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Grozījums Nr. 1
Giovanni La Via
Kompromisa grozījumi, kas aizstāj grozījumus Nr. 18, 19, 201, 209, 210, 212

Regulas priekšlikums
9. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. 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.

1. Sertifikācijas iestāde ir valsts vai privāta 
revīzijas iestāde. Ja tā ir privāta revīzijas 
iestāde, to publiskā konkursa procedūrā 
izvēlas dalībvalsts. Sertifikācijas iestāde 
sniedz saskaņā ar starptautiski atzītiem 
revīzijas standartiem sagatavotu atzinumu 
par maksājumu aģentūras gada pārskatu 
pilnīgumu, pareizību un patiesumu un par 
ieviesto kontroles sistēmu pienācīgu 
darbību, kā arī par pamatā esošo darījumu 
likumību un pareizību. Šajā atzinumā cita 
starpā norāda, vai pārbaude rada šaubas 
par apgalvojumiem vadības sagatavotajā 
ticamības deklarācijā, kas minēta 7. panta 
3. punkta b) apakšpunktā.

Tā darbojas neatkarīgi no attiecīgās 
maksājumu aģentūras un iestādes, kas šo 
aģentūru ir akreditējusi.

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.

2. Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 111. pantu, lai 
paredzētu noteikumus par sertifikācijas 
iestāžu statusu un konkrētajiem 
uzdevumiem, tostarp to veicamajām 
pārbaudēm, kas veidotas visefektīvākajā 
veidā un pēc iespējas balstītas uz 
integrētiem paraugiem nolūkā līdz 
minimumam samazināt administratīvo 
slogu lauksaimniekiem un dalībvalstīm.

Komisija pieņem īstenošanas aktus, kuros 
paredz noteikumus par apliecinājumiem 
un ziņojumiem un tos pamatojošajiem 
dokumentiem, kādi minētajām 
sertifikācijas iestādēm jāsagatavo. Šos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
112. panta 3. punktā minēto pārbaudes 
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procedūru.

Or. en

Grozījums Nr. 2
Giovanni La Via
Kompromisa grozījumi, kas aizstāj grozījumus Nr. 20–25, 213, 214, 228, 240, 256, 257, 258

Regulas priekšlikums
12. pants

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
apsaimniekošanu, saimniecību 
apsaimniekošanu un saimniecību riska 
pārvaldību („saimniecību konsultatīvā 
sistēma”), ko vada viena vai vairākas šim 
nolūkam izvēlētas iestādes. Izvēlētās
iestādes var būt valsts un/vai privātas 
struktūras.

2. Saimniecību konsultatīvā sistēma aptver 
vismaz:

2. Saimniecību konsultatīvā sistēma aptver 
vismaz:

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

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

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;

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

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;

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;
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ca) lauku saimniecību saimnieciskās
darbības ilgtspējīgu attīstību atbilstoši 
pasākumiem, kas paredzēti lauku 
attīstības programmās, tostarp pasākumus 
saimniecību modernizācijai, 
konkurētspējas paaugstināšanai, nozares 
integrācijai, inovācijai un tirgus 
orientācijai, kā arī to principu 
popularizēšanu un īstenošanu, kas saistīti 
ar grāmatvedību, uzņēmējdarbību un 
ekonomisko resursu ilgtspējīgu 
pārvaldību;

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 lauku saimniecību 
un pirmām kārtām to saimniecību, kas ir 
Regulas (ES) Nr. xxx/xxx [TM] V sadaļā 
minētās mazo lauksaimnieku atbalsta 
shēmu dalībnieces, ekoloģisko efektivitāti 
un saimnieciskās darbības ilgtspējīgu 
attīstību.

3. Saimniecību konsultatīvā sistēma var arī 
īpaši aptvert:

3. Saimniecību konsultatīvā sistēma cita 
starpā var aptvert arī:

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

aa) lauku saimniecību pārveidošanas 
sekmēšanu un to saimnieciskās darbības 
dažādošanu;
ab) riska pārvaldību un atbilstīgu 
profilaktisku pasākumu ieviešanu, lai 
reaģētu uz dabas katastrofām un 
katastrofāliem notikumiem, kā arī 
dzīvnieku un augu slimībām;
ac) konsultācijas par integrētās augu 
aizsardzības metodēm un alternatīvu, 
neķīmisku līdzekļu izmantošanu;

b) valsts tiesību aktu noteikto prasību 
minimumu, kā minēts Regulas (ES) 
Nr. xxx/xxx [LA] 29. panta 3. punktā un 
30. panta 2. punktā.

b) valsts tiesību aktu noteiktās prasības, kā 
minēts Regulas (ES) Nr. xxx/xxx [LA] 29. 
un 30. pantā.

Or. en
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Grozījums Nr. 3
Giovanni La Via
Kompromisa grozījumi, kas aizstāj grozījumus Nr. 274–277

Regulas priekšlikums
14. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atbalsta saņēmēji neatkarīgi no tā, vai tie 
saņem atbalstu saskaņā ar kopējo 
lauksaimniecības politiku, tostarp lauku 
attīstībai paredzēto atbalstu, var brīvprātīgi 
izmantot saimniecību konsultatīvo sistēmu.

Atbalsta saņēmēji neatkarīgi no tā, vai tie 
saņem atbalstu saskaņā ar kopējo 
lauksaimniecības politiku, tostarp lauku 
attīstībai paredzēto atbalstu, var brīvprātīgi 
izmantot saimniecību konsultatīvo sistēmu.

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, pamatojoties uz vides, 
ekonomiskiem un sociāliem kritērijiem,
var noteikt atbalsta saņēmēju kategorijas, 
kuriem ir prioritāra piekļuve saimniecību 
konsultatīvajai sistēmai un kuri cita starpā 
var būt arī:

a) tie lauksaimnieki, kuru piekļuve citiem 
konsultatīvajiem pakalpojumiem, kas nav 
saimniecību konsultatīvā sistēma, ir 
visierobežotākā;

b) lauksaimnieki, kuri piedalās Regulas 
(ES) Nr. xxx/xxx[TM] III sadaļas 
II nodaļā izklāstītajos oglekļa, barības 
vielu un/vai enerģijas efektivitātes 
uzlabošanas pasākumos;
c) tīkli, kas strādā ar ierobežotiem 
resursiem Regulas (ES) Nr. xxx/xxx [LA] 
53., 61. un 62. panta izpratnē.

Saimniecību konsultatīvā sistēma 
nodrošina, ka atbalsta saņēmējiem ir 
pieejamas konsultācijas, kas atspoguļo to 
saimniecību konkrēto situāciju.

Saimniecību konsultatīvā sistēma 
nodrošina, ka atbalsta saņēmējiem ir 
pieejamas konsultācijas, kas atspoguļo to 
saimniecību konkrēto situāciju.

Or. en
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Grozījums Nr. 4
Giovanni La Via
Kompromisa grozījumi, kas aizstāj grozījumu Nr. 288

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 augsnes 
funkcionalitātes monitoringu un
agrometeoroloģisko un ekonometrisko 
modeļu atjaunināšanu. Vajadzības 
gadījumā šos pasākumus veic sadarbībā ar 
valsts laboratorijām un iestādēm.

Or. en

Grozījums Nr. 5
Giovanni La Via
Kompromisa grozījumi, kas aizstāj grozījumu Nr. 388

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 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. 
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Vienlaikus ar atmaksāšanas pieprasījumu
veic attiecīgo summu uzskaiti maksājumu 
aģentūras debitoru reģistrā.

