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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)

Grozījumi akta projektā

Izmaiņas, kas ar Parlamenta grozījumiem izdarītas akta projektā, ir iezīmētas 
treknā slīprakstā. Teksts, kas iezīmēts parastā slīprakstā, tehniskajiem 
dienestiem norāda tās akta projekta daļas, kurās ierosināti labojumi, lai 
sagatavotu galīgo teksta redakciju (piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta 
daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šos ierosinātos labojumus 
apstiprina attiecīgie tehniskie dienesti.

Informācijas bloka, ko ievieto pirms katra grozījuma attiecībā uz spēkā esošu 
aktu, kuru plānots grozīt ar attiecīgo akta projektu, trešajā un ceturtajā rindā 
attiecīgi norāda spēkā esošo aktu un tā atbilstīgo teksta vienību. Daļas, kas 
tiek pārņemtas no tādas spēkā esoša akta teksta vienības, kura netiek grozīta 
ar attiecīgo akta projektu, bet kuru Parlaments nodomājis grozīt, iezīmē 
treknrakstā. Iespējamos šādu teksta daļu svītrojumus apzīmē šādi: […].
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par kopējās 
lauksaimniecības politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību
(COM(2011)0628 – C7-0341/2011 – 2011/0288(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2011)0628),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 43. panta 
2. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7–0341/2011),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2012. gada 25. aprīļa 
atzinumu1,

– ņemot vērā Revīzijas palātas 2012. gada 8. marta atzinumu2,

– ņemot vērā Reģionu komitejas 2012. gada 4. maija atzinumu3,

– ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

– ņemot vērā Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas ziņojumu, kā arī Reģionālās 
attīstības komitejas, Budžeta kontroles komitejas, Attīstības komitejas un Budžeta 
komitejas atzinumus (A6-0000/2012),

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2. uzsver, ka finansējuma apjoms likumdošanas priekšlikumā ir norādīts tikai likumdevējas
iestādes zināšanai un ka to nevar precīzi noteikt, kamēr nav panākta vienošanās par 
priekšlikumu regulai, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam;

3. prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski 
grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

4. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī 
dalībvalstu parlamentiem.

                                               
1 (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.)
2 (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.)
3 (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.)
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Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

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. Īpaši svarīgi 
ir tas, lai Komisija, veicot sagatavošanas 
darbus, atbilstīgi apspriestos, tostarp 
ekspertu līmenī. 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 
administratīviem 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 un ganību 
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. Īpaši svarīgi ir tas, lai 
Komisija, veicot sagatavošanas darbus, 
atbilstīgi apspriestos, tostarp ekspertu 
līmenī. Komisijai, sagatavojot un 
izstrādājot deleģētus aktus, būtu 
jānodrošina, lai attiecīgos dokumentus 
vienlaikus, savlaicīgi un atbilstīgi nosūtītu 
Eiropas Parlamentam un Padomei.
(Šie divi grozījumi, aizstājot vārdu„sodi” 
ar vārdiem „administratīvi sodi” un 
vārdus „ilggadīgās zālaugu platības ” ar 
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vārdiem „ilggadīgās zālaugu platības un 
ganības”, attiecas uz visu tekstu; ja tos 
pieņems, vajadzēs veikt atbilstošas 
izmaiņas visā tekstā.)

Or. en

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) Ar šo regulu būtu jāparedz attiecīgi 
izņēmumi nepārvaramas varas un 
ārkārtas apstākļu gadījumiem. Saistībā ar 
lauksaimniecības regulējumu 
nepārvaramas varas jēdziens būtu 
jāinterpretē atbilstoši Tiesas praksei.

Or. en

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
37.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(37a) Papildinot Regulu (EK, Euratom) 
Nr. 2988/95, šajā regulā būtu jānosaka 
sīkāk izstrādāti noteikumi par 
pārkāpumiem kopējās lauksaimniecības 
politikas jomā. Saņēmējs, kurš atbalstu ir 
saņēmis, bet nav izpildījis atbilstības 
kritērijus vai saistības par šāda atbalsta 
piešķiršanu, būtu uzskatāms personu, kas 
labumu ieguvusi nelikumīgi. Šādi labumi 
atgūstami saskaņā ar Regulas (EK, 
Euratom) Nr. 2988/95 4. pantu. Lai 
saņēmējus atturētu no neatbilstības 
pieļaušanas, būtu jāpiemēro 
administratīvie sodi Regulas (EK, 
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Euratom) Nr. 2988/95 5. panta nozīmē, 
kuri būtu atbalsta samazināšana vai 
izslēgšana no atbalsta saņemšanas, jo 
īpaši tad, ja pārkāpumi ir veikti apzināti 
vai radušies nolaidības rezultātā. Šos 
administratīvos sodus var attiecināt uz 
atbalstu, kura saņemšanai atbilstības 
nosacījumi vai saistības nav ievēroti. 
Tomēr svarīgi, lai gadījumā, kad ir atklāti 
ar Regulas (ES) Nr. xxx/xxx (Tiešie 
maksājumi) 2. nodaļas III sadaļu saistītie 
pārkāpumi, visu atsaukto un samazināto 
atbalsta maksājumu summa nepārsniegtu
minētajā nodaļā noteikto maksājumu.

Or. en

Pamatojums

Būtu jāpaskaidro Regulas (EK, Euratom) Nr. 2988/95 saistība ar šīs regulas 65. pantu.

Grozījums Nr. 4

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, kurās, ja vajadzīgs, 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 ja 
atkārtoti nav ievērota izmantojamā 
tehnoloģija.
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Or. en

Grozījums Nr. 5

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. it

Grozījums Nr. 6

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
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Or. it

Grozījums Nr. 7

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šīs regulas mērķiem piemēro Regulas 
(ES) xxx/xxx[TM] 4. pantā noteiktās 
„lauksaimnieka”, „lauksaimnieciskās 
darbības”, „lauksaimniecības platības” un 
„saimniecības” definīcijas, ja vien šajā 
regulā nav noteikts citādi.

1. Šīs regulas mērķiem piemēro Regulas 
(ES) xxx/xxx [TM] 4. pantā noteiktās 
„lauksaimnieka”, „lauksaimnieciskās 
darbības” un „lauksaimniecības platības” 
definīcijas.

Or. it

Grozījums Nr. 8

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajā regulā piemēro Regulas (ES) 
Nr. xxx/xxx [TM] 4. pantā izklāstīto 
definīciju „saimniecība”, izņemot 
VI sadaļu, kurai tā noteikta 91. panta 
3. punktā.

Or. en

Grozījums Nr. 9

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajā regulā „lauksaimniecības nozares 
tiesību akti” ir visi piemērojamie tiesību 
akti, kas pieņemti, pamatojoties uz 
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Līguma 43. pantu, saistībā ar kopējo 
lauksaimniecības politiku, kā arī attiecīgā 
gadījumā jebkādi deleģētie vai 
īstenošanas akti, kuri pieņemti, 
pamatojoties uz minētajiem tiesību 
aktiem.

