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ĪSS PAMATOJUMS

Priekšlikums regulai par KLP finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību apvieno vienā 
pamatdokumentā visus noteikumus un prasības, kuru mērķis ir īstenot vienotu Kopienas 
lauksaimniecības politiku un tādējādi efektīvi izpildīt stratēģiju „Eiropa 2020”.

Regulas priekšlikums pēc sava rakstura un funkcijas ir iespējami racionāls un tādam tam 
jābūt, tajā jādefinē visi reglamentējamie jautājumi, kas veido kopējo lauksaimniecības 
politiku, un visi šajā nolūkā īstenojamie vienotie pasākumi un/vai darbības, kas jāīsteno visā 
Savienības teritorijā.

Tāpēc, jo īpaši no reģionālās attīstības viedokļa, priekšlikumā nav pietiekami iekļautas 
izmaiņas un/vai papildinājumi, kas varētu zināmā mērā negatīvi ietekmēt šīs politikas jomas 
uzdevumu un rezultātu.

Ņemot to vērā, atzinumā ir mēģināts lielāku uzmanību pievērst kopējās lauksaimniecības 
politikas galvenajām mērķgrupām, proti, lauksaimniekiem un lauku kopienām, kā arī uzsvērt 
pieeju, kuras pamatā ir īpašo, no vietējiem un teritoriāliem apstākļiem izrietošo vajadzību vērā 
ņemšana.

Piemēram, tiek mēģināts racionalizēt un padarīt efektīvāku KLP institucionālo aspektu un 
samazināt vai novērst nevajadzīgus pienākumus, kas apgrūtina lauksaimniekus. Kaut gan 
regulas priekšlikumā paredzēta maksājumu aģentūru atbildība par savu neefektīvo darbu un 
šīs atbildības pakāpe, tas automātiski nenozīmē, ka samazinās atbalsta saņēmējiem uzliktais 
slogs. Patiešām laikposmā, kas ir iezīmīgs ar grūtībām lauksaimniecības jomā un 
lauksaimniecības tirgu stipru svārstīgumu, maksājuma kavēšanās var radīt lieku slogu lauku 
saimniecībām, kuru nozīmība un materiālā vērtība samazinātos tādu apstākļu dēļ, ko viņi 
nevar ietekmēt.

Atzinumā tiek mēģināts arī saimniecību konsultatīvās sistēmas piemērošanas kritērijus 
attiecināt uz uzņēmumiem un lauku uzņēmējiem, kam vairāk nekā citiem ir vajadzīga 
racionāla un kompetenta mērķu noteikšana lauksaimniecības uzņēmuma vadības jomā. Tas 
tiek darīts, lai lauksaimniecības nozarē īstenotu pārdomātu, nevis piespiedu racionalizāciju, 
īpaši tajos lauku reģionos, kur iedzīvotāji vēl dzīvo un kur lauksaimniecība vēl ir kultūras 
vērtība, dzīvotspējas un bagātības apliecinājums, kaut arī tas nav rēķināms naudā.

Tajā pašā laikā atzinumā ir mēģināts sekmēt sabiedrības kopējos ieguvumus un novērst 
atsevišķu tādu personu rīcība, kuras neievēro noteikumus vai krāpjas, bieži vien radot krīzes 
situācijas, kas lielā mērā un ilgstoši vājina attiecīgās teritorijas centienus.

Visbeidzot, atzinumā ir mēģināts uzraudzības mērķus vēlreiz formulēt atbilstoši ekonomikas 
rādītājiem, kas efektīvāk atspoguļo un fiksē kopējās lauksaimniecības politikas rezultātus, lai 
radītu iespējami pilnīgu priekšstatu par kopējās lauksaimniecības politikas piemērošanas 
sekām. Komiteja uzskata, ka šajā nolūkā ir lietderīgi uzraudzību attiecināt uz šādiem papildu 
mainīgajiem lielumiem: tirgu pieejamība, profesionālās mācības un cenu stabilitāte, 
līgumiskās lauksaimniecības izplatība, no atjaunojamu energoresursu avotiem iegūtas 
enerģijas izplatības, ražošanas un izmantošanas līmenis lauksaimniecībā un lauku kopienās, 
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līdzsvarota teritoriālā attīstība vismaz reģionālā līmenī, sociālā mobilitāte, demogrāfiskās 
tendences, depopulācija, ienākumi, kam nav obligāti jābūt gūtiem no lauksaimniecības, un 
nabadzība lauku apgabalos.