Or. en

Grozījums Nr. 6
Giovanni La Via
Kompromisa grozījumi, kas aizstāj grozījumus Nr. 61–63, 420, 422–424, 427, 433

Regulas priekšlikums
61. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1. Komisija pieņem deleģētos aktus 
saskaņā ar 111. pantu, paredzot 
noteikumus par uz vietas veicamo 
pārbaužu minimumu, kas nepieciešams 
efektīvai un samērīgai risku pārvaldībai. 
Šajos noteikumos nosaka apstākļus, kādos 
dalībvalstīm jākoriģē uz vietas veicamo 
pārbaužu skaits atkarībā no jomai 
raksturīgā riska līmeņa, un paredz iespēju 
samazināt pārbaužu skaitu, ja kļūdu 
līmenis ir pieņemams un vadības un 
kontroles sistēmas uz vietas darbojas 
pienācīgi.

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 visu atbalsta pieteikumu
un maksājumu pieprasījumu sistemātisku 
administratīvo pārbaudi, ko papildina 
pārbaudes uz vietas, kuru mērķis ir 
uzraudzīt atbalsta shēmu noteikumu 
ievērošanu un jomai raksturīgā riska 
līmeni un kuru skaitu pielāgo atbilstoši 
šim mērķim.

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 

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 
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koeficientu, vienlaikus cenšoties aptvert arī
lielākās kļūdas.

koeficientu, vienlaikus cenšoties aptvert arī
jomas, kurās kļūdu iespējamība ir lielāka.

Lai pārbaudēs ievērotu proporcionalitātes 
principu, jāņem vērā daži aspekti, 
piemēram:
– iesaistīto summu apmērs;
– vadības un kontroles sistēmu iepriekšējo 
revīziju atzinums;
– brīvprātīga iesaistīšanās vadības 
sistēmās, kas sertificētas saskaņā ar 
starptautiski atzītiem standartiem.

Or. en

Grozījums Nr. 7
Giovanni La Via
Kompromisa grozījumi, kas aizstāj grozījumus Nr. 64, 65, 432, 433

Regulas priekšlikums
64. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai nodrošinātu pārbaužu pareizu un 
efektīvu piemērošanu un to, ka 
pārliecināšanās par atbilstības nosacījumu 
ievērošanu notiek efektīvi, saskaņoti un 
nediskriminējoši, aizsargājot Savienības 
finanšu intereses, Komisija ir pilnvarota 
pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 
111. pantu par situācijām, kad atbalsta 
saņēmēji vai to pārstāvji kavē pārbaužu 
veikšanu.

1. Lai nodrošinātu pārbaužu pareizu un 
efektīvu piemērošanu un to, ka 
pārliecināšanās par atbilstības nosacījumu 
ievērošanu notiek efektīvi, saskaņoti un 
nediskriminējoši, aizsargājot Savienības 
finanšu intereses, Komisija ir pilnvarota 
pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 
111. pantu, jo īpaši paredzot:

2. Komisija, izmantojot īstenošanas aktus, 
pieņem vajadzīgos noteikumus, lai 
panāktu šīs nodaļas vienādu piemērošanu 
Savienībā. Minētie noteikumi jo īpaši var 
skart:

-a) noteikumus par situācijām, kad 
atbalsta saņēmēji vai to pārstāvji kavē 
pārbaužu veikšanu;

a) noteikumus par administratīvām 
pārbaudēm un pārbaudēm uz vietas, kuras 

a) noteikumus par administratīvām 
pārbaudēm un pārbaudēm uz vietas, kuras 
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dalībvalstīm jāveic, lai pārbaudītu to 
pienākumu, saistību un atbilstības kritēriju 
ievērošanu, kas izriet no Savienības tiesību 
aktu piemērošanas;

dalībvalstīm jāveic saskaņā ar samērīgu 
un uz riska analīzi balstītu pieeju, lai 
pārbaudītu to pienākumu, saistību un 
atbilstības kritēriju ievērošanu, kas izriet 
no Savienības tiesību aktu piemērošanas;

b) noteikumus par pārbaužu uz vietas 
minimumu, kas nepieciešams efektīvai 
risku pārvaldībai, kā arī nosacījumus, 
kuros dalībvalstīm ir jāpalielina šo 
pārbaužu skaits vai arī tas jāsamazina, ja 
vadības un kontroles sistēmas darbojas 
pienācīgi un kļūdu līmenis ir pieņemams;
c) noteikumus un metodes attiecībā uz 
ziņojumiem par veiktajām pārbaudēm un 
verifikāciju un to rezultātiem;

c) noteikumus un metodes attiecībā uz 
ziņojumiem par veiktajām pārbaudēm un 
verifikāciju un to rezultātiem;

d) iestādes, kuras atbildīgas par atbilstības 
pārbaužu veikšanu, kā arī par šo pārbaužu 
saturu, biežumu un tirdzniecības posmu, 
kurā tās veicamas;

d) noteikumus par tādu iestāžu 
izraudzīšanos, kuras atbildīgas par 
atbilstības pārbaužu veikšanu, kā arī par šo 
pārbaužu saturu, biežumu un tirdzniecības 
posmu, kurā tās veicamas;

e) ja tas ir vajadzīgs sistēmas pareizas 
pārvaldības īpašos nolūkos —
noteikumus, ar kuriem ievieš papildu 
prasības attiecībā uz muitas procedūrām, jo 
īpaši saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulu (EK) Nr. 450/2008;

e) ja tas vajadzīgs sistēmas pareizai 
pārvaldībai — noteikumus, ar kuriem 
ievieš papildu prasības attiecībā uz muitas 
procedūrām, jo īpaši saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulu (EK) 
Nr. 450/2008;

f) attiecībā uz kaņepājiem, kā noteikts 
Regulas (ES) Nr. xxx/xxx [TM] 
38. pantā, — noteikumus par īpašajiem 
kontroles pasākumiem un metodēm 
tetrahidrokanabinola līmeņa noteikšanai;

f) attiecībā uz kaņepājiem, kā noteikts 
Regulas (ES) Nr. xxx/xxx [TM] 
38. pantā, — noteikumus par īpašajiem 
kontroles pasākumiem un metodēm 
tetrahidrokanabinola līmeņa noteikšanai;

g) attiecībā uz kokvilnu, kā noteikts 
Regulas (ES) Nr. xxx/xxx [TM] 
42. pantā, — sistēmu apstiprināto 
starpnozaru organizāciju pārbaužu 
veikšanai;

g) attiecībā uz kokvilnu, kā noteikts 
Regulas (ES) Nr. xxx/xxx [TM] 
42. pantā, — sistēmu apstiprināto 
starpnozaru organizāciju pārbaužu 
veikšanai;

h) attiecībā uz vīnu, kā noteikts Regulā 
(ES) Nr. vTKO/xxx — noteikumus par 
platību mērīšanu, kā arī saistībā ar 
pārbaudēm un noteikumiem, kas 
reglamentē īpašas finanšu procedūras 
pārbaužu uzlabošanai;

h) attiecībā uz vīnu, kā noteikts Regulā 
(ES) Nr. vTKO/xxx — noteikumus par 
platību mērīšanu, kā arī saistībā ar 
pārbaudēm un noteikumiem, kas 
reglamentē īpašas finanšu procedūras 
pārbaužu uzlabošanai;

i) testus un metodes, ko piemēro, lai 
noteiktu valsts intervencei un privātai 

i) testus un metodes, ko piemēro, lai 
noteiktu valsts intervencei un privātai 
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uzglabāšanai domātu produktu atbilstību, 
kā arī konkursa procedūru izmantošanu
gan valsts intervences, gan privātās 
uzglabāšanas gadījumā.

uzglabāšanai domātu produktu atbilstību, 
kā arī konkursa procedūru izmantošanu
abiem gadījumiem.