Or. en

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Nepārvaramas varas un ārkārtas apstākļi 
šīs regulas lietojumā saistībā ar Regulu 
(ES) xxx/xxx[TM], Regulu (ES) xxx/xxx 
[vTKO] un Regulu (ES) xxx/xxx[LA] var 
tikt konkrēti atzīti šādos gadījumos:

2. Piemēram, nepārvaramas varas un 
ārkārtas apstākļi šīs regulas lietojumā 
saistībā ar Regulu (ES) xxx/xxx [TM], 
Regulu (ES) xxx/xxx [vTKO] un Regulu 
(ES) xxx/xxx [LA] var tikt konkrēti atzīti 
cita starpā šādos gadījumos:

Or. it

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) augu slimība, kas ietekmē visus 
atbalsta saņēmējam piederošos 
kultūraugus vai daļu no tiem; 

Or. it

Pamatojums

Ir piedāvāts iespēju saraksts, kuras katrā gadījumā jāvērtē atsevišķi, tomēr sarakstā nav 
nekādu norāžu uz šādiem hipotētiskiem gadījumiem, kaut arī lauku saimniecībās tādus 
diemžēl konstatē bieži.
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Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
6. pants – 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.

Pēc Komisijas ierosmes un/vai tai esot 
pārstāvētai, 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. 13

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. it

Pamatojums

Ja maksājumu aģentūra ir akreditēta, tai jānodarbojas ar abu pīlāru pārvaldību. Ar 
pašreizējo pārvaldības sistēmu nav panākta atbalsta piešķiršanas sistēmas lielāka efektivitāte.

Grozījums Nr. 14

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 

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

pareizu darbību, pamatojoties uz 
izmērāmiem izpildes kritērijiem, kā arī par 
pamatā esošo darījumu likumību un 
pareizību un pareizas finanšu pārvaldības 
principa ievērošanu;

Or. it

Grozījums Nr. 15

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 
izpildi:

4. 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. it

Grozījums Nr. 16

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. it

Pamatojums

Maksājumu aģentūru pienākumi un to atbildības raksturojums būtu jānosaka ar deleģētajiem, 
nevis īstenošanas aktiem. 
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Grozījums Nr. 17

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. it

Pamatojums

Maksājumu aģentūru pienākumi un to atbildības raksturojums būtu jānosaka ar deleģētajiem, 
nevis īstenošanas aktiem.

Grozījums Nr. 18

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

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, kuru dalībvalsts 
izraudzījusies publiskā konkursa 
procedūrā un kura sniedz saskaņā ar 
starptautiski pieņemtiem revīzijas 
standartiem sagatavotu atzinumu 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 vadības sagatavotajā 
ticamības deklarācijā, kas minēta 7. panta 
3. punkta b) apakšpunktā. 

Or. en
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Grozījums Nr. 19

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, ar 
kuriem paredz noteikumus par
sertifikācijas iestāžu statusu, konkrētiem 
uzdevumiem, tostarp to veicamajām 
pārbaudēm, kā arī apliecinājumiem un 
ziņojumiem un tos pamatojošajiem 
dokumentiem, kas šīm iestādēm 
jāsagatavo.

Or. it

Pamatojums

Atbilst nostājai (A7-0209/2011, 25.5.2011.), ko Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja 
pieņēma saistībā ar tiesību aktu saskaņošanu atbilstoši Lisabonas līgumam.

Grozījums Nr. 20

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 (turpmāk –
„saimniecību konsultatīvā sistēma”), ko 
vada viena vai vairākas šim nolūkam 
izraudzītas iestādes. Izraudzītās iestādes 
var būt valsts un/vai privātas struktūras.

Or. it

Pamatojums

Ar konsultācijām var nodarboties arī fiziskas personas, kas atbilstoši horizontālās 
subsidiaritātes principam veic ar valsts pārvaldi saistītas darbības KLP atbalsta jomā.
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Grozījums Nr. 21

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. it

Pamatojums

Šim aspektam vajadzētu būt fakultatīvam. Tāpēc tas ir iekļauts 3. punktā.

Grozījums Nr. 22

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) lauku saimniecību saimnieciskās 
darbības ilgtspējīgu attīstību atbilstoši 
visiem pasākumiem, kas paredzēti lauku 
attīstības programmās, tostarp 
saimniecību modernizāciju, 
konkurētspējas paaugstināšanu, nozares 
integrāciju, inovācijas un tirgus 
orientāciju;

Or. it

Pamatojums

Būtu jānostiprina konsultatīvā darbība, kas nepieciešama, lai sekmētu KLP mērķu 
sasniegšanu un jo īpaši to mērķu sasniegšanu, kuri Eiropas Savienībai ir noteikti lauku 
attīstības programmās. Konsultatīvā darba attīstība jāiekļauj tā sauktās uz zināšanām 
balstītās ekonomikas (pētījumi — konsultācijas — izglītošana — tirgus) paplašināšanas jomā, 
bet galvenais — lai spētu atbalstīt vērienīgākos un inovatīvākos KLP mērķus, ar to jāmaina 
uzskati, kas šo darbu ir cieši saistījuši ar savstarpējo atbilstību un obligātajiem pasākumiem.
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Grozījums Nr. 23

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

Or. it

Pamatojums

Šim aspektam vajadzētu būt fakultatīvam. Tāpēc tas ir iekļauts 3. punktā.

Grozījums Nr. 24

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;

svītrots

Or. it

Grozījums Nr. 25

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. it

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka saimniecību 
konsultatīvās sistēmas konsultanti ir 
atbilstoši kvalificēti un tiem tiek 
nodrošinātas regulāras mācības.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka saimniecību 
konsultatīvās sistēmas konsultanti ir 
atbilstoši kvalificēti un tiem tiek 
nodrošināta regulāra un pienācīga 
profesionālās kvalifikācijas celšana.

Or. it

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
13. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Kompetentā valsts iestāde nodrošina 
atbalsta saņēmējam, ja iespējams, 
elektroniskā veidā, izraudzīto iestāžu 
atbilstošu sarakstu.

3. Kompetentā valsts iestāde nodrošina 
potenciālajam atbalsta saņēmējam, ja 
iespējams, elektroniskā veidā, izraudzīto 
iestāžu atbilstošu sarakstu. 

Or. it
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Grozījums Nr. 28

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 cita starpā var 
būt saistīti ar pieejamības kritērijiem 
attiecībā uz lauksaimniekiem.

Or. it

Grozījums Nr. 29

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. it

Pamatojums

Darbības joma ir pārāk plaša, un pastāv risks sajaukt ar 8. panta 1. punktā paredzētajiem 
deleģētajiem aktiem.
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Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums
19. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Fonds nedrīkst segt izdevumus, kas ir 
saistīti ar dalībvalstu un ELGF atbalsta 
saņēmēju administratīvajām un personāla 
izmaksām.

Or. it

Grozījums Nr. 31

Regulas priekšlikums
22. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. 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.

1. Saskaņā ar 6. panta c) punktu finansēto 
pasākumu mērķis ir sniegt Komisijai 
līdzekli Savienības lauksaimniecības tirgu 
pārvaldībai pasaules kontekstā, nodrošinot
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 uzraudzību.