GROZĪJUMI

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

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Atbalsta saņēmēju dalībai saimniecību (12) Kaut arī atbalsta saņēmēju dalībai 



AD\914915LV.doc 5/21 PE494.608v02-00

LV

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

saimniecību konsultatīvajā sistēmā jābūt 
brīvprātīgai, vērienīgi popularizējot 
sistēmu, būtu jāinformē atbalsta 
saņēmējus par visām priekšrocībām, kas 
tiem rodas, izmantojot šo sistēmu. Būtu 
jāatļauj dalība sistēmā visiem atbalsta 
saņēmējiem – pat tiem, kuri nesaņem 
atbalstu saskaņā ar KLP. Tomēr 
dalībvalstis var noteikt prioritātes 
kritērijus, jo sevišķi attiecībā uz tiem 
lauksaimniekiem, kuri pretējā gadījumā 
arī turpmāk nespētu piedalīties un kuriem 
vairāk nekā citiem ir nepieciešamas 
kompetentas instrukcijas, jo īpaši 
teritorijās, kurās lauksaimniecībā 
izmantojamā zeme tiek sadalīta mazos 
gabalos. Ņemot vērā sistēmas raksturu, ir 
atbilstoši konsultatīvās darbības gaitā 
iegūto informāciju uzskatīt par 
konfidenciālu, izņemot gadījumus, kad tiek 
nopietni pārkāpti Savienības vai valsts 
tiesību akti. Lai nodrošinātu sistēmas 
efektivitāti, konsultantiem jābūt atbilstoši 
kvalificētiem un tiem nepieciešamas 
regulāras mācības.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Komisijai būtu jādara dalībvalstīm 
pieejami finanšu līdzekļi, kas vajadzīgi, lai 
segtu akreditēto maksājumu aģentūru 
izdevumus attiecībā uz ELGF. Tas tiek 
veikts atmaksājumu veidā, pamatojoties uz 
šo aģentūru iegrāmatotajiem izdevumiem. 
Kamēr atmaksājumi mēneša maksājumu 
veidā nav veikti, dalībvalstīm jāmobilizē 
finanšu līdzekļi atbilstoši akreditēto 
maksājumu aģentūru vajadzībām. 
Personāla un administratīvas izmaksas 
dalībvalstīm un KLP īstenošanā 
iesaistītajiem atbalsta saņēmējiem būtu 

(13) Komisijai būtu jādara dalībvalstīm 
pieejami finanšu līdzekļi, kas vajadzīgi, lai 
segtu akreditēto maksājumu aģentūru 
izdevumus attiecībā uz ELGF. Tas tiek 
veikts atmaksājumu veidā, pamatojoties uz 
šo aģentūru iegrāmatotajiem izdevumiem. 
Kamēr atmaksājumi mēneša maksājumu 
veidā nav veikti, dalībvalstīm jāmobilizē 
finanšu līdzekļi atbilstoši akreditēto 
maksājumu aģentūru vajadzībām. Lai 
maksājumu aģentūru darbība būtu 
efektīvāka, KLP īstenošanā iesaistīto 
dalībvalstu un atbalsta saņēmēju
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jāsedz no saviem līdzekļiem. personāla un administratīvas izmaksas būtu 
jāsedz aģentūrām pašām.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(14) Agrometeoroloģisko sistēmu 
izmantošanai un satelītattēlu ieguvei un 
pilnveidei vajadzētu nodrošināt Komisijai 
līdzekli lauksaimniecības tirgu pārvaldībai, 
atvieglot lauksaimniecības izdevumu 
uzraudzību un novērtēt un savlaicīgi 
sniegt dabas katastrofu gadījumā.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(23) Lauku attīstības programmas finansē 
no Savienības budžeta, pamatojoties uz 
saistībām un veicot gada maksājumus. 
Būtu jānodrošina iespēja dalībvalstīm 
izmantot paredzētos Savienības līdzekļus, 
tiklīdz tās sāk īstenot minētās programmas. 
Tāpēc par prioritāru būtu jāpadara tāda
atbilstoši ierobežota pirmsfinansēšanas 
sistēma, ar ko nodrošina regulāru finanšu 
līdzekļu plūsmu, lai maksājumus atbalsta 
saņēmējiem programmās veiktu atbilstošā 
laikā.
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Grozījums Nr. 6

