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Grozījums Nr. 21
Giommaria Uggias

Regulas priekšlikums
5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) Ar šo regulu attiecībā uz noteiktām 
situācijām ir jāpieļauj izņēmumi 
nepārvaramas varas ārkārtas apstākļos 
un gadījumos, kad reģionālais 
likumdevējs ir kļūdījies plānojot. Saistībā 
ar lauksaimniecības regulējumu 
nepārvaramas varas jēdziens būtu 
jāinterpretē atbilstoši Tiesas praksei.

Or. it

Grozījums Nr. 22
Petru Constantin Luhan

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 

(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 būtu arī 
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jānodrošina konsultāciju un pārbaužu 
nepārprotama nošķirtība.

jāmudina atbalsta saņēmējus izmantot 
konsultāciju sistēmu un būtu jānodrošina 
konsultāciju un pārbaužu nepārprotama 
nošķirtība.

Or. ro

Grozījums Nr. 23
Petru Constantin Luhan

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(12) Kaut arī atbalsta saņēmēju dalībai 
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. Ņemot vērā sistēmas raksturu, ir 
atbilstoši konsultatīvās darbības gaitā 
iegūto informāciju uzskatīt par 
konfidenciālu, izņemot gadījumus, kad tiek 
nopietni pārkāpti Savienības vai valsts 
tiesību akti. Lai nodrošinātu sistēmas 
efektivitāti, konsultantiem jābūt atbilstoši 
kvalificētiem un tiem nepieciešamas 
regulāras mācības.

Or. ro

Grozījums Nr. 24
Giommaria Uggias

Regulas priekšlikums
13. apsvērums
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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 
jāsedz no saviem līdzekļiem.

(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, personāla un administratīvas 
izmaksas dalībvalstīm KLP īstenošanā būtu 
jāsedz aģentūrām pašām.

Or. it

Grozījums Nr. 25
Seán Kelly

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.

Or. en

Grozījums Nr. 26
Seán Kelly

Regulas priekšlikums
23. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(23) Lauku attīstības programmas finansē 
no Savienības budžeta, pamatojoties uz 
saistībām un veicot gada maksājumus. 
Būtu jānodrošina iespēja dalībvalstīm 
izmantot paredzētos Savienības līdzekļus, 
tiklīdz tās sāk īstenot minētās programmas. 
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.

Or. en

Grozījums Nr. 27
Seán Kelly

Regulas priekšlikums
37. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(37) Lai aizsargātu Savienības budžeta 
finanšu intereses, dalībvalstīm būtu jāveic 
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.

Or. en

Grozījums Nr. 28
Seán Kelly
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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.

Or. en

Grozījums Nr. 29
Seán Kelly

Regulas priekšlikums
41. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 30
Seán Kelly

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.

Or. en

Grozījums Nr. 31
Seán Kelly

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 

svītrots
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vēlākais no 2013. gada 1. janvāra.

Or. en

Grozījums Nr. 32
Seán Kelly

Regulas priekšlikums
55. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 33
Seán Kelly

Regulas priekšlikums
57. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

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

Or. en

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. 34
Giommaria Uggias

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 

(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 
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nepiešķiršanu, ja attiecīgā summa ir 
mazāka par EUR 100, nākamajā gadā 
kompetentajai kontroles iestādei atbalsta 
saņēmēju izlases veidā būtu jāpārbauda, 
vai konstatētās neatbilstības ir novērstas.

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

Or. it

Grozījums Nr. 35
Giommaria Uggias

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;

Or. it

Grozījums Nr. 36
Giommaria Uggias

Regulas priekšlikums
13. pants – 3. punkts
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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.

Or. it

Grozījums Nr. 37
Petru Constantin Luhan

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.

Or. ro

Grozījums Nr. 38
Luís Paulo Alves

Regulas priekšlikums
34. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 39
Luís Paulo Alves

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībvalstis, kas iesniedz vairāk kā 
vienu lauku attīstības programmu, līdz 
nākamā gada 31. decembrim pēc budžeta 
saistību uzņemšanās vienai vai vairākām 
lauku attīstības programmām neiztērētās 
summas var kompensēt ar summām, kas 
izlietotas pēc minētā datuma citām lauku 
attīstības programmām. Ja pēc šādas 
kompensēšanas joprojām ir summas, 
attiecībā uz kurām ir jāatbrīvojas no 
saistībām, tās proporcionāli sadala pa 
lauku attīstības programmām, kuru 
līdzekļi nav izmantoti pilnībā.

