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GROZĪJUMI 001-008  
iesniegusi Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja 
 
ZiĦojums 
Luis Manuel Capoulas Santos A7-0204/2011 
Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda finansēšanas sistēma 
 
Regulas priekšlikums (COM(2010)0761 – C7–0002/2011 – 2010/0366(COD)) 
 
 
 

_____________________________________________________________ 
 

Grozījums Nr.  1 

Regulas priekšlikums  
3. apsvērums 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(3) SaskaĦā ar Līguma 290. pantu 
Komisijai ir jābūt pilnvarām pieĦemt 
deleăētos aktus, lai papildinātu vai grozītu 
dažus nebūtiskus Regulas (EK) 
Nr. 485/2008 elementus. Ir jānosaka 
elementi, attiecībā uz kuriem var īstenot 
šīs pilnvaras, kā arī pilnvaru deleăēšanas 
nosacījumi. 

(3) Lai nodrošinātu ar Regulu (EK) 
Nr. 485/2008 noteiktā režīma pienācīgu 
īstenošanu, pilnvaras pieĦemt aktus 
saskaĦā ar Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 290. pantu būtu jādeleăē 
Komisijai attiecībā uz tādu pasākumu 
saraksta izveidi, kuri to specifikas dēĜ nav 
piemēroti ex post kontroles veikšanai, tajā 
rūpīgi pārbaudot tirdzniecības 
dokumentus, un kuriem šo regulu 
nepiemēro. Ir īpaši svarīgi, lai Komisija, 
veicot sagatavošanas darbus, atbilstīgi 
apspriestos, tostarp ar ekspertiem. 
Sagatavojot un izstrādājot deleăētos aktus, 
Komisijai būtu jānodrošina, ka attiecīgie 
dokumenti vienlaicīgi, laikus un 
pienācīgā kārtībā tiktu nosūtīti Eiropas 
Parlamentam un Padomei. 

Pamatojums 

Juridiska teksta pielāgošana saskaĦā ar kopējo vienošanos par deleăēto aktu (LESD 
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290. pants) izmantošanas praktisko kārtību. 
 

Grozījums Nr.  2 

Regulas priekšlikums  
4. apsvērums 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(4) Lai nodrošinātu Regulas (EK) 
Nr. 485/2008 vienotu piemērošanu visās 
dalībvalstīs, Komisijai ir jābūt pilnvarotai 
pieĦemt īstenošanas aktus saskaĦā ar 
Līguma 291. pantu. Komisijai jo īpaši ir 
jābūt pilnvarotai pieĦemt vienotus 
noteikumus par informācijas apmaiĦu. 
Komisijai šo īstenošanas noteikumu 
pieĦemšanā palīdz Lauksamniecības 
fondu komiteja, kas izveidota ar 
41.d panta 1. punktu Padomes 2005. gada 
21. jūnija Regulā (ES) Nr. 1290/2005 par 
kopējās lauksaimniecības politikas 
finansēšanu1, saskaĦā ar noteikumiem 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā 
(ES) Nr. XX/XXXX par…[tiks pabeigts 
pēc tam, kad būs pieĦemta regula par 
LESD 291. panta 3. punktā minētajiem 
kontroles mehānismiem, kuru pašlaik 
apspriež Eiropas Parlaments un Padome]. 

(4) Lai nodrošinātu vienotus nosacījumus 
Regulas (EK) Nr. 485/2008 īstenošanai, 
īstenošanas pilnvaras būtu jāpiešėir 
Komisijai. Šīs pilnvaras būtu jāīsteno 
saskaĦā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2011. gada 16. februāra Regulu 
(ES) Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas 
un vispārīgus principus par dalībvalstu 
kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz 
Komisijas īstenošanas pilnvaru 
izmantošanu1. 

 _____________ 

 1 OV L 55, 28.2.2011, 13. lpp.  

Pamatojums 

SaskaĦā ar iestrādnēm attiecībā uz noteikumiem par īstenošanas aktiem, uz kuriem attiecas 
dalībvalstu kontrole; saskaĦā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 182/2011, 
ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri 
attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu. 