Proposed Regulation
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Pamatojums

Termiņš, kurā atbalsta saņēmēji maksājumu saņem, ir ļoti svarīgs faktors gan 
lauksaimniecības uzņēmumiem, gan citiem uzņēmumiem vai pakalpojumu sniedzējiem. Tāpēc, 
lai veicinātu vietējo ekonomiku, jābūt iespējai pienākošās parāda summas iegrāmatot 
uzņēmuma bilancē, jo tiem ir pietiekami liela drošības pakāpe.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
37. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
38. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 9
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Regulas priekšlikums
41. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
44. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(44) Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 485/2008 
dalībvalstīm jāveic pasākumi, kas ir 
vajadzīgi, lai nodrošinātu Savienības 
budžeta finanšu interešu efektīvu 
aizsardzību un jo īpaši lai pārbaudītu 
ELGF finansēto darbību īstumu un 
atbilstību. Skaidrības un racionalitātes 
nolūkā attiecīgie noteikumi būtu jāintegrē 
vienā tiesību aktā. Tādēļ Regula (EK) 
Nr. 485/2008 būtu jāatceļ.

(44) Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 485/2008 
dalībvalstīm jāveic pasākumi, kas ir 
vajadzīgi, lai nodrošinātu Savienības 
budžeta finanšu interešu efektīvu 
aizsardzību un jo īpaši lai pārbaudītu 
ELGF finansēto darbību īstumu un 
atbilstību. Vienkāršības, skaidrības un 
racionalitātes nolūkā attiecīgie noteikumi 
būtu jāintegrē vienā tiesību aktā. Tādēļ 
Regula (EK) Nr. 485/2008 būtu jāatceļ.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
57. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(57) Savstarpējās atbilstības sistēma 
nozīmē zināmus administratīvos 
ierobežojumus gan atbalsta saņēmējiem, 
gan valsts pārvaldes iestādēm, jo 

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

jānodrošina uzskaite, jāveic pārbaudes un 
vajadzības gadījumā jāpiemēro sodi. Šiem 
sodiem jābūt samērīgiem, efektīviem un 
preventīviem. Šādus sodus nedrīkst skart 
saskaņā ar citiem Savienības vai valsts 
tiesību aktu noteikumiem paredzētos citus 
sodus. Konsekvences nolūkā ir lietderīgi 
apvienot attiecīgos Savienības noteikumus 
vienā juridiskajā instrumentā. Attiecībā uz 
lauksaimniekiem, kuri ir Regulas (ES) 
Nr. xxx/xxx[TM] V sadaļā minētās mazo 
lauksaimnieku atbalsta shēmas dalībnieki, 
ir iespējams uzskatīt, ka savstarpējās 
atbilstības sistēmā ieguldītās pūles 
pārsniedz labumu, kāds rastos, noturot šos 
lauksaimniekus minētajā sistēmā. Tāpēc 
vienkāršošanas nolūkā šie lauksaimnieki 
būtu jāatbrīvo no savstarpējās atbilstības 
prasību izpildes, jo īpaši no kontroles 
sistēmas un savstarpējās atbilstības sodu 
riska.