1.a Komisija pieņem īstenošanas aktus, 
kuros nosaka termiņus, kuros Komisijai 
jāreaģē uz norādi, ka dalībvalsts ir 
paredzējusi samazināt uz vietas veicamo 
pārbaužu skaitu.

Pirmajā daļā minētos īstenošanas aktus 
pieņem saskaņā ar 112. panta 3. punktā vai 
attiecīgi atbilstošajā Regulas (ES) 
Nr. xxx/xxx[TM], Regulas (ES) 
Nr. xxx/xxx[LA] vai Regulas (ES) 
Nr. xxx/xxx[vTKO] pantā minēto 
pārbaudes procedūru.

Pirmajā daļā minētos īstenošanas aktus 
pieņem saskaņā ar 112. panta 3. punktā vai 
attiecīgi atbilstošajā Regulas (ES) 
Nr. xxx/xxx[TM], Regulas (ES) 
Nr. xxx/xxx[LA] vai Regulas (ES) 
Nr. xxx/xxx[vTKO] pantā minēto 
pārbaudes procedūru.

Or. en

Grozījums Nr. 8
Giovanni La Via
Kompromisa grozījumi, kas aizstāj grozījumus Nr. 67–72, 619

Regulas priekšlikums
65. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja konstatē, ka atbalsta saņēmējs 
neatbilst atbalsta piešķiršanas kritērijiem
vai saistībām, kas attiecas uz atbalsta 
piešķiršanas nosacījumiem saskaņā ar 
lauksaimniecības nozares tiesību aktiem,
atbalstu atsauc pilnībā vai daļēji.

1. Ja konstatē, ka atbalsta saņēmējs pilnībā 
vai daļēji neatbilst kādas konkrētas 
atbalsta shēmas atbalsta piešķiršanas 
kritērijiem saskaņā ar lauksaimniecības 
nozares tiesību aktiem, attiecīgo atbalsta 
daļu atsauc pilnībā.

Jo īpaši gadījumā, ja neatbilstība atbalsta 
piešķiršanas kritērijiem attiecas uz 
skaitāmajām vienībām, piemēram, zemes 
hektāriem vai dzīvnieku skaitu, pilnībā 
atsauc atbalstu par šīm vienībām, 
attiecībā uz kurām piešķiršanas kritēriji 
nav izpildīti.
1.a Ja atbalsts ir atkarīgs no konkrētu 
saistību izpildes un ir konstatēts, ka 
saņēmējs šīs saistības nav izpildījis, 
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attiecīgo atbalstu atsauc pilnībā vai daļēji.
2. Ja Savienības tiesību akti to paredz, 
dalībvalstis piemēro arī sodus piešķirtā vai 
piešķiramā maksājuma vai maksājuma 
daļas samazinājuma vai nepiešķiršanas 
veidā, attiecībā uz kuru ir izpildīti 
atbilstības kritēriji vai saistības.

2. Ja tiesību akti Līguma 289. panta 
3. punkta izpratnē to paredz un ja 
attiecīgā gadījumā uz to attiecas sīkāks 
deleģētajos aktos noteikts regulējums, 
dalībvalstis piemēro arī administratīvus
sodus piešķirtā vai piešķiramā maksājuma 
vai maksājuma daļas samazinājuma vai 
nepiešķiršanas veidā, attiecībā uz kuru ir 
izpildīti atbilstības kritēriji vai saistības.

Atbalsta samazinājuma apjomu nosaka 
pakāpēs atbilstoši konstatētās neatbilstības 
nopietnībai, apmēram, ilgumam un 
atkārtotai konstatācijai, kā maksimālo 
līdzekli piemērojot pilnīgu pieteikuma 
izslēgšanu no vienas vai vairākām atbalsta 
shēmām vai atbalsta pasākumiem uz vienu 
vai vairākiem kalendārajiem gadiem.

Šā panta 1.a punktā minētās atsaukšanas 
summas un 2. punktā minētos 
administratīvos sodus nosaka pakāpēs 
atbilstoši konstatētās neatbilstības būtībai,
nopietnībai, apmēram, ilgumam un 
atkārtotai konstatācijai, kā maksimālo 
līdzekli piemērojot pilnīgu pieteikuma 
izslēgšanu uz vienu vai vairākiem 
kalendārajiem gadiem no vienas vai 
vairākām atbalsta shēmām vai atbalsta 
pasākumiem, kuros konstatēta 
neatbilstība.

2.a Sodu pakāpi nosaka, pamatojoties uz 
šādiem galvenajiem kritērijiem:
– neatbilstības „nopietnība” ir jo īpaši 
atkarīga no neatbilstības seku 
nozīmīguma, jo īpaši riska, kādu tā rada 
attiecīgajam Savienības fondam, un 
konsekventi ņemot vērā attiecīgā 
standarta vai prasības mērķus;
– neatbilstības „apmēru” nosaka, jo īpaši 
ņemot vērā to, vai neatbilstībai ir tālejoša 
ietekme vai arī tā ietekmē tikai pašu 
saimniecību;
– neatbilstības „ilgumu” kompetentā 
iestāde nosaka, jo īpaši ņemot vērā tās 
ietekmes paredzamo ilgumu vai iespējas 
novērst tās ietekmi, izmantojot 
pieņemamus līdzekļus;
– „atkārtota” neatbilstība nozīmē, ka 
neatbilstība vienai un tai pašai prasībai, 
standartam vai saistības neievērošana trīs 
kalendāro gadu laikā pēc kārtas ir 
konstatēta vairākas reizes, ja saņēmējs ir 
ticis informēts par iepriekšēju neatbilstību 
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un ja viņam attiecīgā gadījumā ir bijusi 
iespēja veikt pasākumus, kas vajadzīgi 
minētās iepriekšējās neatbilstības 
novēršanai;

3. Summas, kur kurām attiecas 1. punktā
minētā atsaukšana un 2. punktā minētie 
sodi, tiek atgūtas pilnā apmērā.

3. Summas, uz kurām attiecas iepriekšējos 
punktos minētā atsaukšana un minētie
administratīvie sodi, tiek atgūtas pilnā 
apmērā.

Or. en

Grozījums Nr. 9
Giovanni La Via
Kompromisa grozījumi, kas aizstāj grozījumus Nr. 78, 456, 457

Regulas priekšlikums
68. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katra dalībvalsts izveido un izmanto 
integrētu administrācijas un kontroles 
sistēmu (turpmāk — „integrētā sistēma”).

1. Katra dalībvalsts izveido un izmanto 
integrētu administrācijas un kontroles 
sistēmu (turpmāk — „integrētā sistēma”).

2. Integrētā sistēma ir piemērojama 
Regulas (ES) Nr. xxx/xxx [TM] 
I pielikumā uzskaitītajām atbalsta shēmām
un atbalstam, kas piešķirts saskaņā ar 
Regulas (ES) Nr. xxx/xxx [LA] 22. panta 
1. punkta a) un b) apakšpunktu, 29.–
32. pantu, 34. un 35. pantu, kā arī attiecīgā 
gadījumā — Regulas (ES) CR/xxx 
28. panta 1. punkta b) apakšpunktu.

