskaiti maksājumu 
aģentūras debitoru reģistrā.

nolaidības rezultātā nepamatoti saņemto 
maksājumu atmaksu ne vēlāk kā 
24 mēnešu laikā pēc tam, kad kompetentā 
valsts iestāde ir noteikusi atgūstamās 
summas, pamatojoties uz galīgo 
pārbaudes ziņojumu vai līdzīgu 
dokumentu atbilstīgi piemērojamiem 
tiesību aktiem, un veic attiecīgo summu 
uzskaiti maksājumu aģentūras debitoru 
reģistrā.

Or. pt

Grozījums Nr. 385
Marian Harkin

Regulas priekšlikums
56. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis pieprasa atbalsta 
saņēmējiem veikt pārkāpuma vai 
nolaidības rezultātā nepamatoti saņemto 
maksājumu atmaksu gada laikā, kopš šāds
pārkāpums ir pirmoreiz konstatēts, un veic
attiecīgo summu uzskaiti maksājumu 
aģentūras debitoru reģistrā.

1. Dalībvalstis pieprasa atbalsta 
saņēmējiem veikt pārkāpuma vai 
nolaidības rezultātā nepamatoti saņemto 
maksājumu atmaksu 24 mēnešu laikā pēc 
tam, kad maksājumu aģentūra vai par 
atgūšanu atbildīgā iestāde ir 
apstiprinājusi un − atbilstīgā gadījumā − 
saņēmusi kontroles ziņojumu vai līdzīgu 
dokumentu, kurā norādīts, ka ir noticis
pārkāpums. Vienlaikus ar atmaksāšanas 
pieprasījumu tiek veikta attiecīgo summu
uzskaite maksājumu aģentūras debitoru 
reģistrā.

Or. en

Grozījums Nr. 386
Maria do Céu Patrão Neves

Regulas priekšlikums
56. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis pieprasa atbalsta 
saņēmējiem veikt pārkāpuma vai 
nolaidības rezultātā nepamatoti saņemto 
maksājumu atmaksu gada laikā, kopš šāds 
pārkāpums ir pirmoreiz konstatēts, un 
veic attiecīgo summu uzskaiti maksājumu 
aģentūras debitoru reģistrā.

1. Dalībvalstis pieprasa atbalsta 
saņēmējiem veikt pārkāpuma vai 
nolaidības rezultātā nepamatoti saņemto 
maksājumu atmaksu ne vēlāk kā 
24 mēnešu laikā pēc tam, kad kompetentā 
valsts iestāde ir noteikusi atgūstamās 
summas, pamatojoties uz galīgo 
pārbaudes ziņojumu vai līdzīgu 
dokumentu atbilstīgi piemērojamiem 
tiesību aktiem, un veic attiecīgo summu 
uzskaiti maksājumu aģentūras debitoru 
reģistrā.

Or. pt

Grozījums Nr. 387
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Regulas priekšlikums
56. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis pieprasa atbalsta
saņēmējiem veikt pārkāpuma vai 
nolaidības rezultātā nepamatoti saņemto 
maksājumu atmaksu gada laikā, kopš šāds 
pārkāpums ir pirmoreiz konstatēts, un veic 
attiecīgo summu uzskaiti maksājumu 
aģentūras debitoru reģistrā.

1. Dalībvalstis pieprasa atbalsta 
saņēmējiem veikt pārkāpuma vai 
nolaidības rezultātā nepamatoti saņemto 
maksājumu atmaksu gada laikā, kopš šāds 
pārkāpums ir pirmoreiz konstatēts
administratīvā vai tiesas ziņojumā, un veic 
attiecīgo summu uzskaiti maksājumu 
aģentūras debitoru reģistrā.

Or. es

Grozījums Nr. 388
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Regulas priekšlikums
56. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis pieprasa atbalsta 
saņēmējiem veikt pārkāpuma vai 
nolaidības rezultātā nepamatoti saņemto 
maksājumu atmaksu gada laikā, kopš šāds
pārkāpums ir pirmoreiz konstatēts, un veic
attiecīgo summu uzskaiti maksājumu 
aģentūras debitoru reģistrā.

1. Dalībvalstis pieprasa atbalsta 
saņēmējiem veikt pārkāpuma vai 
nolaidības rezultātā nepamatoti saņemto 
maksājumu atmaksu gada laikā pēc tam,
kad maksājumu aģentūra vai par 
atgūšanu atbildīgā iestāde ir 
apstiprinājusi un − atbilstīgā gadījumā − 
saņēmusi kontroles ziņojumu vai līdzīgu 
dokumentu, kurā norādīts, ka ir noticis
pārkāpums. Vienlaikus ar atmaksāšanas 
pieprasījumu tiek veikta attiecīgo summu
uzskaite maksājumu aģentūras debitoru 
reģistrā.