Pamatojums

Mazās lauku saimniecības pēc savas būtības ir „zaļākas” nekā lielākas saimniecības.  
Publiskajām iestādēm jebkurā gadījumā būtu jācenšas samazināt mazo lauku saimniecību 
administratīvo slogu un veicināt mazo lauku saimniecību modeli, ņemot vērā sociālās un 
kultūras priekšrocības, kādas šīm saimniecībām ir lauku apvidos.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
60. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(60) Efektīvai savstarpējās atbilstības 
prasību īstenošanai nepieciešamas 
pārbaudes atbalsta saņēmēju līmenī par to, 
vai tiek pildīti pienākumi. Ja dalībvalsts 
nolemj izmantot iespēju nepiemērot 
samazinājumu vai maksājuma 
nepiešķiršanu, ja attiecīgā summa ir 

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

mazāka par EUR 100, nākamajā gadā 
kompetentajai kontroles iestādei atbalsta 
saņēmēju izlases veidā būtu jāpārbauda, 
vai konstatētās neatbilstības ir novērstas. 
Dalībvalstis ir tiesīgas ieviest arī agrīnas 
brīdināšanas mehānismu, kas ir 
jāpiemēro sākotnējā stadijā pieļautajām 
neatbilstībām, lai savstarpējo atbilstību 
padarītu pieņemamāku lauksaimnieku 
kopienas skatījumā un nodrošinātu 
lauksaimnieku ciešāku iesaistīšanos 
prasību īstenošanā. Šis mehānisms būtu 
jāīsteno kā brīdinājuma vēstule, reaģējot 
uz kuru atbalsta saņēmējam ir jāveic 
labojošas darbības, ko uzrauga 
dalībvalstis turpmākā gada laikā.

Grozījums Nr. 13

Proposed Regulation
2. pants – 2. punkts – fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fa) saimniecības vai tās daļas apķīlāšana 
kļūdaini piešķirtu līdzekļu dēļ, kuri 
saņemti saskaņā ar publiskiem 
paziņojumiem, kas pēc tam atzīti par ES 
tiesību aktiem neatbilstošiem. 

Grozījums Nr. 14

Proposed Regulation
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 vai 
reģionu atsevišķi dienesti vai iestādes, kas, 
ņemot vērā šo struktūrvienību iespējas,
atbild par 4. panta 1. punktā un 5. pantā 
minēto izdevumu pārvaldību un kontroli.
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Grozījums Nr. 15

Proposed Regulation
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 vai reģioni 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, 
vēlams tādas, kas saistītas ar 
akadēmiskām iestādēm vai pētniecības 
centriem.  

Pamatojums

Ņemot vērā KLP reģionalizācijas apsvērumu, liekas, ka nav lietderīgi uzdot šo pienākumu 
veikt vienīgajai valsts līmeņa iestādei, galvenokārt tur, kur valsts teritorijai tās lieluma dēļ 
raksturīgas ļoti atšķirīgas ģeomorfoloģiskās, augsnes un klimatiskās, lauksaimniecības 
sistēmas un kultūras īpatnības. Turklāt šķiet, ka ir vērts censties šo jomu racionalizēt, to tieši 
sasaistot ar akadēmiskām iestādēm un pētnieciskajiem institūtiem, lai tādējādi dažāda statusa 
akadēmisko aprindu pārstāvjus varētu tuvāk iepazīstināt ar lauku saimniecību problēmām.

Grozījums Nr. 16

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Grozījums Nr. 17
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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. Valsts iestāde nodrošina potenciālajam
atbalsta saņēmējam galvenokārt 
elektroniskā veidā atlasīto iestāžu 
atbilstošu sarakstu.

Grozījums Nr. 18

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Vērienīgi popularizējot saimniecību 
konsultatīvo sistēmu, atbalsta saņēmēji 
tiek informēti par visām priekšrocībām, 
kas tiem rodas, izmantojot šo sistēmu.

Grozījums Nr. 19

Proposed Regulation
34. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Pēc Komisijas lēmuma par programmas 
apstiprināšanu pieņemšanas Komisija veic 
sākotnējo priekšfinansējuma maksājumu 
par visu plānošanas periodu. Šis 
sākotnējais priekšfinansējuma maksājums 
veido 7 % no ELFLA ieguldījuma 
attiecīgajā programmā. To var sadalīt ne 
vairāk kā trijās maksājuma daļās atkarībā 
no budžeta pieejamības. Pirmā maksājuma 
daļa veido 3 % no ELFLA ieguldījuma 
attiecīgajā programmā.
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Grozījums Nr. 20

Proposed Regulation
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.