Or. it



PR\894822LV.doc 21/57 PE483.834v01-00

LV

Grozījums Nr. 32

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Visos Komisijas ierosinātajos un Eiropas 
Parlamenta un Padomes, Padomes vai 
Komisijas pieņemtajos juridiskajos 
instrumentos, kas ietekmē ELGF budžetu, 
ievēro 16. pantā minēto summu.

Visos Komisijas ierosinātajos un Eiropas 
Parlamenta un Padomes, Padomes vai 
Komisijas pieņemtajos juridiskajos 
instrumentos, kas ietekmē ELGF budžetu, 
ir jāievēro 16. pantā minētā summa.

Or. it

Grozījums Nr. 33

Regulas priekšlikums
25. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Padome pēc Komisijas priekšlikuma, ko 
iesniedz ne vēlāk kā tā kalendārā gada 
31. martā, uz kuru attiecas 1. punktā 
minētā korekcija, nosaka šo korekciju ne 
vēlāk kā tā paša kalendārā gada 30. jūnijā.

2. Padome un Eiropas Parlaments pēc 
Komisijas priekšlikuma, ko iesniedz ne 
vēlāk kā tā kalendārā gada 31. martā, uz 
kuru attiecas 1. punktā minētā korekcija, 
nosaka šo korekciju ne vēlāk kā tā paša 
kalendārā gada 30. jūnijā.

Or. it

Pamatojums

Atbilst nostājai (A7-0209/2011, 25.5.2011.), ko Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja 
pieņēma saistībā ar tiesību aktu saskaņošanu atbilstoši Lisabonas līgumam.

Grozījums Nr. 34

Regulas priekšlikums
25. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja kādā gadā līdz 30. jūnijam korekcijas 
likme nav noteikta, Komisija to nosaka, 
izmantojot īstenošanas aktu, un 

3. Ja kādā gadā līdz 30. jūnijam korekcijas 
likme nav noteikta, Komisija to nosaka, 
izmantojot īstenošanas aktu, un 
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nekavējoties informē Padomi. Šo 
īstenošanas aktu pieņem saskaņā ar 
112. panta 2. punktā minēto konsultēšanās 
procedūru.

nekavējoties informē Padomi un Eiropas 
Parlamentu. Šo īstenošanas aktu pieņem 
saskaņā ar 112. panta 2. punktā minēto 
konsultēšanās procedūru.

Or. it

Pamatojums

Atbilst nostājai (A7-0209/2011, 25.5.2011.), ko Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja 
pieņēma saistībā ar tiesību aktu saskaņošanu atbilstoši Lisabonas līgumam.

Grozījums Nr. 35

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. punktu, un 112. panta 2. vai 3. punktā 
minēto procedūru nepiemērot.

Or. it

Grozījums Nr. 36

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 

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 
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nozarē. 14. punktā krīzes situācijām 
lauksaimniecības nozarē, un, ja 
nosacījumi ir izpildīti, iesniedz attiecīgu 
priekšlikumu. 

Or. it

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir nodrošināt, 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. 37

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, 
Komisija ierosina Eiropas Parlamentam un 
Padomei vajadzīgos pasākumus, lai 
nodrošinātu šīs summas nepārsniegšanu.

Or. it

Pamatojums

Atbilst nostājai (A7-0209/2011, 25.5.2011.), ko Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja 
pieņēma saistībā ar tiesību aktu saskaņošanu atbilstoši Lisabonas līgumam.

Grozījums Nr. 38

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 
3. punktu, pieņem Eiropas Parlaments un 
Padome.

Or. it

Pamatojums

Atbilst nostājai (A7-0209/2011, 25.5.2011.), ko Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja 
pieņēma saistībā ar tiesību aktu saskaņošanu atbilstoši Lisabonas līgumam.

Grozījums Nr. 39

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. un 30. pantu, 
ELFLA finansētie izdevumi netiek 
finansēti no citiem ES budžeta finanšu 
līdzekļiem. 

Or. it

Grozījums Nr. 40

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. Pirmā maksājuma 
daļa veido 2 % no ELFLA ieguldījuma 
attiecīgajā programmā.

Or. it

Grozījums Nr. 41

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a 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. it

Pamatojums

Atbilst nostājai (A7-0209/2011, 25.5.2011.), ko Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja 
pieņēma saistībā ar tiesību aktu saskaņošanu atbilstoši Lisabonas līgumam. Šis princips ir 
ļoti svarīgs, lai netiktu sodītas valstis, kurās ir konstitucionāli federāla pārvaldes sistēma, un 
lai tām tiktu dota iespēja piemērot neizmantoto apropriāciju atcelšanas noteikumu un 
tādējādi vienkāršotu termiņus un procedūras.
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Grozījums Nr. 42

Regulas priekšlikums
44. pants

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 
proporcionalitātes principam, ņemot vērā 
kavējuma ilgumu un saskaņā ar sīki 
izstrādātiem noteikumiem, ko tā 
pieņēmusi, pamatojoties uz 48. panta 
5. punktu, apturēt 18. pantā minētos 
mēneša maksājumus vai 35. pantā minētos 
starpmaksājumus, par kuriem nav laicīgi 
atsūtīta attiecīgā statistiskā informācija.

Or. en

Grozījums Nr. 43

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mērķis ir sniegt saskaņotu, objektīvu un 
visaptverošu informāciju gan Savienībā, 
gan ārpus tās, lai sniegtu plašu ieskatu šajā 
politikā.

Mērķim ir jābūt sniegt saskaņotu, 
objektīvu un visaptverošu informāciju gan 
Savienībā, gan ārpus tās, lai sniegtu 
patiesu un plašu ieskatu šajā politikā.

Or. it
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Grozījums Nr. 44

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

6. Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 111. pantu, ar 
kuriem paredz sīkākus noteikumus 
46. pantā minētajam pienākumam, kā arī 
īpašus noteikumus, ko piemēro maksājumu 
aģentūru nodrošinātajā uzskaitē 
reģistrētajai informācijai. 

Or. it

Pamatojums

46. pantā noteiktais pienākums būtu jāpapildina, pieņemot deleģētos aktus. 

Grozījums Nr. 45

Regulas priekšlikums
48. pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 111. pantu, ar 
kuriem paredz sīkākus noteikumus par 
dalībvalstu veiktajiem kavējuma procentu 
maksājumiem atbalsta saņēmējiem, kā 
minēts 42. panta 2. punktā.

Or. it

Pamatojums

42. panta 2. punktā noteiktais pienākums būtu jāpapildina, pieņemot deleģētos aktus.
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Grozījums Nr. 46

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. it

Pamatojums

42. panta 2. punktā noteiktais pienākums būtu jāpapildina, pieņemot deleģētos aktus. Šis 
apakšpunkts ir pārcelts uz 48. panta 6.a punktu (jauno) par deleģētajiem aktiem. 