2. Integrētā sistēma ir piemērojama 
Regulas (ES) Nr. xxx/xxx [TM] 
I pielikumā uzskaitītajām atbalsta shēmām 
un atbalstam, kas piešķirts saskaņā ar 
Regulas (ES) Nr. xxx/xxx [LA] 22. panta 
1. punkta a) un b) apakšpunktu, 29.–
32. pantu, 34. un 35. pantu, kā arī attiecīgā 
gadījumā — Regulas (ES) CR/xxx 
28. panta 1. punkta b) apakšpunktu.

Tomēr šo nodaļu nepiemēro pasākumiem, 
kas minēti Regulas (ES) Nr. xxx/xxx [LA] 
29. panta 9. punktā, kā arī pasākumiem, 
kas paredzēti minētās regulas 22. panta 
1. punkta a) un b) apakšpunktā] attiecībā 
uz izveidošanas izdevumiem.

Tomēr šo nodaļu nepiemēro pasākumiem, 
kas minēti Regulas (ES) Nr. xxx/xxx [LA] 
29. panta 9. punktā, kā arī pasākumiem, 
kas paredzēti minētās regulas 22. panta 
1. punkta a) un b) apakšpunktā attiecībā uz 
izveidošanas izdevumiem.

3. Ciktāl nepieciešams, integrētā sistēma 
attiecas arī uz savstarpējās atbilstības 
kontroli, kā noteikts VI sadaļā.

3. Ciktāl nepieciešams, integrētā sistēma 
attiecas arī uz savstarpējās atbilstības 
kontroli, kā noteikts VI sadaļā.

3.a Dalībvalstis, izveidojot savu integrēto 
sistēmu, attiecīgi izmanto tehnoloģijas, lai 
samazinātu administratīvo slogu un 
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nodrošinātu pārbaužu veikšanu efektīvā 
un iedarbīgā veidā.

Or. en

Grozījums Nr. 10
Giovanni La Via
Kompromisa grozījumi, kas aizstāj grozījumus Nr. 79, 474–477, BUDG 21

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis, tostarp izmantojot 
elektroniskos saziņas līdzekļus, nodrošina 
veidlapu sagataves, pamatojoties uz 
platībām, kas noteiktas iepriekšējā gadā, kā 
arī grafisko materiālu, kurā norāda minēto 
platību atrašanās vietu. Dalībvalsts var 
nolemt, ka atbalsta pieteikumā jāietver 
tikai izmaiņas attiecībā uz iepriekšējā gadā 
iesniegto atbalsta pieteikumu. Tomēr 
Regulas (ES) Nr. TM/xxx V sadaļā minētās 
mazo lauksaimnieku atbalsta shēmas 
gadījumā šī iespēja piešķirama visiem 
attiecīgajiem lauksaimniekiem.

2. Dalībvalstis, tostarp izmantojot 
elektroniskos saziņas līdzekļus, nodrošina 
veidlapu sagataves, pamatojoties uz 
platībām, kas noteiktas iepriekšējā gadā, kā 
arī grafisko materiālu, kurā norāda minēto 
platību atrašanās vietu. Dalībvalsts var 
nolemt, ka atbalsta pieteikumā jāietver 
tikai izmaiņas attiecībā uz iepriekšējā gadā 
iesniegto atbalsta pieteikumu. Tomēr 
Regulas (ES) Nr. TM/xxx V sadaļā minētās 
mazo lauksaimnieku atbalsta shēmas 
gadījumā šī iespēja piešķirama visiem 
attiecīgajiem lauksaimniekiem.

2.a Dalībvalstis var pieņemt lēmumu, ka 
atbalsta pieteikumam vai maksājuma 
pieprasījumam, kuri atbilst 1. punktā 
noteiktajām prasībām, jābūt spēkā 
vairākus gadus ar nosacījumu, ka 
attiecīgajiem saņēmējiem ir pienākums 
ziņot par jebkādām izmaiņām 
informācijā, kuru tie sākotnēji iesnieguši. 
Tomēr daudzgadu pieteikums ir derīgs ar 
nosacījumu, ka saņēmējs katru gadu to 
apstiprina.

Or. en

Grozījums Nr. 11
Giovanni La Via
Kompromisa grozījumi, kas aizstāj grozījumus Nr. 80, 81, 483, 484, 487
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Regulas priekšlikums
75. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Saskaņā ar 61. pantu dalībvalstis, 
izmantojot maksājumu aģentūras vai to 
deleģētas iestādes, veic atbalsta pieteikuma 
administratīvās pārbaudes, lai pārliecinātos 
par atbilstības nosacījumu ievērošanu 
atbalsta saņemšanai. Šīs pārbaudes 
papildina pārbaudes uz vietas.

1. Saskaņā ar 61. pantu dalībvalstis, 
izmantojot maksājumu aģentūras vai to 
deleģētas iestādes, veic atbalsta pieteikuma 
administratīvās pārbaudes, lai pārliecinātos 
par atbilstības nosacījumu ievērošanu 
atbalsta saņemšanai. Šīs pārbaudes 
papildina pārbaudes uz vietas, kuru mērķis 
ir uzraudzīt atbalsta shēmu noteikumu 
ievērošanu un jomai raksturīgā riska 
līmeni.

2. Lai veiktu pārbaudes uz vietas, 
dalībvalstis sagatavo lauku saimniecību 
un/vai atbalsta saņēmēju izlases 
veidošanas plānu.

2. Lai veiktu pārbaudes uz vietas, 
dalībvalstis sagatavo atbalsta saņēmēju 
izlases veidošanas plānu, saskaņā ar kuru 
daļu izlases veido pēc nejaušības principa, 
lai iegūtu reprezentatīvu kļūdas 
koeficientu, un daļu — pamatojoties uz 
riska analīzi, kas dod iespēju galveno 
uzmanību pievērst riskantākiem 
pieprasījumiem.

3. Dalībvalstis lauksaimniecībā 
izmantojamo zemes gabalu pārbaudēm uz 
vietas var izmantot attālo izpēti un globālās 
satelītu navigācijas sistēmas metodi.

3. Dalībvalstis lauksaimniecībā 
izmantojamo zemes gabalu pārbaudēm uz 
vietas var izmantot attālo izpēti un globālās 
satelītu navigācijas sistēmas metodi.

4. Ja konstatē atbilstības nosacījumu 
neievērošanu, piemēro 65. pantu.

4. Ja konstatē atbilstības nosacījumu 
neievērošanu, piemēro 65. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 12
Giovanni La Via
Kompromisa grozījumi, kas aizstāj grozījumus Nr. 82, 83, 500, 504, 508

Regulas priekšlikums
76. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Maksājumus saskaņā ar 68. panta 
2. punktā minētajām atbalsta shēmām un 
pasākumiem veic laikā no 1. decembra līdz 

1. Maksājumus saskaņā ar 68. panta 
2. punktā minētajām atbalsta shēmām un 
pasākumiem veic laikā no 1. decembra līdz 
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nākamā kalendārā gada 30. jūnijam. nākamā kalendārā gada 30. jūnijam. 
Maksājumus minētajā periodā veic ne 
vairāk kā divās daļās.

