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ĪSS PAMATOJUMS

Bieži vien sarežģītās KLP pārvaldības vienkāršošana ir svarīga prioritāte, kuras īstenošanai 
jābūt līdzsvarā ar obligāto prasību garantēt Savienības interešu efektīvu aizsardzību 
īstenošanu.

Labākam regulējumam un birokrātijas, kas skar lauksaimniekus, samazināšanai jābūt 
svarīgiem nākamās KLP elementiem. Tāpat būtu jāizvairās arī no nepamatota administratīvā 
sloga un izmaksām dalībvalsts iestādēm, jo īpaši saistībā ar fiskālo konsolidāciju dalībvalstīs 
un resursu nepietiekamību. Lai nodrošinātu drošu un mērķtiecīgu Savienības fondu 
pārvaldību, ar multifunkcionālu KLP garantējot būtiskus sabiedriskos labumus, ir jāīsteno 
Komisijas un dalībvalstu kopēja pārvaldība.

Komisijas priekšlikuma mērķis ir KLP finanšu noteikumus par savstarpējo atbilstību, kontroli 
un sankcijām un saimniecību konsultatīvo sistēmu noteikt vienā kopējā regulā (horizontālā 
regula) un ar to aizstāt Padomes Regulu (EK) Nr. 1290/2005.

Rezumējot, Komisija ierosina ierobežot maksājumu aģentūru skaitu līdz vienai uz dalībvalsti 
vai reģionu. Tā paplašina sertifikācijas iestāžu kompetences, tostarp attiecībā uz pamatā esošo 
darījumu likumības un pareizības kontroli, ko pašreiz veic Komisija. Saimniecību 
konsultatīvās sistēmas obligātā darbības joma dalībvalstīs ir paplašināta. Attiecībā uz 
savstarpējo atbilstību Komisija ierosina konkrētas izmaiņas LLVA un AP prasībās.  Komisija 
tāpat ierosina arī izveido kopīgu uzraudzības un novērtēšanas sistēmu abiem KLP pīlāriem.
Lai garantētu, ka netiek pārsniegts gada maksimālais budžeta apjoms Komisija izmantos 
lauksaimniecības izdevumu ikmēneša agrīnā brīdinājuma un uzraudzības sistēmu.

Attiecībā uz atmaksāšanu Komisija ierosina, ka visas ar līdzekļu neatgūšanu saistītās 
izmaksas sedz no dalībvalsts budžeta, lai gan šādas izmaksas pašreiz tiek segtas gan no ES, 
gan dalībvalsts budžeta. Pašreiz piemērotais noteikums, ka neatgūto līdzekļu finanšu sekas 
sedz kopīgi, tiek ieviests no jauna, tāpat kā atgūto summu proporcionālā daļa, ko dalībvalstis 
var paturēt (57. panta 2. daļa un 100. pants), jo tā tiek kompensētas dalībvalstu 
administratīvās izmaksas un veicināta efektīvāka kontroles sistēma.

Ir būtiski nodrošināt, lai tiek ievērotas prasības par piešķirto maksājumu saistību ar 
sabiedrības vajadzībām. Tajā pašā laikā lauksaimniekiem nepieciešamas mērķtiecīgas 
konsultācijas attiecībā uz prasībām, kas jāievēro. Kontrolēm un finanšu korekcijām jābūt 
iedarbīgām un preventīvām, taču samērīgām.

Šis ziņojums tika sagatavots, pamatojoties uz Eiropas Komisijas nākamajā daudzgadu finanšu 
shēmā KLP paredzētajām kopējām summām. Ja šajā priekšlikumā tiktu izdarītas būtiskas 
izmaiņas, šā atzinuma saturs būtu jāpārskata.

GROZĪJUMI
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Budžeta komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Lauksaimniecības un lauku attīstības 
komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

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. 
Sagatavojot un izstrādājot deleģētus aktus, 
Komisijai būtu jānodrošina, lai attiecīgi 
dokumenti vienlaikus, laicīgi un pienācīgi 
tiktu nosūtīti Eiropas Parlamentam un 
Padomei.
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(Šie divi grozījumi, aizstājot vārdu„sodi” 
ar vārdiem „administratīvie sodi” un 
vārdus „ilggadīgās zālaugu platības ” ar 
vārdiem „ilggadīgās zālaugu platības un 
ganības”, attiecas uz visu tekstu; ja tos 
pieņems, vajadzēs veikt atbilstošas 
izmaiņas visā tekstā.)