 

                                                 
1 OV L 209, 11.8.2005., 1. lpp. 
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Grozījums Nr.  3 

Regulas priekšlikums  
1. pants – 1. punkts 
Regula (EK) Nr. 485/2008 
1. pants – 2. punkts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Ar šādu teikumu aizstāj 1. panta 2. punkta 
otro teikumu: 

Regulas 1. panta 2. punktu aizstāj ar šādu 
punktu: 

 2. Šī regula neattiecas uz pasākumiem, 
kuriem piemēro integrēto vadības un 
kontroles sistēmu, kas paredzēta Padomes 
2009. gada 19. janvāra Regulā (EK) 
Nr. 73/2009, ar ko paredz kopējus 
noteikumus tiešā atbalsta shēmām 
saskaĦā ar kopējo lauksaimniecības 
politiku un izveido dažas atbalsta shēmas 
lauksaimniekiem1.  

,,Lai izslēgtu no šīs regulas piemērošanas 
tos pasākumus, kas pēc savas būtības nav 
piemēroti pēckontrolei, ko veic, rūpīgi 
pārbaudot tirdzniecības dokumentus, 
Komisija, pieĦemot deleăētos aktus 
saskaĦā ar šīs regulas 13.a, 13.b un 
13.c pantā minētajiem nosacījumiem, var 
izveidot sarakstu ar citiem pasākumiem, uz 
kuriem šī regula neattiecas.” 

,,Lai izslēgtu no šīs regulas piemērošanas 
tos pasākumus, kas pēc savas būtības nav 
piemēroti pēckontrolei, ko veic, rūpīgi 
pārbaudot tirdzniecības dokumentus, 
Komisija, pieĦemot deleăētos aktus 
saskaĦā ar šīs regulas 13.a pantā 
minētajiem nosacījumiem, var izveidot 
sarakstu ar citiem pasākumiem, uz kuriem 
šī regula neattiecas.” 

 1 OV L 30, 31.1.2009., 16. lpp. 

Pamatojums 

Regula (EK) Nr. 1782/2003 ir atcelta ar Regulu (EK) Nr. 73/2009.  
 

Grozījums Nr.  4 

Regulas priekšlikums  
1. pants – 4. punkts 
Regula (EK) Nr. 485/2008 
13.a pants  
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Komisijai uz nenoteiktu laiku piešėir 
pilnvaras pieĦemt šajā regulā minētos 
deleăētos aktus.  

1. Pilnvaras pieĦemt deleăētos aktus 
Komisijai piešėir, ievērojot šā panta 
nosacījumus. 

Līdzko Komisija ir pieĦēmusi deleăēto 2. Šīs regulas 1. panta 2. punktā minēto 
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aktu, tā par to vienlaikus paziĦo Eiropas 
Parlamentam un Padomei. 

pilnvaru deleăējumu Komisijai piešėir uz 
piecu gadu laikposmu no ..*. Komisija 
sagatavo ziĦojumu par deleăētajām 
pilnvarām vēlākais deviĦus mēnešus 
pirms piecu gadu laikposma beigām. 
Pilnvaru deleăējumu automātiski 
pagarina par tāda paša ilguma 
laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments 
vai Padome neiebilst pret šādu 
pagarinājumu ne vēlāk kā trīs mēnešus 
pirms katra laikposma beigām. 

 3. Eiropas Parlaments vai Padome 
jebkurā laikā var atsaukt 1. panta 
2. punktā minēto pilnvaru deleăējumu. Ar 
lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā 
norādīto pilnvaru deleăējumu. Lēmums 
stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā 
publicēšanas Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas 
tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošo 
deleăēto aktu likumību. 

 4. Līdzko Komisija ir pieĦēmusi deleăēto 
aktu, tā to vienlaikus paziĦo Eiropas 
Parlamentam un Padomei.  

 5. Deleăētais akts, kas pieĦemts saskaĦā 
ar 1. panta 2. punktu, stājas spēkā tikai 
tad, ja divu mēnešu laikā pēc tā 
paziĦošanas Eiropas Parlamentam un 
Padomei ne Eiropas Parlaments, ne 
Padome nav izteikuši iebildumus vai ja 
pirms minētā laikposma beigām gan 
Eiropas Parlaments, gan Padome ir 
informējuši Komisiju, ka iebildumus 
neizteiks. Pēc Eiropas Parlamenta vai 
Padomes iniciatīvas šo laikposmu 
pagarina par diviem mēnešiem. 

 _____________ 

 * Šīs regulas spēkā stāšanās datums. 