Or. en

Grozījums Nr. 389
Juozas Imbrasas

Regulas priekšlikums
56. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis pieprasa atbalsta 
saņēmējiem veikt pārkāpuma vai 
nolaidības rezultātā nepamatoti saņemto 
maksājumu atmaksu gada laikā, kopš šāds 
pārkāpums ir pirmoreiz konstatēts, un 
veic attiecīgo summu uzskaiti maksājumu 
aģentūras debitoru reģistrā.

1. Dalībvalstis pieprasa atbalsta 
saņēmējiem veikt pārkāpuma vai 
nolaidības rezultātā nepamatoti saņemto 
maksājumu atmaksu gada laikā, kopš
apstiprināts pirmais pārbaudes ziņojums,
kurā norādīts, ka notikuši pārkāpumi, kā 
tie noteikti Padomes Regulā (EK, 
Euratom) Nr. 2988/95 par Eiropas 
Kopienu finanšu interešu aizsardzību, vai 
— attiecīgos gadījumos — kopš 
maksājumu aģentūra vai par atgūšanu 
atbildīgā iestāde saņēmusi šo ziņojumu,
un veic attiecīgo summu uzskaiti 
maksājumu aģentūras debitoru reģistrā.

Or. lt
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Grozījums Nr. 390
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Regulas priekšlikums
56. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis pieprasa atbalsta 
saņēmējiem veikt pārkāpuma vai 
nolaidības rezultātā nepamatoti saņemto 
maksājumu atmaksu gada laikā, kopš šāds 
pārkāpums ir pirmoreiz konstatēts, un veic 
attiecīgo summu uzskaiti maksājumu 
aģentūras debitoru reģistrā.

1. Dalībvalstis pieprasa atbalsta 
saņēmējiem veikt pārkāpuma vai 
nolaidības rezultātā nepamatoti saņemto 
maksājumu atmaksu divu gadu laikā, kopš 
šāds pārkāpums ir pirmoreiz konstatēts, un 
veic attiecīgo summu uzskaiti maksājumu 
aģentūras debitoru reģistrā.

Or. es

Grozījums Nr. 391
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Regulas priekšlikums
56. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja summa nav atgūta četru gadu laikā kopš 
atgūšanas pieprasījuma vai astoņu gadu 
laikā, kopš atgūšanas prasība ir iesniegta 
valsts tiesā, neatgūšanas finanšu sekas sedz
attiecīgā dalībvalsts, neskarot prasību, ka 
attiecīgajai dalībvalstij ir jāpilda atgūšanas 
procedūras, ievērojot atbilstību 60. pantam.

Ja summa nav atgūta četru gadu laikā kopš 
atgūšanas pieprasījuma vai astoņu gadu 
laikā, kopš atgūšanas prasība ir iesniegta 
valsts tiesā, ne vairāk kā 50 % no
neatgūšanas finanšu sekām sedz dalībvalsts
un ne vairāk kā 50 % sedz no ES budžeta, 
neskarot prasību, ka attiecīgajai dalībvalstij 
ir jāpilda atgūšanas procedūras, ievērojot 
atbilstību 60. pantam.

Or. es

Pamatojums

Ar šo priekšlikumu tiek ierosināts saglabāt tādus pašus noteikumus, kā spēkā esošajā regulā, 
kad finanšu slogs tiek dalīts, pamatojoties uz līdzekļu kopīgas pārvaldības principa. 
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Grozījums Nr. 392
Robert Dušek

Regulas priekšlikums
56. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja summa nav atgūta četru gadu laikā kopš 
atgūšanas pieprasījuma vai astoņu gadu 
laikā, kopš atgūšanas prasība ir iesniegta 
valsts tiesā, neatgūšanas finanšu sekas sedz 
attiecīgā dalībvalsts, neskarot prasību, ka 
attiecīgajai dalībvalstij ir jāpilda atgūšanas 
procedūras, ievērojot atbilstību 60. pantam.

Ja summa nav atgūta četru gadu laikā kopš 
atgūšanas pieprasījuma vai astoņu gadu 
laikā, kopš atgūšanas prasība ir iesniegta 
valsts tiesā, 50 % no neatgūšanas finanšu
sekām sedz attiecīgā dalībvalsts un 50 % 
sedz no Savienības budžeta, neskarot 
prasību, ka attiecīgajai dalībvalstij ir 
jāpilda atgūšanas procedūras, ievērojot 
atbilstību 60. pantam.

Or. en

Grozījums Nr. 393
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Regulas priekšlikums
56. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja summa nav atgūta četru gadu laikā kopš 
atgūšanas pieprasījuma vai astoņu gadu 
laikā, kopš atgūšanas prasība ir iesniegta 
valsts tiesā, neatgūšanas finanšu sekas
sedz attiecīgā dalībvalsts, neskarot
prasību, ka attiecīgajai dalībvalstij ir 
jāpilda atgūšanas procedūras, ievērojot 
atbilstību 60. pantam.