Pamatojums

Termins „sods” ir aizstāts ar terminu „administratīvais sods” Padomes Regulas (EK, 
Euratom) Nr. 2988/95 par Eiropas Kopienu finanšu interešu aizsardzību 4. un 5. panta 
nozīmē.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) Šajā regulā, ja nepieciešams, būtu 
jāparedz ar nepārvaramu varu un 
ārkārtas apstākļiem saistīti izņēmumi. 
Nepārvaramas varas jēdziens saistībā ar 
lauksaimniecības nozares regulām būtu 
jāinterpretē, ņemot vērā Eiropas 
Savienības Tiesas judikatūru.

Grozījums Nr. 3

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 

svītrots
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pienākumus. Saskaņā ar direktīvu 
prasības saimniecību līmenī piemēros 
vēlākais no 2013. gada 1. janvāra.

Grozījums Nr. 4

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

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
IV sadaļa – II nodaļa– 4. iedaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. iedaļa tiek svītrota

Grozījums Nr. 6

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Jēdziens „lauksaimniecības nozares 
tiesību akti” ietver jebkādus 
piemērojamus tiesību aktus, kas pieņemti, 
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pamatojoties uz Līguma par Eiropas 
Savienības darbību (LESD) 43. pantu, 
saistībā ar kopējo lauksaimniecības 
politiku, kā arī attiecīgā gadījumā 
jebkādus deleģētos vai īstenošanas aktus, 
kas pieņemti, pamatojoties uz minētajiem 
tiesību aktiem.

Grozījums Nr. 7

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Jēdziens „pārkāpums” tiek definēts kā 
pārkāpums Padomes 1995. gada 18. 
decembra Regulas (EK, Euratom) 
Nr. 2988/95 par Eiropas Kopienu finanšu 
interešu aizsardzību 1. panta 2. punkta 
nozīmē1.
_______________
1 OV L 312, 23.12.1995, 1. lpp.

Grozījums Nr. 8

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, ko dalībvalsts 
izraudzījusies publiskā konkursa 
procedūrā, kas sniedz atbilstoši Savienības 
revīzijas standartiem sagatavotu 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.
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Grozījums Nr. 9

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. Eiropas Parlaments un 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.

Pamatojums

Atbilst nostājai, ko Parlaments pieņēma 2012. gada 4. jūlijā (P7_TA-PROV(2012)0281) 
saistībā ar tiesību aktu saskaņošanu atbilstoši Lisabonas līgumam.

Grozījums Nr. 10

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.

Pamatojums

Atbilst nostājai, ko Parlaments pieņēma 2012. gada 4. jūlijā (P7_TA-PROV(2012)0281) 
saistībā ar tiesību aktu saskaņošanu atbilstoši Lisabonas līgumam.
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Grozījums Nr. 11

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 
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.

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

Pamatojums

Atbilst nostājai, ko Parlaments pieņēma 2012. gada 4. jūlijā (P7_TA-PROV(2012)0281) 
saistībā ar tiesību aktu saskaņošanu atbilstoši Lisabonas līgumam.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
38. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisijas lēmums, ar kuru pieņem 
Regulas (ES) Nr. LA/xxx 58. panta 
4. punktā minēto projektu sarakstu, 
kuriem tiek piešķirta balva par 
novatorisku vietēja mēroga sadarbību, 
uzskatāms par finansēšanas lēmumu 
Regulas (ES) Nr. FR/xxx [75.] panta 
[2.] punkta nozīmē.

svītrots

Pēc pirmajā daļā minētā lēmuma 
pieņemšanas Komisija nodrošina 
dalībvalstij budžeta saistības šajā 
dalībvalstī projektiem piešķirto balvu 
kopējās summas apmērā, ievērojot 
Regulas (ES) Nr. LA/xxx 51. panta 
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2.punktā minēto ierobežojumu.

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
39. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Veicot 35. pantā minētos 
starpmaksājumus, Komisija veic 
maksājumus, lai atlīdzinātu akreditēto 
maksājumu aģentūru izdevumus, kas 
radušies, piešķirot šajā iedaļā minētās 
balvas, attiecīgajām dalībvalstīm pieejamo 
budžeta saistību robežās.