Maksājumus minētajā periodā veic ne 
vairāk kā divās daļās.

Tomēr līdz 1. decembrim, bet ne agrāk kā 
16. oktobrī dalībvalstis var veikt avansa 
maksājumus līdz pat 50 % apmērā 
tiešajiem maksājumiem un 75 % apmērā 
lauku attīstības atbalstam, kas minēts 
68. panta 2. punktā.

Tomēr līdz 1. decembrim, bet ne agrāk kā 
16. oktobrī dalībvalstis var veikt avansa 
maksājumus līdz pat 50 % apmērā 
tiešajiem maksājumiem un 75 % apmērā 
lauku attīstības atbalstam, kas minēts 
68. panta 2. punktā.

Neskarot trešās daļas piemērošanu, 
Komisija var pieņemt īstenošanas aktus, 
kas dalībvalstīm reģionos, kur 
lauksaimnieki ārkārtas apstākļu dēļ 
saskaras ar nopietnām finanšu grūtībām, 
ļauj palielināt avansa procentuālo daļu 
līdz 80 %. Šos īstenošanas aktus pieņem 
saskaņā ar 112. panta 3. punktā minēto 
pārbaudes procedūru.

2. Šā panta 1. punktā minētos maksājumus 
neveic, pirms nav pabeigta atbilstības 
nosacījumu pārbaude, kura jāveic 
dalībvalstīm saskaņā ar 75. pantu.

2. Šā panta 1. punktā minētos maksājumus 
neveic, pirms nav pabeigta atbilstības 
nosacījumu pārbaude, kura jāveic 
dalībvalstīm saskaņā ar 75. pantu.

2.a Atkāpjoties no šā panta 2. punkta, 
dalībvalstis pēc 61. panta 1. punktā 
noteikto administratīvo pārbaužu 
pabeigšanas, ņemot vērā pārmaksāšanas 
risku, var nolemt izmaksāt līdz 50 % no 
Regulas (ES) Nr. xxx/xxx [TM] III sadaļā 
minētā piemērojamā maksājuma un 75 % 
no lauku attīstībai piešķirtā atbalsta, kas 
minēts 68. panta 2. punktā. Visiem 
pasākuma vai darbību kopuma atbalsta 
saņēmējiem izmaksā procentuāli vienādu 
maksājumu.
2.b Ārkārtas apstākļos un ja ir pieejami 
nepieciešamie budžeta līdzekļi, Komisija 
pēc vienas vai vairāku dalībvalstu 
pieprasījuma var atļaut veikt avansa 
maksājumus pirms 16. oktobra.

Or. en
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Grozījums Nr. 13
Giovanni La Via
Kompromisa grozījums, kas aizstāj grozījumu Nr. 516

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) noteikumus, kas vajadzīgi atbalsta 
aprēķina pamata saskaņotai definēšanai, 
tostarp noteikumus par to, kā rīkoties dažos 
gadījumos, kad platībām, kas var pretendēt 
uz atbalstu, piemīt ainavas iezīmes vai uz 
tām atrodas koki;

b) noteikumus, kas vajadzīgi atbalsta 
aprēķina pamata saskaņotai definēšanai, 
tostarp noteikumus par to, kā rīkoties dažos 
gadījumos, kad platībām, kas var pretendēt 
uz atbalstu, piemīt ainavas iezīmes vai uz 
tām atrodas koki; neskarot Regulas (ES) 
Nr. xxx/xxx [TM] 9. pantu, atbilstības 
noteikumi ir saskanīgi ar uzdevumu 
novērst klimata pārmaiņas un bioloģiskās 
daudzveidības zudumu un tādējādi tie 
nekādā veidā nesoda bioloģiski 
augstvērtīgas lauksaimniecības vai 
agromežsaimniecības ganību sistēmas un 
nepazemina vides kvalitāti; elastība, kas 
vajadzīga agronomisku vai ekoloģisku 
apsvērumu dēļ, ir atļauta, balstoties uz 
attiecīgās dalībvalsts vai reģiona 
parastajiem standartiem;

Or. en

Grozījums Nr. 14
Giovanni La Via
Kompromisa grozījums, kas aizstāj grozījumu Nr. 3

Regulas priekšlikums
93. pants – 5. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Turklāt attiecībā uz 2014. un 2015. gadu 
savstarpējās atbilstības noteikumi ietver arī 
ilggadīgo zālaugu platību uzturēšanu. Tās 
dalībvalstis, kas bija Savienības 
dalībvalstis 2004. gada 1. janvārī, 
nodrošina ilggadīgo zālaugu platību 
uzturēšanu noteiktajās robežās tajās zemes 

Turklāt attiecībā uz 2014. un 2015. gadu 
savstarpējās atbilstības noteikumi ietver arī 
ilggadīgo zālaugu un ilggadīgo ganību
platību uzturēšanu. Tās dalībvalstis, kas 
bija Savienības dalībvalstis 2004. gada 
1. janvārī, nodrošina ilggadīgo zālaugu un 
ilggadīgo ganību platību uzturēšanu 
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platībās, kuras bija atvēlētas ilggadīgajiem 
zālaugiem datumā, kas bija paredzēts 
platībatkarīgā atbalsta pieteikumiem par 
2003. gadu. Dalībvalstis, kuras kļuva par 
Savienības dalībvalstīm 2004. gadā, 
nodrošina ilggadīgo zālaugu platību 
uzturēšanu noteiktajās robežās tajās zemes 
platībās, kuras bija atvēlētas ilggadīgajiem 
zālaugiem 2004. gada 1. maijā. Bulgārija 
un Rumānija nodrošina ilggadīgo zālaugu 
platību uzturēšanu noteiktajās robežās tajās 
zemes platībās, kuras bija atvēlētas 
ilggadīgajiem zālaugiem 2007. gada 
1. janvārī.

noteiktajās robežās tajās zemes platībās, 
kuras bija atvēlētas ilggadīgajiem 
zālaugiem un ilggadīgajām ganībām
datumā, kas bija paredzēts platībatkarīgā 
atbalsta pieteikumiem par 2003. gadu. 
Dalībvalstis, kuras kļuva par Savienības 
dalībvalstīm 2004. gadā, nodrošina 
ilggadīgo zālaugu un ilggadīgo ganību
platību uzturēšanu noteiktajās robežās tajās 
zemes platībās, kuras bija atvēlētas 
ilggadīgajiem zālaugiem un ilggadīgajām 
ganībām 2004. gada 1. maijā. Bulgārija un 
Rumānija nodrošina ilggadīgo zālaugu un 
ilggadīgo ganību platību uzturēšanu 
noteiktajās robežās tajās zemes platībās, 
kuras bija atvēlētas ilggadīgajiem 
zālaugiem un ilggadīgajām ganībām
2007. gada 1. janvārī.

Tomēr pietiekami pamatotos gadījumos 
dalībvalsts var atkāpties no pirmās daļas, 
ja tā veic darbību, lai novērstu kopējās 
ilggadīgo zālienu un ilggadīgo ganību 
platības būtisku samazinājumu.

Or. en

Grozījums Nr. 15
Giovanni La Via
Kompromisa grozījumi, kas aizstāj grozījumus Nr. 86, 95, 541, 542, 621

Regulas priekšlikums
99. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. 91. pantā paredzēto sodu piemēro, 
samazinot vai nepiešķirot 92. pantā minēto 
maksājumu kopsummu, kas šim atbalsta 
saņēmējam ir piešķirta vai ir piešķirama 
saistībā ar attiecīgo kalendāro gadu vai 
attiecīgajiem gadiem.