Ja summa nav atgūta četru gadu laikā kopš 
atgūšanas pieprasījuma vai astoņu gadu 
laikā, kopš atgūšanas prasība ir iesniegta 
valsts tiesā, 50% no neatgūšanas
finansiālajām sekām sedz attiecīgā
dalībvalstī un 50 % sedz no ES budžeta. 
Neatgūto summu finansiālā sloga 
abpusēja dalīšana neskar prasību, ka 
attiecīgajai dalībvalstij ir jāpilda atgūšanas 
procedūras, ievērojot atbilstību 60. pantam.

Or. fr

Grozījums Nr. 394
Liam Aylward, Mairead McGuinness, Marian Harkin
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Regulas priekšlikums
56. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja summa nav atgūta četru gadu laikā kopš 
atgūšanas pieprasījuma vai astoņu gadu 
laikā, kopš atgūšanas prasība ir iesniegta 
valsts tiesā, neatgūšanas finanšu sekas sedz 
attiecīgā dalībvalsts, neskarot prasību, ka 
attiecīgajai dalībvalstij ir jāpilda atgūšanas 
procedūras, ievērojot atbilstību 60. pantam.

Ja summa nav atgūta četru gadu laikā kopš 
atgūšanas pieprasījuma vai astoņu gadu 
laikā, kopš atgūšanas prasība ir iesniegta 
valsts tiesā, 50 % no neatgūšanas finanšu
sekām sedz attiecīgā dalībvalsts un 50 % 
sedz no Savienības budžeta, neskarot 
prasību, ka attiecīgajai dalībvalstij ir 
jāpilda atgūšanas procedūras, ievērojot 
atbilstību 60. pantam.

Or. en

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir precizēt atgūšanas procedūras sākuma termiņus, kā arī termiņu līdz 
kuram maksājumu aģentūrām jāpieprasa atmaksa pagarināt no 12 uz 24 mēnešiem.  Ar to 
tiek atjaunoti arī spēkā esošā kārtība saskaņā ar kuru 50 % no par pārkāpumiem neatgūtajām 
summām ir jāatmaksā dalībvalstij un 50 % no ES budžeta (atbilstīgi Komisijas priekšlikumam 
dalībvalstīm būtu jāatmaksā 100 %). Ar to tiek arī par 50 % pagarināti atgūšanas termiņi 
gadījumos, kurus maksājumu aģentūra nevar kontrolēt.

Grozījums Nr. 395
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Regulas priekšlikums
56. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja summa nav atgūta četru gadu laikā kopš 
atgūšanas pieprasījuma vai astoņu gadu 
laikā, kopš atgūšanas prasība ir iesniegta 
valsts tiesā, neatgūšanas finanšu sekas sedz
attiecīgā dalībvalsts, neskarot prasību, ka 
attiecīgajai dalībvalstij ir jāpilda atgūšanas 
procedūras, ievērojot atbilstību 60. pantam.

Ja summa nav atgūta četru gadu laikā kopš 
atgūšanas pieprasījuma vai astoņu gadu 
laikā, kopš atgūšanas prasība ir iesniegta 
valsts tiesā, ne vairāk kā 50 % no
neatgūšanas finanšu sekām sedz dalībvalsts
un ne vairāk kā 50 % sedz no ES budžeta, 
neskarot prasību, ka attiecīgajai dalībvalstij 
ir jāpilda atgūšanas procedūras, ievērojot 
atbilstību 60. pantam.

Or. es
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Pamatojums

Ir jāsaglabā tādus pašus noteikumus, kā spēkā esošajā regulā, kad finanšu slogs tiek dalīts, 
pamatojoties uz līdzekļu kopīgas pārvaldības principa. 

Grozījums Nr. 396
Luís Paulo Alves

Regulas priekšlikums
56. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja summa nav atgūta četru gadu laikā kopš 
atgūšanas pieprasījuma vai astoņu gadu 
laikā, kopš atgūšanas prasība ir iesniegta 
valsts tiesā, neatgūšanas finanšu sekas sedz 
attiecīgā dalībvalsts, neskarot prasību, ka 
attiecīgajai dalībvalstij ir jāpilda atgūšanas 
procedūras, ievērojot atbilstību 60. pantam.

Ja summa nav atgūta četru gadu laikā kopš 
atgūšanas pieprasījuma vai astoņu gadu 
laikā, kopš atgūšanas prasība ir iesniegta 
valsts tiesā, 50 % no neatgūšanas finanšu
sekām sedz attiecīgā dalībvalsts un 50 % 
sedz no Savienības budžeta, neskarot 
prasību, ka attiecīgajai dalībvalstij ir 
jāpilda atgūšanas procedūras, ievērojot 
atbilstību 60. pantam.