Grozījums Nr. 47

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Par pārbaudi uz vietas Komisija laikus 
informē attiecīgo dalībvalsti vai dalībvalsti, 
kuras teritorijā tā notiks, un koordinē 
pārbaudes, lai samazinātu negatīvu 
ietekmi uz maksājumu aģentūrām. Šādās 
pārbaudēs var piedalīties attiecīgās 
dalībvalsts pārstāvji. 

Or. en

Grozījums Nr. 48

Regulas priekšlikums
51. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Akreditētas maksājumu aģentūras glabā 
attaisnojošus dokumentus, kas attiecas uz 
veiktajiem maksājumiem, un dokumentus 

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

par Savienības tiesību aktos noteikto 
administratīvo un fizisko pārbaužu izpildi 
un dara šos dokumentus un informāciju 
pieejamus Komisijai. Šādus 
pavaddokumentus var glabāt elektroniski.

Or. it

Grozījums Nr. 49

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. en

Grozījums Nr. 50

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) nosacījumiem, saskaņā ar kuriem ir 
jāveic 51. panta pirmajā daļā minēto 
attaisnojošo dokumentu elektroniska 
glabāšana, tostarp — kādā veidā un cik 
ilgi tie jāglabā.

Or. en
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Grozījums Nr. 51

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. it

Grozījums Nr. 52

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. 

Or. it

Grozījums Nr. 53

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 to 
ņem vērā, pirms tā pieņem lēmumu par 
iespējamu finansējuma atteikumu.
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Or. it

Pamatojums

Šādi samierināšanas iestādei tiek piešķirta lielāka nozīme atbilstības noskaidrošanas 
procedūrā. 

Grozījums Nr. 54

Regulas priekšlikums
55. pants – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija, izmantojot īstenošanas aktus, 
var pieņemt īstenošanas noteikumus 
attiecībā uz:

Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos 
aktus saskaņā ar 111. pantu, ar kuriem 
nosaka mērķus grāmatojumu 
noskaidrošanas procedūras dažādiem 
posmiem, dažādu iesaistīto personu 
attiecīgos uzdevumus un atbildību, kā arī 
noteikumus par:

Or. en

Grozījums Nr. 55

Regulas priekšlikums
55. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. it
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Grozījums Nr. 56

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 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. en

Pamatojums

Norāde „pirmoreiz konstatēts” ir ļoti vispārīga un var radīt grūtības, kad tā būs jāpiemēro.

Grozījums Nr. 57

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. it
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Grozījums Nr. 58

Regulas priekšlikums
60. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis izveido efektīvas vadības un 
kontroles sistēmas, lai nodrošinātu 
atbilstību tiesību aktiem, kas reglamentē 
Savienības atbalsta shēmas.

2. Dalībvalstis izveido efektīvas, 
samērīgas un uz riska analīzi balstītas 
vadības un kontroles sistēmas, lai 
nodrošinātu atbilstību tiesību aktiem, kas 
reglamentē Savienības atbalsta shēmas.

Or. en

Grozījums Nr. 59

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.

Lai nodrošinātu šā panta 1. un 2. punktā 
noteikto mērķu pareizu un efektīvu 
sasniegšanu, Komisija ir pilnvarota 
pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 
111. pantu, ar kuriem nosaka konkrētus 
dalībvalstu pienākumus.

Or. en

Grozījums Nr. 60

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. it



PE483.834v01-00 34/57 PR\894822LV.doc

LV

Grozījums Nr. 61

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 visu atbalsta pieteikumu 
un maksājumu pieprasījumu sistemātisku 
administratīvo pārbaudi, ko papildina 
pārbaudes uz vietas.

Or. it

Grozījums Nr. 62

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 proporcionalitātes 
principu, jāņem vērā daži aspekti, 
piemēram:
– darījumu finansiālais aspekts;
– vadības un kontroles sistēmu iepriekšējo 
revīziju labvēlīgais atzinums;
– par pārbaudēm atbildīgo valsts iestāžu 
uzticamība;
– brīvprātīga iestāšanās vadības sistēmās, 
kas sertificētas saskaņā ar starptautiski 
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atzītiem standartiem.

Or. it

Pamatojums

Ir svarīgi konkretizēt dažus noderīgus aspektus, kas uzskatāmi par pamatu, kāds nepieciešams 
pārbaužu proporcionalitātes nodrošināšanai.

Grozījums Nr. 63

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Dalībvalstis var samazināt uz vietas 
veicamo pārbaužu skaitu, ja kļūdu 
īpatsvars ir pieņemamā līmenī un vadības 
un kontroles sistēmas uz vietas darbojas 
pienācīgi. Komisija pieņem deleģētos 
aktus saskaņā ar 111. pantu, ar kuriem 
paredz precīzus nosacījumus un 
noteikumus, kas dalībvalstīm jāpiemēro. 
Turklāt Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 111. pantu, ar 
kuriem paredz noteikumus par obligāto 
skaitu uz vietas veicamām pārbaudēm, 
kas nepieciešamas efektīvai risku 
pārvaldībai, kā arī nosacījumus, ar 
kādiem dalībvalstīm šādu pārbaužu skaits 
jāpalielina.

Or. en

Grozījums Nr. 64

Regulas priekšlikums
64. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai nodrošinātu pārbaužu pareizu un 
efektīvu piemērošanu un to, ka 
pārliecināšanās par atbilstības nosacījumu 

1. Lai nodrošinātu pārbaužu pareizu un 
efektīvu piemērošanu un to, ka 
pārliecināšanās par atbilstības nosacījumu 
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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.

ievērošanu notiek efektīvi, saskaņoti un 
nediskriminējoši, aizsargājot Savienības 
finanšu intereses, Komisija ir pilnvarota 
pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 
111. pantu, jo īpaši paredzot:

a) noteikumus par situācijām, kad 
saņēmēji vai to pārstāvji kavē pārbaužu 
veikšanu;
b) noteikumus par administratīvām 
pārbaudēm un pārbaudēm uz vietas, 
kuras dalībvalstīm jāveic un kurās 
piemēro atbilstošu un samērīgu, uz riska 
analīzi balstītu pieeju, lai pārbaudītu to 
pienākumu, saistību un atbilstības 
kritēriju ievērošanu, kas izriet no 
Savienības tiesību aktu piemērošanas;
c) noteikumus un metodes attiecībā uz 
ziņojumiem par veiktajām pārbaudēm un 
verifikāciju un to rezultātiem;
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 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;
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 
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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 
uzglabāšanai domātu produktu atbilstību, 
kā arī konkursa procedūru izmantošanu 
abiem gadījumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 65

Regulas priekšlikums
64. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija, izmantojot īstenošanas 
aktus, pieņem vajadzīgos noteikumus, lai 
panāktu šīs nodaļas vienādu piemērošanu 
Savienībā. Minētie noteikumi jo īpaši var 
skart:
a) noteikumus par administratīvām 
pārbaudēm un pārbaudēm uz vietas, 
kuras dalībvalstīm jāveic, 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;
d) iestādes, kuras atbildīgas par 
atbilstības pārbaužu veikšanu, kā arī par 
šo pārbaužu saturu, biežumu un 

svītrots
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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;
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;
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 
uzglabāšanai domātu produktu atbilstību, 
kā arī konkursa procedūru izmantošanu 
gan valsts intervences, gan privātās 
uzglabāšanas gadījumā.
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
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Grozījums Nr. 66

Regulas priekšlikums
65. pants – 1. punkts

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 atbalsta piešķiršanas 
kritērijiem saskaņā ar lauksaimniecības 
nozares tiesību aktiem, attiecīgo 
neatbilstošo atbalsta daļu atsauc pilnībā. 