svītrots

2. Katra maksājuma veikšana atkarīga no 
tā, vai Komisijai ir nosūtīta akreditētās 
maksājumu aģentūras parakstīta 
izdevumu deklarācija saskaņā ar 
102. panta 1. punkta c) apakšpunktu.
3. Akreditētās maksājumu aģentūras 
sagatavo un vai nu tiešā veidā, vai arī ar 
koordinējošās iestādes starpniecību, ja 
tāda ir norīkota, nosūta Komisijai 
izdevumu deklarācijas, kas saistītas ar 
balvu par novatorisku vietēja mēroga 
sadarbību, termiņos, kurus Komisija 
noteikusi, izmantojot īstenošanas aktus, 
kas pieņemti saskaņā ar 112. panta 
3. punktā minēto pārbaudes procedūru.
Izdevumu deklarācijas aptver maksājumu 
aģentūru izdevumus, kas radušies katrā 
attiecīgā periodā.
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Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
40. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija automātiski atceļ saistības 
attiecībā uz 38. panta otrajā daļā 
minētajām summām, kas nav izmantotas, 
lai atlīdzinātu dalībvalstīm izdevumus 
saskaņā ar 39. pantu, vai par kurām 
Komisija līdz 31. decembrim otrajā gadā 
pēc budžeta saistību uzņemšanas nav 
saņēmusi nevienu izdevumu deklarāciju, 
kura atbilst minētā panta nosacījumiem.

svītrots

37. panta 3., 4. un 5. punktu piemēro 
mutatis mutandis.

Grozījums Nr. 15

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 saskaņā ar 
61. pantu veikto pārbaužu skaitu un to 
rezultātiem un dalībvalstis šo termiņu 
pārsniedz, Komisija atbilstoši 
proporcionalitātes principam var uz laiku 
apturēt 18. pantā minētos mēneša 
maksājumus vai 35. pantā minētos 
starpmaksājumus, par kuriem nav laicīgi 
atsūtīta attiecīgā statistiskā informācija.
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Grozījums Nr. 16

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 
veicamās pārbaudes pēc iespējas 
vienlaicīgi, kā to paredz šīs regulas 
61. panta 4. punkts. Šādās pārbaudēs var 
piedalīties attiecīgās dalībvalsts pārstāvji.

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
51. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Pamatojums
Atbilstoši Komisijas 2012. gada 2. maija īstenošanas Regulai Nr. 375/2012 (OV L 118, 
3.5.2012., 4.–5. lpp.). 

Grozījums Nr. 18

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja puses nevar vienoties, dalībvalsts var 3. Ja puses nevar vienoties, dalībvalsts var 
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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.

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.

Pamatojums

Saskaņošanas procedūras iznākumam ir jābūt lielākai nozīmei atbilstības noskaidrošanas 
procedūrā. 

Grozījums Nr. 19

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. Vienlaikus ar atmaksāšanas 
pieprasījumu tiek veikta attiecīgo summu 
uzskaite maksājumu aģentūras debitoru 
reģistrā.

Pamatojums

Jēdzies „pirmoreiz konstatēts” ir pārāk vājš — juridisks precizējums ir būtisks atmaksāšanas 
procedūras kontekstā.
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Grozījums Nr. 20

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Pašreizējās kontroles un sankciju 
sistēmas tiek izmantotas saistībā ar 
jebkurām papildu maksājumu shēmām, 
tādējādi izvairoties no jebkāda papildu 
administratīvā sloga un/vai izmaksām.

Grozījums Nr. 21

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Dalībvalstis var nolemt, ka atbalsta 
pieteikums vai maksājuma pieprasījums, 
kas atbilst 1. punktā noteiktajām 
prasībām, ir 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, iesniedzot 
paziņojumu par piedalīšanos.

Pamatojums

Jau saistībā ar pašreizējiem ES tiesību aktiem kompetentajai iestādei jāsniedz 
lauksaimniekiem pieteikuma veidlapu sagataves, kuru pamatā ir iepriekšēji dati, un 
lauksaimnieks var norādīt tikai izmaiņas tajos. Tomēr pieteikums lauksaimniekam jāiesniedz 
katru gadu. 
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Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
93. pants – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropas Parlamenta un Padomes 
2000. gada 23. oktobra Direktīvu 
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.

svītrots

Pamatojums

Efektīgas ūdens resursu pārvaldības nodrošināšana visā ES ir ļoti svarīga. Tomēr tā vietā, lai 
deleģētu pilnvaras Komisijai, Ūdens pamatdirektīvas (2000/60/EC) iekļaušanu savstarpējās 
atbilstības noteikumos — pēc tam, kad dalībvalstis to būs ieviesušas, — būs jāveic, izmantojot 
parasto likumdošanas procedūru. 

Grozījums Nr. 23

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 

svītrots
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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.
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