Or. pt

Grozījums Nr. 397
Hynek Fajmon

Regulas priekšlikums
56. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja summa nav atgūta četru gadu laikā kopš 
atgūšanas pieprasījuma vai astoņu gadu 
laikā, kopš atgūšanas prasība ir iesniegta 
valsts tiesā, neatgūšanas finanšu sekas sedz 
attiecīgā dalībvalsts, neskarot prasību, ka 
attiecīgajai dalībvalstij ir jāpilda atgūšanas 
procedūras, ievērojot atbilstību 60. pantam.

Ja summa nav atgūta četru gadu laikā kopš 
atgūšanas pieprasījuma vai astoņu gadu 
laikā, kopš atgūšanas prasība ir iesniegta 
valsts tiesā, 50 % no neatgūšanas finanšu
sekām sedz attiecīgā dalībvalsts un 50 % 
sedz no Savienības budžeta, neskarot 
prasību, ka attiecīgajai dalībvalstij ir 
jāpilda atgūšanas procedūras, ievērojot 
atbilstību 60. pantam.

Or. en
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Grozījums Nr. 398
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Regulas priekšlikums
56. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja summa nav atgūta četru gadu laikā kopš 
atgūšanas pieprasījuma vai astoņu gadu 
laikā, kopš atgūšanas prasība ir iesniegta 
valsts tiesā, neatgūšanas finanšu sekas sedz
attiecīgā dalībvalsts, neskarot prasību, ka 
attiecīgajai dalībvalstij ir jāpilda atgūšanas 
procedūras, ievērojot atbilstību 60. pantam.

Ja summa nav atgūta četru gadu laikā kopš 
atgūšanas pieprasījuma vai astoņu gadu 
laikā, kopš atgūšanas prasība ir iesniegta 
valsts tiesā, 50 % no neatgūšanas finanšu
sekām sedz dalībvalsts un 50 % sedz no 
ES budžeta, neskarot prasību, ka 
attiecīgajai dalībvalstij ir jāpilda atgūšanas 
procedūras, ievērojot atbilstību 60. pantam.

Or. ro

Grozījums Nr. 399
Marian Harkin

Regulas priekšlikums
56. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja summa nav atgūta četru gadu laikā kopš 
atgūšanas pieprasījuma vai astoņu gadu 
laikā, kopš atgūšanas prasība ir iesniegta 
valsts tiesā, neatgūšanas finanšu sekas sedz 
attiecīgā dalībvalsts, neskarot prasību, ka 
attiecīgajai dalībvalstij ir jāpilda atgūšanas 
procedūras, ievērojot atbilstību 60. pantam.

Ja summa nav atgūta četru gadu laikā kopš 
atgūšanas pieprasījuma vai astoņu gadu 
laikā, kopš atgūšanas prasība ir iesniegta 
valsts tiesā, 50 % no neatgūšanas finanšu
sekām sedz attiecīgā dalībvalsts un 50 % 
sedz no Savienības budžeta, neskarot 
prasību, ka attiecīgajai dalībvalstij ir 
jāpilda atgūšanas procedūras, ievērojot 
atbilstību 60. pantam.

Or. en

Grozījums Nr. 400
Maria do Céu Patrão Neves
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Regulas priekšlikums
56. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja summa nav atgūta četru gadu laikā kopš 
atgūšanas pieprasījuma vai astoņu gadu 
laikā, kopš atgūšanas prasība ir iesniegta 
valsts tiesā, neatgūšanas finanšu sekas sedz 
attiecīgā dalībvalsts, neskarot prasību, ka
attiecīgajai dalībvalstij ir jāpilda atgūšanas 
procedūras, ievērojot atbilstību 60. pantam.

Ja summa nav atgūta četru gadu laikā kopš 
atgūšanas pieprasījuma vai astoņu gadu 
laikā, kopš atgūšanas prasība ir iesniegta 
valsts tiesā, 50 % no neatgūšanas finanšu
sekām sedz attiecīgā dalībvalsts un 50 % 
sedz no Savienības budžeta, neskarot 
prasību, ka attiecīgajai dalībvalstij ir 
jāpilda atgūšanas procedūras, ievērojot 
atbilstību 60. pantam.

Or. pt

Grozījums Nr. 401
Michel Dantin

Regulas priekšlikums
56. pants – 2. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tomēr, ja ar attiecīgo dalībvalsti 
nesaistītu iemeslu dēļ atgūšana nevar tikt 
veikta pirmajā daļā noteiktajos termiņos 
un ja atgūstamā summa pārsniedz 1 
miljonu euro, Komisija pēc dalībvalsts 
lūguma var pagarināt termiņus par ne 
vairāk kā 50 % no sākotnējiem termiņiem.