Or. pt

Grozījums Nr. 40
Luís Paulo Alves

Regulas priekšlikums
44. pants – 1. punkts

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.

svītrots
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Or. pt

Grozījums Nr. 41
Seán Kelly

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neskarot dalībvalstu veiktās pārbaudes 
saskaņā ar valsts normatīvajiem vai 
administratīvajiem aktiem vai Līguma 
287. pantu, vai visas citas pārbaudes, kas ir 
organizētas saskaņā ar Līguma 322. pantu 
vai pamatojas uz Padomes Regulu (EK) 
Nr. 2185/9639, Komisija var organizēt 
pārbaudes uz vietas dalībvalstīs, lai jo īpaši 
pārbaudītu:

Neskarot dalībvalstu veiktās pārbaudes 
saskaņā ar valsts normatīvajiem vai 
administratīvajiem aktiem vai Līguma 
287. pantu, vai visas citas pārbaudes, kas ir 
organizētas saskaņā ar Līguma 322. pantu 
vai pamatojas uz Padomes Regulu (EK) 
Nr. 2185/9639, Komisija īpašos apstākļos
var organizēt pārbaudes uz vietas 
dalībvalstīs, lai jo īpaši pārbaudītu:

Or. en

Grozījums Nr. 42
Seán Kelly

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 transakciju likumību un 
pareizību norāda, ka kļūdu īpatsvars ir 
pieņemamā līmenī.

Or. en

Pamatojums

Komisijas veikto pārbaužu uz vietas skaits ir jāsamazina, ja revīzija par attiecīgo transakciju 
likumību un pareizību norāda, ka kļūdu īpatsvars ir pieņemamā līmenī, tādējādi, cerams, tiks 
samazinātas izmaksas, kas saistītas ar šādām pārbaudēm.
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Grozījums Nr. 43
Seán Kelly

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 
un ja atgūstamā summa pārsniedz 
1 miljonu euro, Komisija pēc dalībvalsts 
lūguma var pagarināt termiņus par ne 
vairāk kā 50 % no sākotnējiem termiņiem.

Or. en

Grozījums Nr. 44
Luís Paulo Alves

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.

Or. pt
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Grozījums Nr. 45
Luís Paulo Alves

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. pt

Grozījums Nr. 46
Giommaria Uggias

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 pieņem saskaņā ar 7. panta 
3. punktu. 

Or. it
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Grozījums Nr. 47
Seán Kelly

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.

Or. en

Grozījums Nr. 48
Seán Kelly

Regulas priekšlikums
69. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pēc vajadzības integrētajā sistēmā ietver 
dzīvnieku identifikācijas un reģistrācijas 
sistēmu, kas izveidota saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulu (EK) 
Nr. 1760/2000 un Padomes Regulu (EK) 
Nr. 21/200443.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā sarežģījumus ar Regulas (EK) Nr. 21/2004 īstenošanu, tai nevajadzētu būt daļai 
no integrētās administrācijas un kontroles sistēmas.
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Grozījums Nr. 49
Giommaria Uggias

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Atkāpjoties no 2. punkta, dalībvalstis, 
ņemot vērā pārmaksāšanas risku, var 
pieņemt lēmumu izmaksāt līdz 50 % no 
Regulas ../.. III sadaļas 2. nodaļā minētā 
maksājuma. (Tiešie maksājumi) un 75 % 
no 68. panta 2. punktā minētā lauku 
attīstībai piešķirtā atbalsta pēc 61. panta 
1. punktā paredzēto administratīvo 
pārbaužu pabeigšanas. Visiem pasākuma 
vai darbību kopuma ietvaros sniegtā 
atbalsta saņēmējiem izmaksā procentuāli 
vienādu maksājumu. 

Or. it

Grozījums Nr. 50
Giommaria Uggias

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 
noteikšana. 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 
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ir labojis attiecīgo konstatēto neatbilstību.
Šādu brīdinājuma sistēmu piemēro tikai 
pirmajai neatbilstībai, kuru neuzskata par 
nopietnu un kura ietekmē tikai pārkāpušā 
lauksaimnieka saimniecību, ievērojot 
99.a pantā minētos kritērijus.

Or. it

Grozījums Nr. 51
Seán Kelly

Regulas priekšlikums
96. pants – 1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šīs sistēmas un jo īpaši dzīvnieku 
identifikācijas un reģistrācijas sistēma, kas 
izveidota saskaņā ar Padomes 2008. gada 
15. jūlija Direktīvu 2008/71/EK par cūku 
identificēšanu un reģistrēšanu un saskaņā 
ar Regulu (EK) Nr. 1760/2000 un (EK) 
Nr. 21/2004, ir saderīga ar integrēto 
sistēmu, kas minēta šīs regulas V sadaļas 
II nodaļā.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā sarežģījumus ar Regulas (EK) Nr. 21/2004 īstenošanu, tai nevajadzētu būt daļai 
no integrētās administrācijas un kontroles sistēmas.

Grozījums Nr. 52
Czesław Adam Siekierski

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja dalībvalsts nolemj izmantot pirmajā 
daļā paredzēto iespēju, kompetentā iestāde 

svītrots
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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.

Or. en

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 (izlasei) 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.

Grozījums Nr. 53
Czesław Adam Siekierski

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.

Or. en

Pamatojums

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