1. 91. pantā paredzēto sodu piemēro, 
samazinot vai nepiešķirot 92. pantā minēto 
maksājumu kopsummu, kas šim atbalsta 
saņēmējam ir piešķirta vai ir piešķirama 
saistībā ar attiecīgo kalendāro gadu vai 
attiecīgajiem gadiem.

Aprēķinot samazinājumus vai summas, kas 
netiks piešķirtas, ņem vērā konstatētās 
neatbilstības nopietnību, apjomu, 
pastāvīgumu un atkārtošanos, kā arī 2., 3. 

Aprēķinot samazinājumus vai summas, kas 
netiks piešķirtas, proporcionāli ņem vērā 
konstatētās neatbilstības būtību,
nopietnību, apjomu, pastāvīgumu un 
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un 4. punktā izklāstītos kritērijus. atkārtošanos, kā arī 2., 3. un 4. punktā 
izklāstītos kritērijus.

2. Neatbilstības gadījumā, kuras iemesls ir 
nolaidība, samazinājuma procentuālā daļa 
nepārsniedz 5 %, bet atkārtotas 
neatbilstības gadījumā — 15 %.

2. Neatbilstības gadījumā, kuras iemesls ir 
nolaidība, samazinājuma procentuālā daļa 
nepārsniedz 5 %, bet atkārtotas 
neatbilstības gadījumā tā nepārsniedz
15 %.

Pietiekami pamatotos gadījumos 
dalībvalstis var pieņemt lēmumu 
nepiemērot samazinājumu, ja konstatēta 
neatbilstība, bet tās nopietnība, apjoms un 
ilgums ir uzskatāmi par maznozīmīgiem. 
Tomēr neatbilstības, kas rada tiešu risku 
sabiedrības vai dzīvnieku veselībai, nav 
uzskatāmas par maznozīmīgām. Par 
konstatēto neatbilstību un pienākumu 
veikt koriģējošo darbību paziņo atbalsta 
saņēmējam.

Pietiekami pamatotos gadījumos 
dalībvalstis var pieņemt lēmumu 
nepiemērot samazinājumu, ja konstatēta 
neatbilstība, bet tās nopietnība, apjoms un 
ilgums jāuzskata par maznozīmīgiem. 
Tomēr neatbilstības, kas rada tiešu risku 
sabiedrības vai dzīvnieku veselībai, nav 
uzskatāmas par maznozīmīgām.

Turklāt dalībvalstis var izveidot agrīnās 
brīdināšanas sistēmu, ko izmantot
pirmreizējas neatbilstības gadījumos, kas 
nav uzskatāmi par smagiem. Ja 
dalībvalsts nolemj šo iespēju izmantot, 
kompetentā iestāde saņēmējam nosūta 
sākotnēju brīdinājumu, paziņojot par 
konstatēto neatbilstību un pienākumu 
veikt koriģējošu darbību. Šādas sistēmas 
ietekme aprobežojas ar to, ka tiek noteikta 
saņēmēja atbildība par neatbilstību. Pēc 
brīdinājuma nosūtīšanas gada laikā veic 
atbilstošas pārbaudes, kurās pārliecinās, 
ka neatbilstība ir novērsta. Ja tā ir 
novērsta, samazinājumi netiek piemēroti. 
Ja tā nav novērsta, samazinājumu 
saskaņā ar pirmo daļu piemēro ar 
atpakaļejošu spēku. Tomēr neatbilstības, 
kas rada tiešu risku sabiedrības vai 
dzīvnieku veselībai, vienmēr uzskatāmas 
par smagām.

3. Tīšas neatbilstības gadījumā
samazinājuma procentuālā daļa principā 
nav mazāka par 20 % un tās rezultāts var 
būt pilnīga izslēgšana no vienas vai 
vairākām atbalsta shēmām, un to var 
piemērot vienu vai vairākus kalendāros 
gadus.

3. Ja nopietnu neatbilstību radījusi klaja 
nolaidība, samazinājuma procentuālā daļa 
principā nav mazāka par 20 % un tās 
rezultāts var būt pilnīga izslēgšana no 
vienas vai vairākām atbalsta shēmām, un to 
var piemērot vienu vai vairākus kalendāros 
gadus.
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4. Katrā ziņā samazinājumu un nepiešķirto 
maksājumu kopējā summa par vienu 
kalendāro gadu nepārsniedz kopsummu, 
kas minēta 1. punkta pirmajā daļā.

4. Katrā ziņā samazinājumu un nepiešķirto 
maksājumu kopējā summa par vienu 
kalendāro gadu nepārsniedz kopsummu, 
kas minēta 1. punkta pirmajā daļā.

Or. en

Grozījums Nr. 16
Giovanni La Via
Kompromisa grozījumi, kas aizstāj grozījumus Nr. 87, 96, 538, 539

Regulas priekšlikums
101. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai nodrošinātu pareizu līdzekļu sadali 
tiesīgajiem atbalsta saņēmējiem, Komisija 
ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus 
saskaņā ar 111. pantu, lai noteiktu vienotu 
pamatu sodu aprēķināšanai par savstarpējo 
atbilstību, ņemot vērā samazinājumus 
finanšu disciplīnas piemērošanas rezultātā.

1. Lai nodrošinātu pareizu līdzekļu sadali 
tiesīgajiem atbalsta saņēmējiem, Komisija 
ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus 
saskaņā ar 111. pantu, lai noteiktu vienotu 
pamatu sodu aprēķināšanai par savstarpējo 
atbilstību, ņemot vērā samazinājumus 
finanšu disciplīnas piemērošanas rezultātā.

2. Lai nodrošinātu savstarpējās atbilstības 
īstenošanu efektīvā, saskaņotā un 
nediskriminējošā veidā, Komisija ir 
pilnvarota saskaņā ar 111. pantu pieņemt 
deleģētos aktus par sodu aprēķināšanu un 
piemērošanu.

2. Lai nodrošinātu savstarpējās atbilstības 
īstenošanu efektīvā, uz riska analīzi 
balstītā un samērīgā, saskaņotā un 
nediskriminējošā veidā, Komisija ir 
pilnvarota saskaņā ar 111. pantu pieņemt 
deleģētos aktus par sodu aprēķināšanu un 
piemērošanu. Šajos deleģētajos aktos īpaši 
paredz noteikumus attiecībā uz 
gadījumiem, kad administratīvie sodi par 
neatbilstību nav jāpiemēro, ja tā radusies 
tehniskas kļūmes dēļ dzīvnieku 
identifikācijas un reģistrācijas sistēmās, 
kas minētas II pielikuma AP 7 un AP 8, 
un nav tādas darbības vai bezdarbības 
rezultāts, kas tieši attiecināma uz attiecīgo 
atbalsta saņēmēju.

Or. en

Grozījums Nr. 17
Giovanni La Via
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Kompromisa grozījumi, kas aizstāj grozījumus Nr. 650–654

Regulas priekšlikums
106. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja Regulā (ES) Nr. TM/xxx paredzēto 
tiešo maksājumu veic atbalsta saņēmējam 
tādā valūtā, kas nav euro, dalībvalstis 
konvertē euro izteikto atbalsta summu 
valsts valūtā, pamatojoties uz pēdējo 
Eiropas Centrālās bankas noteikto valūtas 
maiņas kursu pirms tā gada 1. oktobra, par 
kuru piešķirts atbalsts.