Or. fr

Grozījums Nr. 402
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Regulas priekšlikums
56. pants – 2. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tomēr, ja ar attiecīgo dalībvalsti 
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nesaistītu iemeslu dēļ atgūšana nevar tikt 
veikta pirmajā daļā noteiktajos termiņos 
un ja atgūstamā summa pārsniedz 1 
miljonu euro, Komisija pēc dalībvalsts 
lūguma var pagarināt termiņus par ne 
vairāk kā 50 % no sākotnējiem termiņiem.

Or. fr

Grozījums Nr. 403
Hynek Fajmon

Regulas priekšlikums
56. pants – 2. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tomēr, ja ar attiecīgo dalībvalsti 
nesaistītu iemeslu dēļ atgūšana nevar tikt 
veikta pirmajā daļā noteiktajos termiņos 
un ja atgūstama summa pārsniedz 1 
miljonu euro, Komisija pēc dalībvalsts 
lūguma var pagarināt termiņus par ne 
vairāk kā 50% no sākotnējiem termiņiem.

Or. en

Grozījums Nr. 404
Robert Dušek

Regulas priekšlikums
56. pants – 2. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tomēr, ja ar attiecīgo dalībvalsti 
nesaistītu iemeslu dēļ atgūšana nevar tikt 
veikta pirmajā daļā noteiktajos termiņos 
un ja atgūstama summa pārsniedz 1 
miljonu euro, Komisija pēc dalībvalsts 
lūguma var pagarināt termiņus par ne 
vairāk kā 50% no sākotnējiem termiņiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 405
Liam Aylward, Mairead McGuinness, Marian Harkin

Regulas priekšlikums
56. pants – 2. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tomēr, ja ar attiecīgo dalībvalsti 
nesaistītu iemeslu dēļ atgūšana nevar tikt 
veikta pirmajā daļā noteiktajos termiņos 
un ja atgūstamā summa pārsniedz 
EUR 1 000 000, Komisija pēc dalībvalsts 
lūguma var pagarināt termiņus ne vairāk 
kā par 50 % no sākotnējiem termiņiem.”

Or. en

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir precizēt atgūšanas procedūras sākuma termiņus, kā arī termiņu līdz 
kuram maksājumu aģentūrām jāpieprasa atmaksa pagarināt no 12 uz 24 mēnešiem.  Ar to 
tiek atjaunoti arī spēkā esošā kārtība saskaņā ar kuru 50 % no par pārkāpumiem neatgūtajām 
summām ir jāatmaksā dalībvalstij un 50 % no ES budžeta (atbilstīgi Komisijas priekšlikumam 
dalībvalstīm būtu jāatmaksā 100 %). Ar to tiek arī par 50 % pagarināti atgūšanas termiņi 
gadījumos, kurus maksājumu aģentūra nevar kontrolēt.

Grozījums Nr. 406
Marian Harkin

Regulas priekšlikums
56. pants – 2. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tomēr, ja ar attiecīgo dalībvalsti 
nesaistītu iemeslu dēļ atgūšana nevar tikt 
veikta pirmajā daļā noteiktajos termiņos 
un ja atgūstamā summa pārsniedz 
EUR 1 000 000, Komisija pēc dalībvalsts 
lūguma var pagarināt termiņus ne vairāk 
kā par 50 % no sākotnējiem termiņiem.”

Or. en
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Grozījums Nr. 407
Monika Hohlmeier

Regulas priekšlikums
56. pants – 3. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) ja līdzekļu atgūšanas izmaksas, kas jau 
radušās vai kas varētu rasties, pārsniedz 
atgūstamo līdzekļu summu vai

(a) ja līdzekļu atgūšanas izmaksas, kas jau 
radušās vai kas varētu rasties, pārsniedz 
atgūstamo līdzekļu summu, šo nosacījumu 
var uzskatīt par izpildītu, ja no saņēmēja 
atgūstamā summa viena maksājuma 
ietvaros nepārsniedz 300 EUR.

Or. de

Pamatojums

Ļot nelielu summu atgūšanas procesā tiek radītas nozīmīgas administratīvās izmaksas. Tādēl, 
lai nodrošinātu izmaksu lietderību, summas, kas ir zemākas par ļoti zemo noteikto robežu, 
nebūtu jāatgūst.

Grozījums Nr. 408
Robert Dušek

Regulas priekšlikums
57. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Veicot kredīta grāmatojumu Savienības 
budžetā atbilstīgi pirmajai daļai, dalībvalsts 
var paturēt 10 % no attiecīgajām summām 
kā vienotas likmes atgūšanas izmaksas, 
izņemot, ja pārkāpumu veikušas vai 
nolaidību pieļāvušas tās pārvaldes iestādes 
vai citas oficiālas struktūras.