Or. en

Grozījums Nr. 67

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Jo īpaši gadījumā, kad 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.

Or. en

Grozījums Nr. 68

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Ja atbalsts ir atkarīgs no konkrētu 
saistību izpildes un ir konstatēts, ka 
saņēmējs šīs saistības nav izpildījis, 
attiecīgo atbalstu atsauc pilnībā vai daļēji. 
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Or. en

Pamatojums

1. punkts ir sadalīts divos punktos — viens par atbalsta piešķiršanas kritēriju neizpildi un otrs 
par saistību neizpildi, jo katrā no šiem gadījumiem sekām vajadzētu būt atšķirīgām. 

Grozījums Nr. 69

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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 leģislatīvi 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. 

Or. en

Pamatojums

Būtu jānorāda, ka sodu piemērošanas principa pamatā var būt tikai leģislatīvie akti (jēdziens, 
kas saskaņā ar LESD 289. panta 3. punktu attiecas tikai uz parastā vai īpašā likumdošanas 
procedūrā pieņemtiem aktiem) un sīkāk izstrādātus noteikumus par šo sodu piemērošanu var 
paredzēt ar īstenošanas vai deleģētiem aktiem.

Grozījums Nr. 70

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. 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 

2. Šajos administratīvajos sodos kā 
maksimālo līdzekli var piemērot pilnīgu 
pieteikuma izslēgšanu no vienas vai 
vairākām atbalsta shēmām vai atbalsta 
pasākumiem uz vienu vai vairākiem 
kalendārajiem gadiem.
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pasākumiem uz vienu vai vairākiem 
kalendārajiem gadiem. 

Or. en

Pamatojums

Samērīguma princips (sodam ir vairākas pakāpes atbilstoši neatbilstības nopietnībai utt.) 
būtu jāpiemēro ne tikai sodiem, kas uzlikti saskaņā ar 2. punktu, bet arī attiecībā uz 
1.a punktā minēto atsaukšanu. 

Grozījums Nr. 71

Regulas priekšlikums
65. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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. 72

Regulas priekšlikums
65. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Summas, uz kurām attiecas 1.a punktā 
minētā atsaukšana un 2. punktā minētie 
administratīvie sodi, nosaka pakāpēs 
atkarībā no konstatētās neatbilstības 
nopietnības, apjoma, ilguma un 
atkārtošanās.

Or. en
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Grozījums Nr. 73

Regulas priekšlikums
65.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

65.a pants
Maksājumu atsaukšana un samazināšana 

lauksaimniekiem, kuri ievēro klimatam 
un videi labvēlīgu lauksaimniecības 

praksi
Neatkarīgi no 65. panta gadījumā, ja 
saskaņā ar minēto pantu atbalstu atsauc 
un samazina Regulas … (Tiešie 
maksājumi) 2. nodaļas III sadaļā minēto 
saistību neizpildes dēļ, atsaukto un 
samazināto maksājumu summa nedrīkst 
pārsniegt minētajā nodaļā noteikto 
maksājumu apjomu.

Or. en

Pamatojums

Tiešo maksājumu regulas 2. nodaļas III sadaļā minētais maksājums par videi labvēlīgu praksi 
būtu skaidri jānodala no pamatmaksājuma. Sīkāki noteikumi par videi labvēlīgas prakses 
maksājumu samazināšanu un atsaukšanu nedrīkstētu radīt faktisku šim maksājumam 
paredzētā finansējuma īpatsvara palielināšanos. Tāpēc videi labvēlīgas prakses prasību 
neievērošana nedrīkstētu ietekmēt pamatmaksājumu.

Grozījums Nr. 74

Regulas priekšlikums
66. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) tiesību piedalīties atbalsta shēmā 
atcelšanu, maksājuma nepiešķiršanu un 
apturēšanu vai atbalsta, maksājumu vai 
kompensāciju samazinājuma likmi vai 
jebkuru citu sodu, jo īpaši gadījumos, kad 
nav ievēroti termiņi, produkts, lielums vai 
daudzums neatbilst pieteikumam, shēmas 
novērtēšana vai informācijas paziņošana 
nav notikusi, ir nepareiza vai nav laikus 

a) tiesību piedalīties atbalsta shēmā 
atcelšanu, maksājuma nepiešķiršanu un 
apturēšanu vai atbalsta, maksājumu vai 
kompensāciju samazinājuma likmi 
gadījumos, kad nav ievēroti termiņi, 
produkts, lielums vai daudzums neatbilst 
pieteikumam, shēmas novērtēšana vai 
informācijas paziņošana nav notikusi, ir 
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paziņota; nepareiza vai nav laikus paziņota;

Or. en

Pamatojums

Piemērojamo sodu veidi un pārkāpumu veidi, uz kuriem tie attiecas, būtu jānosaka tiesību 
aktos, un deleģētajos aktos iekļaujamam uzskaitījumam nevajadzētu būt papildināmam.

Grozījums Nr. 75

Regulas priekšlikums
66. pants – 1. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) apstiprinājuma vai atzīšanas atsaukšanu 
vai apturēšanu, jo īpaši tad, ja tirgus 
dalībnieks, ražotāju organizācija, ražotāju 
organizāciju apvienība, ražotāju grupa vai 
starpnozaru organizācija neievēro vai vairs 
neatbilst vajadzīgajiem nosacījumiem, 
tostarp nesniedz paziņojumus;

g) apstiprinājuma vai atzīšanas atsaukšanu 
vai apturēšanu, ja tirgus dalībnieks, 
ražotāju organizācija, ražotāju organizāciju 
apvienība, ražotāju grupa vai starpnozaru 
organizācija neievēro vai vairs neatbilst 
vajadzīgajiem nosacījumiem, tostarp 
nesniedz paziņojumus;

Or. en

Pamatojums

Piemērojamo sodu veidi un pārkāpumu veidi, uz kuriem tie attiecas, būtu jānosaka tiesību 
aktos, un deleģētajos aktos iekļaujamam uzskaitījumam nevajadzētu būt papildināmam.

Grozījums Nr. 76

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) procedūras un tehniskus kritērijus, kas 
saistīti ar 1. punktā minētajiem 
pasākumiem un sankcijām, ja ir konstatēta 
no attiecīgo tiesību aktu piemērošanas 
izrietošo saistību neizpilde;

a) procedūras, kas saistītas ar 1. punktā 
minētajiem pasākumiem un sankcijām, ja ir 
konstatēta no attiecīgo tiesību aktu 
piemērošanas izrietošo saistību neizpilde;

Or. en
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Grozījums Nr. 77

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) noteikumus un kārtību nepamatoti 
veikto maksājumu atgūšanai, kas izriet no 
attiecīgo tiesību aktu piemērošanas.

b) kārtību nepamatoti veikto maksājumu 
atgūšanai, kas izriet no attiecīgo tiesību 
aktu piemērošanas.