Mērķis ir sniegt saskaņotu, objektīvu un 
visaptverošu informāciju gan Savienībā, 
gan ārpus tās, lai sniegtu plašu ieskatu šajā 
politikā; informāciju var sagatavot, lai 
sasniegtu īpašus mērķus un risinātu 
jautājumus un problēmas, kas pat var 
pastāvēt tikai konkrētās ģeogrāfiskās 
teritorijās.

Grozījums Nr. 21

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 22

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Grozījums Nr. 23

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

Grozījums Nr. 24

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 un 
samērīgas vadības un kontroles sistēmas, 
kuru pamatā ir riska analīze un kurās 
ņem vērā izvēlēto reģionu īpašās 
vajadzības, lai nodrošinātu atbilstību 
tiesību aktiem, kas reglamentē Savienības 
atbalsta shēmas. Katra dalībvalsts, 
izraugoties valsts koordinācijas struktūru, 
atbild par vadības un kontroles sistēmas 
izveidi atbilstoši sava reģiona īpašajiem 
raksturlielumiem, pamatojoties uz 
paziņojumiem, kurus maksājumu 
aģentūras izdara saskaņā ar 7. panta 
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3. punktu. 

Grozījums Nr. 25

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 lielākās 
kļūdas. Uz vietas veikto pārbaužu skaitu 
samazina atbilstoši riskam un lai 
atvieglotu gan publiskajai pārvaldei, gan 
lauksaimniekiem uzlikto administratīvo 
slogu.

Grozījums Nr. 26

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Dalībvalstis ir tiesīgas izveidot 
brīdināšanas sistēmu, lai atbalsta 
saņēmējiem, kuri nav ievērojuši 
noteikumus, būtu iespēja pārkāpumu 
novērst pirms administratīvas sankcijas 
noteikšanas. Ja dalībvalsts nolemj šo 
iespēju izmantot, kompetentā iestāde 
atbalsta saņēmējam nosūta sākotnēju 
brīdinājuma vēstuli, paziņojot par 
konstatēto neatbilstību un pienākumu 
veikt labojošu darbību. Kompetentā 
iestāde nākamajā gadā arī veic vajadzīgos 
pasākumus, lai pārliecinātos, ka saņēmējs 
ir labojis attiecīgo konstatēto neatbilstību.
Šādu brīdinājuma sistēmu piemēro tikai 
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pirmajai neatbilstībai, kuru neuzskata par 
nopietnu un kura ietekmē tikai 
pārkāpumu izdarījušā atbalsta saņēmēja 
saimniecību, ievērojot 99.a pantā minētos 
kritērijus.

Grozījums Nr. 27

Proposed Regulation
93. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Savstarpējās atbilstības noteikumi ir 
Savienības tiesību aktos paredzētās 
apsaimniekošanas prasības un valsts līmenī 
noteiktie standarti attiecībā uz zemes 
labiem lauksaimniecības un vides 
apstākļiem, kā noteikts II pielikumā, šādās 
jomās:

Savstarpējās atbilstības noteikumi ir 
Savienības tiesību aktos paredzētās 
apsaimniekošanas prasības un valsts līmenī 
noteiktie standarti attiecībā uz zemes 
labiem lauksaimniecības un vides 
apstākļiem, kas apstiprināti pēc reģionu 
ierosinājuma un atbilst vietējām 
teritoriālajām īpatnībām; šie noteikumi ir 
izklāstīti II pielikumā un attiecas uz šādām 
jomām:

Grozījums Nr. 28

Proposed Regulation
94. pants – 1. punkts

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 

Dalībvalstis nodrošina to, lai visās 
lauksaimniecības platībās, tostarp zemē, ko 
vairs neizmanto ražošanai, tiktu uzturēti 
labi lauksaimniecības un vides apstākļi. 
Dalībvalstis valsts un, ja vajadzīgs, reģiona 
līmenī saskaņā ar novērtējumiem, kuros 
izmantoti zinātniski dati, 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 un ainavas definīciju un 
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obligātās prasības, kas nav noteiktas 
II pielikumā.

izmaiņas, kas notikušas arī smagu dabas 
katastrofu, piemēram, plūdu un 
ugunsgrēku rezultātā, augseku, 
lauksaimniecības praksi un saimniecību 
struktūru. Dalībvalstis nenosaka tādas 
obligātās prasības, kas nav noteiktas 
II pielikumā.