Veicot kredīta grāmatojumu Savienības 
budžetā atbilstīgi pirmajai daļai, dalībvalsts 
var paturēt 20 % no attiecīgajām summām 
kā vienotas likmes atgūšanas izmaksas, 
izņemot, ja pārkāpumu veikušas vai 
nolaidību pieļāvušas tās pārvaldes iestādes 
vai citas oficiālas struktūras.

Or. en
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Grozījums Nr. 409
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Regulas priekšlikums
57. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Veicot kredīta grāmatojumu Savienības 
budžetā atbilstīgi pirmajai daļai, dalībvalsts 
var paturēt 10 % no attiecīgajām summām 
kā vienotas likmes atgūšanas izmaksas, 
izņemot, ja pārkāpumu veikušas vai 
nolaidību pieļāvušas tās pārvaldes iestādes 
vai citas oficiālas struktūras.

Veicot kredīta grāmatojumu Savienības 
budžetā atbilstīgi pirmajai daļai, dalībvalsts 
var paturēt 20 % no attiecīgajām summām 
kā vienotas likmes atgūšanas izmaksas, 
izņemot, ja pārkāpumu veikušas vai 
nolaidību pieļāvušas tās pārvaldes iestādes 
vai citas oficiālas struktūras.

Or. es

Grozījums Nr. 410
Alfreds Rubiks

Regulas priekšlikums
57. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Veicot kredīta grāmatojumu Savienības 
budžetā atbilstīgi pirmajai daļai, dalībvalsts 
var paturēt 10 % no attiecīgajām summām 
kā vienotas likmes atgūšanas izmaksas, 
izņemot, ja pārkāpumu veikušas vai 
nolaidību pieļāvušas tās pārvaldes iestādes 
vai citas oficiālas struktūras.

Veicot kredīta grāmatojumu Savienības 
budžetā atbilstīgi pirmajai daļai, dalībvalsts 
var paturēt 20 % no attiecīgajām summām 
kā vienotas likmes atgūšanas izmaksas, 
izņemot, ja pārkāpumu veikušas vai 
nolaidību pieļāvušas tās pārvaldes iestādes 
vai citas oficiālas struktūras.

Or. lv

Grozījums Nr. 411
Michel Dantin

Regulas priekšlikums
57. pants – 2. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Veicot kredīta grāmatojumu Savienības 
budžetā atbilstīgi pirmajai daļai, dalībvalsts 
var paturēt 10 % no attiecīgajām summām 
kā vienotas likmes atgūšanas izmaksas, 
izņemot, ja pārkāpumu veikušas vai 
nolaidību pieļāvušas tās pārvaldes iestādes 
vai citas oficiālas struktūras.

Veicot kredīta grāmatojumu Savienības 
budžetā atbilstīgi pirmajai daļai, dalībvalsts 
var paturēt 20 % no attiecīgajām summām 
kā vienotas likmes atgūšanas izmaksas, 
izņemot, ja pārkāpumu veikušas vai 
nolaidību pieļāvušas tās pārvaldes iestādes 
vai citas oficiālas struktūras.

Or. fr

Grozījums Nr. 412
Hynek Fajmon

Regulas priekšlikums
57. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Veicot kredīta grāmatojumu Savienības 
budžetā atbilstīgi pirmajai daļai, dalībvalsts 
var paturēt 10 % no attiecīgajām summām 
kā vienotas likmes atgūšanas izmaksas, 
izņemot, ja pārkāpumu veikušas vai 
nolaidību pieļāvušas tās pārvaldes iestādes 
vai citas oficiālas struktūras.

Veicot kredīta grāmatojumu Savienības 
budžetā atbilstīgi pirmajai daļai, dalībvalsts 
var paturēt 20 % no attiecīgajām summām 
kā vienotas likmes atgūšanas izmaksas, 
izņemot, ja pārkāpumu veikušas vai 
nolaidību pieļāvušas tās pārvaldes iestādes 
vai citas oficiālas struktūras.

Or. en

Grozījums Nr. 413
Juozas Imbrasas

Regulas priekšlikums
57. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Veicot kredīta grāmatojumu Savienības 
budžetā atbilstīgi pirmajai daļai, dalībvalsts 
var paturēt 10 % no attiecīgajām summām 
kā vienotas likmes atgūšanas izmaksas, 
izņemot, ja pārkāpumu veikušas vai 

Veicot kredīta grāmatojumu Savienības 
budžetā atbilstīgi pirmajai daļai, dalībvalsts 
var paturēt 20 % no attiecīgajām summām 
kā vienotas likmes atgūšanas izmaksas, 
izņemot, ja pārkāpumu veikušas vai 
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nolaidību pieļāvušas tās pārvaldes iestādes 
vai citas oficiālas struktūras.

nolaidību pieļāvušas tās pārvaldes iestādes 
vai citas oficiālas struktūras.