3. Ja Regulā (ES) Nr. TM/xxx paredzēto 
tiešo maksājumu veic atbalsta saņēmējam 
tādā valūtā, kas nav euro, dalībvalstis 
konvertē euro izteikto atbalsta summu 
valsts valūtā, pamatojoties uz pēdējā 
mēneša vidējo Eiropas Centrālās bankas 
noteikto valūtas maiņas kursu pirms tā 
gada 1. oktobra, par kuru piešķirts atbalsts.

Or. en

Grozījums Nr. 18
Giovanni La Via
Kompromisa grozījumi, kas aizstāj grozījumus Nr. 98–101, 665–667, 670

Regulas priekšlikums
110. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Izveido kopīgu uzraudzības un 
novērtēšanas sistēmu, lai vērtētu kopējās 
lauksaimniecības politikas darbību. Tajā 
ietilpst visi instrumenti, kas saistīti ar 
kopējās lauksaimniecības politikas 
pasākumu uzraudzību un novērtēšanu un 
jo īpaši ar Regulā (ES) Nr. TM/xxx 
paredzēto tiešo maksājumu, Regulā (ES) 
Nr. TKO/xxx paredzēto tirgus pasākumu, 
Regulā (ES) Nr. LA/xxx paredzēto lauku 
attīstības pasākumu uzraudzību un 
novērtēšanu un šajā regulā paredzētās 
savstarpējās atbilstības piemērošanu.

1. Izveido kopīgu uzraudzības un 
novērtēšanas sistēmu, lai vērtētu kopējās 
lauksaimniecības politikas darbību un jo 
īpaši ar:

a) Regulā (ES) Nr. TM/xxx paredzēto tiešo 
maksājumu,
b) Regulā (ES) Nr. TKO/xxx paredzēto 
tirgus pasākumu,
c) Regulā (ES) Nr. LA/xxx paredzēto lauku 
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attīstības pasākumu uzraudzību un 
novērtēšanu un 

d) šajā regulā paredzētās savstarpējās 
atbilstības piemērošanu.

Lai nodrošinātu efektīvu darbības 
novērtējumu, Komisija ir pilnvarota 
saskaņā ar 111. pantu pieņemt deleģētos 
aktus attiecībā uz šīs sistēmas saturu un 
uzbūvi.

Komisija uzrauga šo politikas pasākumu 
īstenošanu, pamatojoties uz informāciju, 
ko dalībvalstis sniegušas saskaņā ar šajā 
regulā paredzētajiem noteikumiem.
Komisija izstrādā daudzgadu 
novērtēšanas plānu, paredzot periodiski 
veikt to instrumentu novērtēšanu, kurus 
tā īsteno.

2. 1. punktā minēto kopējās 
lauksaimniecības politikas pasākumu 
ietekmi vērtē saistībā ar šādiem mērķiem:

2. 1. punktā minēto kopējās 
lauksaimniecības politikas pasākumu 
ietekmi vērtē saistībā ar šādiem mērķiem:

a) dzīvotspējīga pārtikas ražošana, 
pievēršoties lauksaimniecības ienākumiem, 
lauksaimniecības ražīgumam un cenu 
stabilitātei;

a) dzīvotspējīga pārtikas ražošana, 
pievēršoties ražošanas cenām,
lauksaimniecības ienākumiem, 
lauksaimniecības ražīgumam un cenu 
stabilitātei;

b) dabas resursu ilgtspējīga 
apsaimniekošana un klimata pasākumi, 
pievēršoties siltumnīcefekta gāzu 
emisijām, bioloģiskajai daudzveidībai, 
augsnes un ūdens resursu aizsardzībai;

b) dabas resursu ilgtspējīga 
apsaimniekošana un klimata pasākumi, 
pievēršoties siltumnīcefekta gāzu 
emisijām, bioloģiskajai daudzveidībai, 
augsnes un ūdens resursu aizsardzībai;

c) līdzsvarota teritoriālā attīstība, 
pievērošoties lauku nodarbinātībai, 
izaugsmei un cīņai ar nabadzību lauku 
apgabalos.

c) līdzsvarota teritoriālā attīstība, 
pievērošoties lauku nodarbinātībai, 
izaugsmei un cīņai ar nabadzību lauku 
apgabalos.

Komisija, izmantojot īstenošanas aktus, 
nosaka virkni rādītāju, kas raksturīgi 
pirmajā daļā minētajiem mērķiem. Šos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar
112. panta 3. punktā minēto pārbaudes 
procedūru.

Lai nodrošinātu efektīvu šā punkta 
piemērošanu, Komisija ir pilnvarota 
pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar
111. pantu attiecībā uz šīs uzraudzības un 
novērtēšanas sistēmas saturu un uzbūvi, 
tostarp rādītāju kopumu un to 
aprēķināšanas metodēm.

3. Dalībvalstis iesniedz Komisijai visu 
informāciju, kas vajadzīga, lai ļautu veikt 
attiecīgo pasākumu uzraudzību un 
novērtēšanu. Komisija ņem vērā datu 
vajadzības un potenciālo datu avotu 
sinerģiju, jo īpaši vajadzības gadījumā to 
izmantošanu statistikas nolūkā.

3. Dalībvalstis iesniedz Komisijai visu 
informāciju, kas vajadzīga, lai ļautu veikt 
attiecīgo pasākumu uzraudzību un 
novērtēšanu. Šāda informācija pēc 
iespējas ir balstīta uz vispāratzītiem datu 
avotiem, piemēram, lauku saimniecību 
grāmatvedības datu tīklu un Eurostat. 
Komisija ņem vērā datu vajadzības un 
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potenciālo datu avotu sinerģiju, jo īpaši 
vajadzības gadījumā to izmantošanu 
statistikas nolūkā.

Komisija, izmantojot īstenošanas aktus, 
pieņem noteikumus par dalībvalstu 
nosūtāmo informāciju, kā arī par datu 
vajadzībām un potenciālo datu avotu 
sinerģiju. Šos īstenošanas aktus pieņem 
saskaņā ar 112. panta 3. punktā minēto 
pārbaudes procedūru.

Komisija, izmantojot īstenošanas aktus, 
pieņem noteikumus par dalībvalstu 
nosūtāmo informāciju, neradot tām 
nevajadzīgu administratīvo slogu, kā arī
noteikumus par datu vajadzībām un 
potenciālo datu avotu sinerģiju. Šos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
112. panta 3. punktā minēto pārbaudes 
procedūru.

4. Reizi četros gados Komisija iesniedz 
Eiropas Parlamentam un Padomei 
ziņojumu par šā panta īstenošanu. Pirmo 
ziņojumu iesniedz ne vēlāk kā 2017. gada 
31. decembrī.

4. Reizi četros gados Komisija iesniedz 
Eiropas Parlamentam un Padomei 
ziņojumu par šā panta īstenošanu. Pirmo 
ziņojumu iesniedz ne vēlāk kā 2017. gada 
31. decembrī.