Grozījums Nr. 29

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja dalībvalsts nolemj izmantot pirmajā 
daļā paredzēto iespēju, kompetentā iestāde 
attiecībā uz atbalsta saņēmēju izlasi 
nākamajā gadā veic vajadzīgos 
pasākumus, lai pārliecinātos, ka atbalsta 
saņēmējs ir labojis attiecīgo konstatēto 
neatbilstību. Par konstatēto neatbilstību 
un pienākumu veikt koriģējošo darbību 
paziņo atbalsta saņēmējam.

svītrots

Pamatojums

Manuprāt, labais Eiropas Komisijas ierosinātais risinājums ir atcelt turpmākās pārbaudes 
nebūtisku pārkāpumu gadījumā. Tomēr attiecībā uz risinājumu, ar kuru ir ierosināts atlasītai 
atbalsta saņēmēju grupai (analizējamai grupai) samazināt pārbaudes, uz kurām attiecas de 
minimis norma, mēs uzskatām, ka saistībā ar vienkāršošanu būtu arī pilnībā jāatceļ 
atkārtotas pārbaudes par pārkāpumiem, uz ko attiecas de minimis norma.
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Grozījums Nr. 30

Proposed Regulation
100. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis var paturēt 10 % no summām, 
kas radušās, piemērojot 99. pantā minētos 
samazinājumus un maksājumu 
nepiešķiršanu.

Dalībvalstis var paturēt 10 % no summām, 
kas radušās, piemērojot 99. pantā minētos 
samazinājumus un maksājumu 
nepiešķiršanu. Šajā panta daļā minētie 
līdzekļi, ja vajadzīgs, paliek attiecīgo 
reģionu rīcībā, un tos var piešķirt lauku 
infrastruktūras celtniecībai. 

Pamatojums

Līdzekļi, kas rodas atsevišķu atbalsta saņēmēju tādas neatbilstīgas rīcības dēļ, kura var 
apdraudēt reģionālo kopienu dažādos līmeņos veikto pasākumu rezultātus, būtu jāiegulda no 
jauna saskaņā ar prasību par ieņēmumu īpašu izmantošanu attiecīgās kopienas interesēs. 

Grozījums Nr. 31

Regulas priekšlikums
100. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis var paturēt 10 % no summām, 
kas radušās, piemērojot 99. pantā minētos 
samazinājumus un maksājumu 
nepiešķiršanu.

Dalībvalstis var paturēt 25 % no summām, 
kas radušās, piemērojot 99. pantā minētos 
samazinājumus un maksājumu 
nepiešķiršanu.

Pamatojums

Es nesaprotu, kāpēc Komisija ir ieviesusi šādu izmaiņu (viņi ir samazinājuši no 25 % līdz 
10 %). Pašreiz spēkā esošajā regulējumā (Regulas Nr. 73/2009 25. pantā) dalībvalstis var 
paturēt 25 % no summām, kas radušās, piemērojot samazinājumus.

Grozījums Nr. 32

Proposed Regulation
110. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) līdzsvarota teritoriālā attīstība, galveno (c) līdzsvarota teritoriālā attīstība vismaz 
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uzmanību pievēršot nodarbinātībai laukos, 
izaugsmei un nabadzībai lauku apvidos.

reģionālā līmenī, pievēršoties lauku 
nodarbinātībai, izaugsmei, sociālai 
mobilitātei, demogrāfiskajām tendencēm, 
depopulācijai, ienākumiem un nabadzībai 
lauku apvidos.
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