Or. lt

Grozījums Nr. 414
Robert Dušek

Regulas priekšlikums
60. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) efektīvi novērstu krāpšanu, īpaši 
jomās, kurās pastāvošais risks ir augstāks, 
darbojoties preventīvi, ņemot vērā 
izmaksas un ieguvumus, kā arī pasākumu 
samērīgumu;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 415
Hynek Fajmon

Regulas priekšlikums
60. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) efektīvi novērstu krāpšanu, īpaši 
jomās, kurās pastāvošais risks ir augstāks, 
darbojoties preventīvi, ņemot vērā 
izmaksas un ieguvumus, kā arī pasākumu 
samērīgumu;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 416
Bas Eickhout
Verts/ALE grupas vārdā
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Regulas priekšlikums
60. pants – 1. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ea) novērstu vides un sabiedrības 
veselības jomas neatbilstīgas izmaksas, it 
īpaši, lai izvairītos no tādu KLP 
pasākumu finansēšanas, kas rada papildu 
izmaksas ES budžetam citās politikas 
jomās, jo īpaši vides un sabiedrības 
veselības jomā.

Or. en

Pamatojums

Šis ir efektīvas budžeta izmantošanas princips attiecībā uz publiskajiem līdzekļiem. Izmaksas, 
kas saistītas ar kaitējošu praksi patlaban tiek segtas no publiskajiem līdzekļiem, tos vai nu 
sedz no citām ES budžeta jomām, vai no dalībvalstu budžetiem, vai tos sedz pat patērētājs 
(piemēram, izmaksas par dzeramā ūdens attīrīšanu no pesticīdiem un pārmērīgām barības 
vielām, kuras ir iekļautas rēķinā par ūdeni), kurš maksā gan kā nodokļu maksātājs, gan kā 
patērētājs.

Grozījums Nr. 417
Albert Deß

Regulas priekšlikums
60. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2a. Jāizvairās no jaunu maksājumu 
sistēmu ieviešanas, kuras rezultātā būtu 
nepieciešama jaunu ar nekaitīgumu videi 
saistītu uzraudzības un sodu sistēmu 
ieviešana, jo tādējādi radīsies papildu, 
sarežģītas administratīvās procedūras, kā 
arī vēl lielāks birokrātiskais slogs.

Or. de

Grozījums Nr. 418
Hans-Peter Mayer
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Regulas priekšlikums
60. pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija, izmantojot īstenošanas aktus,
var pieņemt noteikumus, lai panāktu šā 
panta 1. un 2. punkta vienotu piemērošanu.

Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
111. pantu pieņemt deleģētos aktus, lai 
panāktu šā panta 1. un 2. punkta vienotu 
piemērošanu.

Or. de

Pamatojums

Šis nav tikai tehnisks lēmums vien.

Grozījums Nr. 419
Hans-Peter Mayer

Regulas priekšlikums
60. pants – 4. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
112. panta 3. punktā minēto pārbaudes 
procedūru

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 420
George Lyon, Sylvie Goulard

Regulas priekšlikums
61. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja vien nav noteikts citādi, dalībvalstu 
izveidotā sistēma saskaņā ar 60. panta 
2. punktu ietver visu atbalsta pieteikumu
sistemātisku administratīvo pārbaudi, ko
papildina pārbaudes uz vietas.

1. Ja vien nav noteikts citādi, dalībvalstu 
izveidotā sistēma saskaņā ar 60. panta 
2. punktu ietver atbalsta pieteikumu un 
maksājuma pieprasījumu administratīvo 
pārbaudi, piemērojot uz risku pamatotu 
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pieeju atbilstoši nepieciešamajam 
ticamības līmenim, un to papildina ar 
pārbaudēm uz vietas, kuru mērķis ir 
uzraudzīt jomai raksturīgā riska līmeni un 
kuru skaitu pielāgo atkarībā no jomai 
raksturīgā riska un pārbaudes riska.

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu tiek precizēts referenta 61. grozījums.

Grozījums Nr. 421
Janusz Wojciechowski

Regulas priekšlikums
61. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1a. Pārbaužu sistēmā, kas minēta 
1. punktā, jāparedz iespēja celt iebildumus 
pret pārbaužu rezultātiem un termiņi, 
kādos iebildumi ir iesniedzami un 
izskatāmi.