Or. en

Pamatojums

Būtu precīzi jānosaka īstenošanas aktu darbības joma, lai izvairītos no dublēšanās ar 
deleģētajiem aktiem, kas pieņemti saskaņā ar 1. punktu.

Grozījums Nr. 78

Regulas priekšlikums
68. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Dalībvalstis, izveidojot savu integrēto 
sistēmu, maksimāli izmanto tehnoloģijas, 
jo īpaši saistībā ar savstarpējās atbilstības 
pārbaudēm.

Or. en

Grozījums Nr. 79

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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 
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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 ar paziņojumu par 
piedalīšanos.

Or. en

Grozījums Nr. 80

Regulas priekšlikums
75. pants – 1. punkts

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 pieteikumu 
administratīvās pārbaudes, lai pārliecinātos 
par atbilstības nosacījumu ievērošanu 
atbalsta saņemšanai. Šīs pārbaudes 
papildina pārbaudes uz vietas, kuru mērķis 
ir uzraudzīt jomai raksturīgā riska līmeni 
un kuru skaitu pielāgo atkarībā no jomai 
raksturīgā riska un pārbaudes riska.

Or. en

Grozījums Nr. 81

Regulas priekšlikums
75. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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 pēc nejaušības 
principa izraudzītu atbalsta saņēmēju 
izlases veidošanas plānu, kas dod iespēju 
galveno uzmanību pievērst riskantākiem 
pieprasījumiem.
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Or. en

Pamatojums

Ieteicams norādīt, ka atlase attiecas tikai uz atbalsta saņēmējiem, nevis uz lauku 
saimniecībām un/vai atbalsta saņēmējiem, jo saņēmēji jau ir identificēti saskaņā ar 
iepriekšējo 74. pantu.

Grozījums Nr. 82

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Atkāpjoties no 2. punkta, dalībvalstis 
pēc 61. panta 1. punktā noteikto 
administratīvo pārbaužu pabeigšanas, 
ņemot vērā pārmaksāšanas risku, var 
nolemt izmaksāt līdz 50 % no Regulas … 
(Tiešie maksājumi) 2. nodaļas III sadaļā 
minētā 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. 

Or. en

Pamatojums

Daudzās valstīs tādu iemeslu dēļ kā klimatiskie apstākļi lauksaimniekiem savus sējas plānus 
bieži nākas mainīt vēlu. Tas nozīmē, ka pārbaudes var sākties diezgan vēlu un arī beigties 
diezgan vēlu. Vēlie maksājumi saņēmējiem rada nopietnas problēmas. 

Grozījums Nr. 83

Regulas priekšlikums
75. pants – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b Ārkārtas apstākļos un ja budžeta 
stāvoklis to pieļauj, Eiropas Komisija pēc 
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vienas vai vairāku dalībvalstu 
pieprasījuma var atļaut avansa 
maksājumus pirms 16. oktobra.

Or. it

Grozījums Nr. 84

Regulas priekšlikums
77. pants – 1. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) noteikumiem attiecībā uz tehnoloģiju 
izmantošanu, kad veido integrēto sistēmu, 
ar kuru nodrošina sistēmu optimizāciju; 

Or. en

Grozījums Nr. 85

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) neatbilstība ir tieši uz attiecīgo atbalsta 
saņēmēju attiecināmas darbības vai 
bezdarbības rezultāts;

a) neatbilstība ir tieši un nepārprotami uz 
attiecīgo atbalsta saņēmēju attiecināmas 
darbības vai bezdarbības rezultāts;

Or. en

Grozījums Nr. 86

Regulas priekšlikums
91. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Dalībvalstis var izveidot brīdināšanas 
sistēmu, kurā attiecīgie atbalsta saņēmēji 
saņem sākotnējo brīdinājuma vēstuli, lai 
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tādējādi tiem būtu iespēja pārkāpumu 
novērst pirms administratīva soda 
uzlikšanas. Šādu brīdināšanas sistēmu 
piemēro tikai pirmās neatbilstības 
gadījumos, ko neuzskata par smagiem. 
Šādas sistēmas ietekme aprobežojas ar to, 
ka tiek noteikta saņēmēja atbildība par 
neatbilstību. Pēc brīdinājuma vēstuļu 
nosūtīšanas regulāri veic atbilstošas 
pārbaudes, kurās pārliecinās, ka 
neatbilstība ir novērsta.

Or. en

Grozījums Nr. 87

Regulas priekšlikums
93. pants – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neskarot 97. pantu, tehnisku kļūmi 
II pielikuma AP 7 un AP 8 ailē minētajās 
dzīvnieku identifikācijas un reģistrācijas 
sistēmās neuzskata par neatbilstību, kas 
attiecināma uz saņēmēju, un tās dēļ nevar 
uzlikt administratīvu sodu. 

Or. en

Pamatojums

Elektroniskā identifikācijas sistēmā var rasties kļūdas, un tas jāņem vērā, kad 
lauksaimniekiem uzliek sodus. Lauksaimniekus nedrīkstētu sodīt par tehnisku kļūmi, ko viņi 
nevar kontrolēt. 

Grozījums Nr. 88

Regulas priekšlikums
93. pants – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropas Parlamenta un Padomes 
2000. gada 23. oktobra Direktīvu 

svītrots
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2000/60/EK, ar ko izveido sistēmu 
Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas 
jomā, uzskatīs par II pielikuma daļu pēc 
tam, kad šo direktīvu būs īstenojušas visas 
dalībvalstis un būs noteikti pienākumi, 
kas tieši attiecināmi uz lauksaimniekiem. 
Lai ņemtu vērā šos elementus, Komisija ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus 
saskaņā ar 111. pantu, lai grozītu 
II pielikumu 12 mēnešu laikā no brīža, 
kad pēdējā dalībvalsts ir Komisijai 
paziņojusi par direktīvas īstenošanu.

Or. it

Pamatojums

Gluži pretēji — attiecībā uz šo jautājumu, ja neskar dalībvalstu piemērotos saistošos 
aspektus, turpmāk ir jāveic pasākumi, ar kuriem Eiropas mēroga noteikumus saskaņo 
parastajā likumdošanas procedūrā.

Grozījums Nr. 89

Regulas priekšlikums
93. pants – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropas Parlamenta un Padomes 
2009. gada 21. oktobra Direktīvu 
2009/128/EK, ar kuru nosaka Kopienas 
sistēmu pesticīdu ilgtspējīgas lietošanas 
nodrošināšanai, uzskatīs par II pielikuma 
daļu pēc tam, kad šo direktīvu būs 
īstenojušas visas dalībvalstis un būs 
noteikti pienākumi, kas tieši attiecināmi 
uz lauksaimniekiem. Lai ņemtu vērā šos 
elementus, Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 111. pantu, lai 
grozītu II pielikumu 12 mēnešu laikā no 
brīža, kad pēdējā dalībvalsts ir Komisijai 
paziņojusi par direktīvas īstenošanu, 
tostarp attiecībā uz pienākumiem saistībā 
ar integrētu augu aizsardzību.

svītrots

Or. it
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Pamatojums

Gluži pretēji — attiecībā uz šo jautājumu, ja neskar dalībvalstu piemērotos saistošos 
aspektus, turpmāk ir jāveic pasākumi, ar kuriem Eiropas mēroga noteikumus saskaņo 
parastajā likumdošanas procedūrā.