Or. en

Grozījums Nr. 19
Giovanni La Via
Kompromisa grozījumi, kas aizstāj grozījumus Nr. 723–725, 770

Regulas priekšlikums
II pielikums – Galvenais jautājums „Augsne un oglekļa krāja” – LLVA 6

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Augsnes organisko vielu satura 
saglabāšana, tostarp aizliegums dedzināt 
aramās rugaines

Augsnes organisko vielu satura 
saglabāšana, izmantojot atbilstīgas 
metodes, tostarp aizliegums dedzināt 
aramās rugaines, izņemot fitosanitāru 
apsvērumu dēļ vai atzarošanas atkritumu 
pārstrādes nolūkos

Or. en

Grozījums Nr. 20
Giovanni La Via
Kompromisa grozījumi, kas aizstāj grozījumus Nr. 733–738, 771
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Regulas priekšlikums
II pielikums – Galvenais jautājums „Bioloģiskā daudzveidība” – AP 2 – pēdējā aile

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. panta 1. punkts, 2. punkta 
b) apakšpunkts, 4. panta 1., 2. un 4. punkts

3. panta 1. punkts, 3. panta 2. punkta 
b) apakšpunkts, 4. panta 1., 2. un 4. punkts, 
5. panta a), b) un d) punkts

Or. en

Grozījums Nr. 21
Giovanni La Via
Kompromisa grozījumi, kas aizstāj grozījumus Nr. 739–744, 772

Regulas priekšlikums
II pielikums – Galvenais jautājums „Bioloģiskā daudzveidība” – AP 3 – pēdējā aile

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. panta 1. un 2. punkts 6. panta 1. un 2. punkts un 13. panta 
1. punkta a) apakšpunkts

Or. en

Grozījums Nr. 22
Giovanni La Via
Kompromisa grozījumi, kas aizstāj grozījumus Nr. 102, 748

Regulas priekšlikums
II pielikums – Galvenais jautājums „Ainava, obligātās apsaimniekošanas līmenis” –
LLVA 8

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ainavas īpašību, tostarp attiecīgos 
gadījumos dzīvžogu, dīķu, grāvju, rindās, 
grupās vai atsevišķi augošu koku, laukmaļu 
un terašu saglabāšana, tostarp aizliegums 
griezt dzīvžogus un cirst kokus putnu 
vairošanās un ligzdošanas sezonā, un 
iespējamie pasākumi invazīvo sugu un 
kaitēkļu izplatības novēršanai.

Ainavas īpatnību, tostarp attiecīgos 
gadījumos daļēji dabisku dzīvotņu,
dzīvžogu, dīķu, grāvju, rindās, grupās vai 
atsevišķi augošu koku, laukmaļu un terašu 
saglabāšana, tostarp aizliegums griezt 
dzīvžogus un cirst kokus putnu vairošanās 
un ligzdošanas sezonā
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Or. en

Grozījums Nr. 23
Giovanni La Via
Kompromisa grozījums, kas aizstāj grozījumu Nr. 112

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. 24
Giovanni La Via
Kompromisa grozījumi, kas aizstāj grozījumus Nr. 113–116, 20–25, 213, 214, 228, 240, 256, 
257, 258

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Saimniecību konsultatīvajai sistēmai 
būtu jāaptver vismaz tās prasības un 

(11) Saimniecību konsultatīvajai sistēmai 
būtu jāaptver vismaz tās prasības un 
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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.

standarti, kas veido savstarpējās atbilstības 
prasību darbības jomu saimniecību līmenī. 
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. 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, kā arī lauku saimniecību
ekoloģisko efektivitāti un saimnieciskās 
darbības ilgtspējīgu attīstību, tostarp 
pasākumi saimniecību modernizācijai, 
konkurētspējas paaugstināšanai, nozares 
integrācijai, inovācijai un tirgus 
orientācijai, kā arī to principu 
popularizēšanai un īstenošanai, kas 
saistīti ar grāmatvedību, uzņēmējdarbību 
un ekonomisko resursu ilgtspējīgu 
pārvaldību. Visbeidzot, dalībvalstis savās 
sistēmās var ietvert lauku saimniecību 
pārveidošanas sekmēšanu un to 
saimnieciskās darbības dažādošanu, 
atbilstīgu profilaktisku pasākumu 
ieviešanu, lai reaģētu uz dabas 
katastrofām un dzīvnieku un augu 
slimībām, kā arī konsultācijas par 
integrētās augu aizsardzības metodēm un 
alternatīvu, neķīmisku līdzekļu 
izmantošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 25
Giovanni La Via
Kompromisa grozījums, kas aizstāj grozījumu Nr. 276
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Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Atbalsta saņēmēju dalībai saimniecību 
konsultatīvajā sistēmā jābūt brīvprātīgai. 
Būtu jāatļauj dalība sistēmā visiem atbalsta 
saņēmējiem — pat tiem, kuri nesaņem 
atbalstu saskaņā ar KLP. Tomēr
dalībvalstis var noteikt prioritātes 
kritērijus. Ņemot vērā sistēmas raksturu, ir 
atbilstoši konsultatīvās darbības gaitā 
iegūto informāciju uzskatīt par 
konfidenciālu, izņemot gadījumus, kad tiek 
nopietni pārkāpti Savienības vai valsts 
tiesību akti. Lai nodrošinātu sistēmas 
efektivitāti, konsultantiem jābūt atbilstoši 
kvalificētiem un tiem nepieciešamas 
regulāras mācības.

(12) Atbalsta saņēmēju dalībai saimniecību 
konsultatīvajā sistēmā jābūt brīvprātīgai. 
Būtu jāatļauj dalība sistēmā visiem atbalsta 
saņēmējiem — pat tiem, kuri nesaņem 
atbalstu saskaņā ar KLP. Tomēr
dalībvalstīm jābūt iespējai, pamatojoties 
uz vides, ekonomiskiem un sociāliem 
kritērijiem, noteikt to atbalsta saņēmēju 
kategorijas, kuriem ir prioritāra piekļuve 
saimniecību konsultatīvajai sistēmai. 
Ņemot vērā sistēmas raksturu, ir atbilstoši 
konsultatīvās darbības gaitā iegūto 
informāciju uzskatīt par konfidenciālu, 
izņemot gadījumus, kad tiek nopietni 
pārkāpti Savienības vai valsts tiesību akti. 
Lai nodrošinātu sistēmas efektivitāti, 
konsultantiem jābūt atbilstoši kvalificētiem 
un tiem nepieciešamas regulāras mācības.

Or. en

Grozījums Nr. 26
Giovanni La Via
Kompromisa grozījumi, kas aizstāj grozījumus Nr. 132–135, 516

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 dažādās
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, un noteikumi par atbalsta 
atgūšanu, samazināšanu un nepiešķiršanu. 
Būtu jāparedz arī noteikumi par pārbaudēm 
attiecībā uz pienākumiem, kas ne vienmēr 
ir saistīti ar atbalsta maksājumu. Ir 
jānodrošina spēcīgs stimuls dalībvalstīm 
samazināt uz vietas veicamo pārbaužu 
skaitu, ja kļūdu īpatsvars ir pieņemamā 
līmenī, kā arī elastīguma iespēja, 
balstoties uz attiecīgās dalībvalsts vai 
reģiona parastajiem standartiem, kas 
pieļauj pamatotus izņēmumus 
agronomisku, ekoloģisku vai vides 
apsvērumu dēļ.

Or. en

Grozījums Nr. 27
Giovanni La Via
Kompromisa grozījumi, kas aizstāj grozījumus Nr. 138–140

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, veidojot šīs sistēmas, ir 
pienācīgi jāizmanto tehnoloģijas nolūkā 
samazināt administratīvo slogu un 
nodrošināt efektīvu un iedarbīgu kontroli.

Or. en