Or. pl

Grozījums Nr. 422
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre

Regulas priekšlikums
61. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Attiecībā uz pārbaudēm uz vietas 
atbildīgā iestāde sagatavo pārbaudes izlasi, 
pamatojoties uz visu pieteikumu 
iesniedzēju kopu, un vajadzības gadījumā 
daļu izlases veido pēc nejaušības principa, 
bet daļu – pamatojoties uz riska analīzi, lai 
iegūtu reprezentatīvu kļūdas koeficientu, 

2. Attiecībā uz pārbaudēm uz vietas 
atbildīgā iestāde sagatavo pārbaudes izlasi, 
pamatojoties uz visu pieteikumu 
iesniedzēju kopu, un vajadzības gadījumā 
daļu izlases veido pēc nejaušības principa, 
bet daļu – pamatojoties uz riska analīzi, lai 
iegūtu reprezentatīvu kļūdas koeficientu, 
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vienlaikus cenšoties aptvert arī lielākās 
kļūdas.

vienlaikus cenšoties aptvert jomas, kurās 
kļūdu iespējamība ir lielāka.

Izvēloties pārbaudes izlasi, dalībvalsts var 
ņemt vērā šādus faktorus:
– iesaistīto summu apmērs;
– pārvaldības un kontroles sistēmu 
iepriekšējo revīziju atzinums;
– brīvprātīga iesaistīšanās pārvaldības 
sistēmās, kas sertificētas saskaņā ar 
starptautiski atzītiem standartiem.

Or. en

Pamatojums

Pieejai pārbaudēm jābūt vairāk pamatotām uz riska novērtējumu. Šis faktoru saraksts 
palīdzētu dalībvalstīm izprast, kas īpaši būtu jāpārbauda to teritorijā.

Grozījums Nr. 423
Elisabeth Köstinger

Regulas priekšlikums
61. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Attiecībā uz pārbaudēm uz vietas 
atbildīgā iestāde sagatavo pārbaudes izlasi, 
pamatojoties uz visu pieteikumu 
iesniedzēju kopu, un vajadzības gadījumā 
daļu izlases veido pēc nejaušības principa, 
bet daļu – pamatojoties uz riska analīzi, lai 
iegūtu reprezentatīvu kļūdas koeficientu, 
vienlaikus cenšoties aptvert arī lielākās 
kļūdas.

2. Attiecībā uz pārbaudēm uz vietas 
atbildīgā iestāde sagatavo pārbaudes izlasi, 
pamatojoties uz visu pieteikumu 
iesniedzēju kopu, un vajadzības gadījumā 
daļu izlases veido pēc nejaušības principa, 
bet daļu – pamatojoties uz riska analīzi, lai 
iegūtu reprezentatīvu kļūdas koeficientu, 
vienlaikus cenšoties aptvert arī jomas, 
kurās kļūdu iespējamība ir lielāka.

Ievērojot pārbaužu samērīguma principu, 
jāņem vērā vairāki faktori:
– darījuma apjoms;
– iepriekšējo revīziju un pārbaužu 
labvēlīgi rezultāti;
– valsts kompetento uzraudzības iestāžu 
uzticamības pakāpe;
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– brīvprātīgas pārvaldības sistēma, kas 
apstiprinātas saskaņā ar starptautiski 
atzītiem standartiem.

Or. de

Pamatojums

Ir svarīgi norādīt dažus faktorus, ko izmantot par pamatu pārbaužu samērīguma noteikšanai.

Grozījums Nr. 424
George Lyon, Sylvie Goulard

Regulas priekšlikums
61. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Attiecībā uz pārbaudēm uz vietas 
atbildīgā iestāde sagatavo pārbaudes izlasi, 
pamatojoties uz visu pieteikumu 
iesniedzēju kopu, un vajadzības gadījumā 
daļu izlases veido pēc nejaušības principa, 
bet daļu – pamatojoties uz riska analīzi, lai 
iegūtu reprezentatīvu kļūdas koeficientu, 
vienlaikus cenšoties aptvert arī lielākās 
kļūdas.

2. Attiecībā uz pārbaudēm uz vietas 
atbildīgā iestāde sagatavo pārbaudes izlasi, 
pamatojoties uz visu pieteikumu 
iesniedzēju kopu, un vajadzības gadījumā 
daļu izlases veido pēc nejaušības principa, 
bet daļu – pamatojoties uz riska analīzi, lai 
iegūtu reprezentatīvu kļūdas koeficientu, 
vienlaikus cenšoties aptvert arī jomas, 
kurās kļūdu iespējamība ir lielāka.

Lai pārbaudēs ievērotu samērīguma 
principu, jāņem vērā daži aspekti, 
piemēram:
– iesaistīto summu apmērs;
– pārvaldības un kontroles sistēmu 
iepriekšējo revīziju atzinums;
– brīvprātīga iesaistīšanās pārvaldības 
sistēmās, kas sertificētas saskaņā ar 
starptautiski atzītiem standartiem.

Or. en

Pamatojums

Šim grozījumam par pamatu izmantots referente 62. grozījums, izņemot trešo ievilkumu, kurš 
rada neskaidrības, un kura rezultātā radīsies visu veidu grūti saprotamas papildu prasības.
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