Grozījums Nr. 90

Regulas priekšlikums
93. pants – 8. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Turklāt Komisija, izmantojot īstenošanas 
aktus, pieņem metodes uzturamās
ilggadīgo zālaugu platību un 
lauksaimniecības zemes attiecības 
noteikšanai. Šos īstenošanas aktus pieņem 
saskaņā ar 112. panta 3. punktā minēto 
pārbaudes procedūru

Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos 
aktus saskaņā ar 111. pantu, ar kuriem 
paredz sīkākus noteikumus par metodēm 
uzturamo ilggadīgo zālaugu platību un 
lauksaimniecības zemes attiecības 
noteikšanai. 

Or. it

Grozījums Nr. 91

Regulas priekšlikums
94. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina to, lai visās 
lauksaimniecības platībās, tostarp zemē, ko 
vairs neizmanto ražošanai, tiktu uzturēti 
labi lauksaimniecības un vides apstākļi. 
Dalībvalstis valsts vai reģiona līmenī 
nosaka obligātos standartus atbalsta 
saņēmējiem attiecībā uz zemes labiem 
lauksaimniecības un vides apstākļiem, 
pamatojoties uz II pielikumu un ņemot 
vērā attiecīgo apgabalu raksturīgās 
īpašības, tostarp augsnes un klimatiskos 
apstākļus, esošās lauksaimniecības 
sistēmas, zemes izmantošanu, augseku, 
lauksaimniecības praksi un saimniecību 
struktūru. Dalībvalstis nenosaka tādas 
obligātās prasības, kas nav noteiktas 

Dalībvalstis nodrošina to, lai visās 
lauksaimniecības platībās tiktu uzturēti labi 
lauksaimniecības un vides apstākļi. 
Dalībvalstis valsts vai reģiona līmenī 
nosaka obligātos standartus atbalsta 
saņēmējiem attiecībā uz lauksaimniecības 
un vides ziņā labu zemes stāvokli, 
pamatojoties uz II pielikumu un ņemot 
vērā attiecīgo apgabalu raksturīgās 
īpašības, tostarp augsnes un klimatiskos 
apstākļus, esošās lauksaimniecības 
sistēmas, zemes izmantošanu, augseku, 
lauksaimniecības praksi un saimniecību 
struktūru. Dalībvalstis nenosaka tādas 
obligātās prasības, kas nav noteiktas 
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II pielikumā. II pielikumā. 

Or. it

Grozījums Nr. 92

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis var izmantot savas pašreizējās 
administrācijas un kontroles sistēmas, lai 
nodrošinātu atbilstību savstarpējās 
atbilstības noteikumiem.

Dalībvalstis var izmantot savas pašreizējās 
administrācijas un kontroles sistēmas, lai 
nodrošinātu atbilstību savstarpējās 
atbilstības noteikumiem, un tās nosaka 
pārbaudāmas prasības un standartus, kas 
jāpiemēro saimniecībās.

Or. en

Grozījums Nr. 93

Regulas priekšlikums
96. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis veic pārbaudes uz vietas, lai 
pārliecinātos, ka atbalsta saņēmējs pilda 
šajā sadaļā paredzētos pienākumus.

3. Dalībvalstis veic pārbaudes uz vietas, lai 
pārliecinātos, ka atbalsta saņēmējs pilda 
šajā sadaļā paredzētos pienākumus. To 
darot, dalībvalstis saskaņā ar samērīguma 
principu galveno uzmanību pievērš 
riskantākajiem pieprasījumiem. 

Or. en
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Grozījums Nr. 94

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šīs regulas 91. pantā minēto sodu 
piemēro, ja kādā kalendārajā gadā 
(turpmāk – „attiecīgais kalendārais gads”) 
kādu brīdi nav ievēroti savstarpējās 
atbilstības noteikumi un attiecīgā 
neatbilstība ir attiecināma uz atbalsta 
saņēmēju, kurš attiecīgajā kalendārajā gadā 
iesniedza atbalsta pieteikumu vai 
maksājuma pieprasījumu.

1. Šīs regulas 91. pantā minēto sodu 
piemēro, ja kādā kalendārajā gadā 
(turpmāk – „attiecīgais kalendārais gads”) 
kādu brīdi nav ievēroti savstarpējās 
atbilstības noteikumi un attiecīgā 
neatbilstība ir tieši un nepārprotami 
attiecināma uz atbalsta saņēmēju, kurš 
attiecīgajā kalendārajā gadā iesniedza 
atbalsta pieteikumu vai maksājuma 
pieprasījumu.

Or. en

Grozījums Nr. 95

Regulas priekšlikums
99. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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 neatbilstību radījusi klaja nolaidība,
samazinājuma procentuālā daļa principā 
nav mazāka par 20 %, un tās rezultāts var 
būt maksājuma nepiešķiršana saskaņā ar 
vienu vai vairākām atbalsta shēmām, un to 
var piemērot vienu vai vairākus kalendāros 
gadus.

Or. it

Pamatojums

Saglabājot terminu „tīša neatbilstība”, ir grūti šādu neatbilstību konstatēt, jo „tīšumu” nevar 
objektīvi apstiprināt.
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Grozījums Nr. 96

Regulas priekšlikums
101. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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.

Or. en

Grozījums Nr. 97

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija, izmantojot īstenošanas aktus, 
var pieņemt pasākumus, lai aizsargātu 
Savienības tiesību aktu piemērošanu, ja to 
var apdraudēt ar valsts valūtu saistītas 
ārkārtējas monetāra rakstura darbības. 
Vajadzības gadījumā šie pasākumi var 
atkāpties no spēkā esošajiem noteikumiem.

1. Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 111. pantu, ar 
kuriem nosaka pasākumus, lai aizsargātu 
Savienības tiesību aktu piemērošanu, ja to 
var apdraudēt ar valsts valūtu saistītas 
ārkārtējas monetāra rakstura darbības. 
Vajadzības gadījumā šie pasākumi var 
atkāpties no spēkā esošajiem noteikumiem.

Or. it

Grozījums Nr. 98

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Izveido kopīgu uzraudzības un 
novērtēšanas sistēmu, lai vērtētu kopējās 
lauksaimniecības politikas darbību. Tajā 

1. Izveido kopīgu uzraudzības un 
novērtēšanas sistēmu, lai vērtētu kopējās 
lauksaimniecības politikas darbību un jo 
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ietilpst visi instrumenti, kas saistīti ar 
kopējās lauksaimniecības politikas 
pasākumu uzraudzību un novērtēšanu un 
jo īpaši ar

īpaši ar:

Regulā (ES) Nr. TM/xxx paredzēto tiešo 
maksājumu,

a) Regulā (ES) Nr. TM/xxx paredzēto tiešo 
maksājumu, 

Regulā (ES) Nr. TKO/xxx paredzēto tirgus 
pasākumu,

b) Regulā (ES) Nr. TKO/xxx paredzēto 
tirgus pasākumu,

Regulā (ES) Nr. LA/xxx paredzēto lauku 
attīstības pasākumu uzraudzību un 
novērtēšanu un

c) Regulā (ES) Nr. LA/xxx paredzēto lauku 
attīstības pasākumu uzraudzību un 
novērtēšanu un

šajā regulā paredzētās savstarpējās 
atbilstības piemērošanu.

d) šajā regulā paredzētās savstarpējās 
atbilstības piemērošanu. 

Šā panta 1. punktā minēto kopējās 
lauksaimniecības politikas pasākumu 
ietekmi vērtē saistībā ar šādiem mērķiem:
a) ekonomiski dzīvotspējīga pārtikas 
ražošana, galveno uzmanību pievēršot 
lauksaimniecības ienākumiem, 
lauksaimniecības ražīgumam un cenu 
stabilitātei;
b) ilgtspējīga dabas resursu 
apsaimniekošana un klimata politika, 
galveno uzmanību pievēršot 
siltumnīcefekta gāzu emisijām, 
bioloģiskajai daudzveidībai, augsnei un 
ūdenim;
c) līdzsvarota teritoriālā attīstība, galveno 
uzmanību pievēršot nodarbinātībai 
laukos, izaugsmei un nabadzībai lauku 
apvidos.
Lai nodrošinātu efektīvu šā punkta 
piemērošanu, Komisija ir pilnvarota 
pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 
111. pantu attiecībā uz šīs sistēmas saturu 
un uzbūvi, tostarp rādītāju kopumu un to 
aprēķināšanas metodēm. 

Or. en
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Grozījums Nr. 99

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 100

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

a) ekonomiski dzīvotspējīga pārtikas 
ražošana, galveno uzmanību pievēršot 
lauksaimniecības ienākumiem, 
lauksaimniecības ražīgumam un cenu 
stabilitātei;
b) ilgtspējīga dabas resursu 
apsaimniekošana un klimata politika, 
galveno uzmanību pievēršot 
siltumnīcefekta gāzu emisijām, 
bioloģiskajai daudzveidībai, augsnei un 
ūdenim;
c) līdzsvarota teritoriālā attīstība, galveno 
uzmanību pievēršot nodarbinātībai 
laukos, izaugsmei un nabadzībai lauku 
apvidos.

Or. en
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Grozījums Nr. 101

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots 

Or. en

Grozījums Nr. 102

Regulas priekšlikums
II pielikums – LLV 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 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. 

Or. en

Pamatojums

Lai novērstu invazīvo sugu izplatību, ir vajadzīgi pareizi plānoti daudzgadu pasākumi, kas ir 
ļoti dārgi. Būtu jānosaka, ka atbalstu invazīvo sugu izplatības novēršanai var piešķirt kā 
lauku attīstības pasākumam. Svarīgi būtu to atļaut, jo invazīvo sugu izplatības novēršanas 
izmaksas ir ļoti augstas un ir nepieciešams atbalsts, lai tās kompensētu. Šā iemesla dēļ 
invazīvo sugu izplatības novēršanu nevajadzētu iekļaut savstarpējās atbilstības prasībās.
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PASKAIDROJUMS

Jau 2010. gada maijā Parlaments patstāvīgajā ziņojumā par KLP vienkāršošanu (A7-
0051/2010) norādīja, ka lauksaimnieku dzīvi steidzami vajag padarīt vieglāku. Šis viedoklis 
no jauna bija uzsvērts 2010. gada jūlijā ziņojumā par kopējās lauksaimniecības politikas 
nākotni pēc 2013. gada (A7-0204/2010) un 2011. gada maijā ziņojumā par KLP 2020. gada 
perspektīvā: kā risināt nākotnē paredzamās ar pārtiku, dabas resursiem un teritoriālajiem 
aspektiem saistītās problēmas (A7-0202/2011), kurā Parlaments vēlreiz apliecināja savu 
apņemšanos vienkāršot sarežģīto administratīvo sistēmu un atslogot lauksaimniekus 
laikposmā pēc 2013. gada. Galvenais mērķis ir panākt efektīvāku rīcību un veicināt resursu 
lietderīgāku izmantošanu, lai tādējādi ES lauksaimniecības nozari padarītu konkurētspējīgāku, 
aizsargātu darba vietas un radītu tās no jauna, kā arī palīdzētu nodrošināt lauku teritoriju 
līdzsvarotu attīstību.

Lai īstenotu šos vērienīgos un vienlaikus nepieciešamos mērķus, ir jāsniedz lauksaimniekiem 
daudz plašāka palīdzība, aptverot arī ar tirgu un inovācijām saistītus aspektus, un tādā veidā 
dodot viņiem iespēju izprast un izmantot instrumentus, kas ļaus viņiem kļūt 
konkurētspējīgākiem.

Ir jāatrod veidi, kā panākt sinerģiju starp KLP finansēšanas un KLP pārvaldības un 
uzraudzības mehānismiem, šim nolūkam izmantojot pieeju, kas paredz mērķu sasniegšanu 
vērtēt ar praktiskiem, lauksaimniekiem viegli izmantojamiem instrumentiem un nodrošina 
neapstrīdamas priekšrocības ES iedzīvotājiem un patērētājiem.

Lauksaimnieku prasībām vairāk atbildīs sistēma, kas ir pietiekami elastīga, lai varētu izpildīt 
tirgus prasības un rast risinājumu negaidītām situācijām, kuras var traucēt attiecīgo procedūru 
īstenošanu, jo tāda sistēma spēs nodrošināt, ka kļūmes, par kurām ir noteikta atbildība, tiek 
konstatētas agrīnā posmā, tādējādi panākot, ka galīgais saņēmējs ne vienmēr tiek sodīts.

Šajā ziņojuma projektā ir atkārtoti norādīts uz samērīguma principu. Ja šo principu piemēro 
sodu un pārbaužu sistēmai, tas kļūst par galveno jaunās koncepcijas nostādni, proti, rīcībai 
pārkāpumu gadījumā vajadzētu būt samērīgai ne tikai ar izdarīto pārkāpumu, bet arī ar 
kavējuma ilgumu un lauksaimnieka iespējamās atbildības pakāpi.

Visbeidzot, un tas ir ne mazāk svarīgi, — uzmanība būtu jāpievērš tam, ka šis ziņojuma 
projekts tika sagatavots, pamatojoties uz maksimālajām summām, kas kopējai 
lauksaimniecības politikai noteiktas Komisijas 2011. gada 29. jūnija priekšlikumā par 
daudzgadu finanšu shēmu (Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai „Budžets stratēģijai 
„Eiropa 2020””, COM(2011)500). Ja minēto priekšlikumu būtiski grozīs, šis ziņojuma 
projekts būs attiecīgi jāpārskata.