 Pamatojums 

Teksta redakcijas pielāgošana saskaĦā ar kopējo vienošanos par deleăēto aktu (LESD 
290. pants) izmantošanas praktisko kārtību. 
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Grozījums Nr.  5 

Regulas priekšlikums  
1. pants – 4. punkts 
Regula (EK) Nr. 485/2008 
13.b pants 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Eiropas Parlaments vai Padome var 
jebkurā laikā atsaukt 13.a pantā minēto 
pilnvaru deleăēšanu.  

svītrots 

Iestāde, kura ir uzsākusi iekšējo 
procedūru, lai pieĦemtu lēmumu par to, 
vai atcelt deleăētās pilnvaras, apĦemas 
informēt pārējās iestādes un Komisiju 
pieĦemamā termiĦā pirms galīgā lēmuma 
pieĦemšanas, norādot, kuras deleăētās 
pilnvaras varētu tikt atceltas, kā arī 
atcelšanas iespējamos iemeslus. 

 

Lēmums par atsaukšanu izbeidz šajā 
lēmumā minēto pilnvaru deleăēšanu. 
Lēmums stājās spēkā nekavējoties vai 
vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas 
neskar jau spēkā esošo deleăēto tiesību 
aktu likumību. To publicē Eiropas 
Savienības Oficiālajā Vēstnesī. 

 

 Pamatojums 

Teksta redakcijas pielāgošana saskaĦā ar kopējo vienošanos par deleăēto aktu (LESD 
290. pants) izmantošanas praktisko kārtību. 

 
 

Grozījums Nr.  6 

Regulas priekšlikums  
1. pants – 4. punkts 
Regula (EK) Nr. 485/2008 
13.c pants 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Eiropas Parlaments un Padome var izteikt 
iebildumus pret deleăēto aktu divu 
mēnešu laikā no tā paziĦošanas dienas. 
Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes 
iniciatīvas šo periodu var pagarināt par 

svītrots 
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vienu mēnesi. 

Ja pēc šā termiĦa beigām ne Eiropas 
Parlaments, ne Padome nav izteikuši 
iebildumus pret deleăēto aktu, to publicē 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, 
un tas stājas spēkā tajā noteiktajā dienā. 

 

Deleăēto aktu var publicēt Eiropas 
Savienības Oficiālajā Vēstnesī un tas var 
stāties spēkā pirms minētā termiĦa 
beigām, ja gan Eiropas Parlaments, gan 
Padome ir informējuši Komisiju par to, ka 
ir nolēmuši neizteikt iebildumus. 

 

Ja Eiropas Parlaments vai Padome iebilst 
pret deleăēto aktu, tas nestājas spēkā. 
Iestāde, kas izsaka iebildumus pret 
deleăēto aktu, izklāsta iebildumu 
pamatojumu. 

 

Pamatojums 

Teksta redakcijas pielāgošana saskaĦā ar kopējo vienošanos par deleăēto aktu (LESD 
290. pants) izmantošanas praktisko kārtību. 

 
 

Grozījums Nr.  7 

Regulas priekšlikums  
1. pants – 4. punkts 
Regula (EK) Nr. 485/2008 
13.d pants  
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Komisija vajadzības gadījumā, pieĦemot 
īstenošanas aktus, saskaĦā ar Regulas 
(EK) Nr. 1290/2005 42.d panta 2. punktā 
minēto procedūru pieĦem noteikumus, 
kuru mērėis ir šīs regulas vienota 
piemērošana Savienībā, jo īpaši attiecībā 
uz:  

Komisija, pieĦemot īstenošanas aktus, 
paredz īpašus noteikumus attiecībā uz 
turpmāko: 

a) regulas 7. panta 1. punktā minēto kopīgo 
pasākumu koordinēšanu; 

a) regulas 7. panta 1. punktā minēto kopīgo 
pasākumu koordinēšanu; 

b) sīkākām norādēm un īpašām prasībām, 
kas attiecas uz pieprasījumu saturu, veidu 
un iesniegšanas paĦēmienu, paziĦojuma 
saturu, veidu un iesniegšanas paĦēmienu, 
un saistībā ar šo regulu pieprasītās 

b) sīkākām norādēm un īpašām prasībām, 
kas attiecas uz pieprasījumu saturu, veidu 
un iesniegšanas paĦēmienu, paziĦojuma 
saturu, veidu un iesniegšanas paĦēmienu, 
un saistībā ar šo regulu pieprasītās 
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informācijas iesniegšanu un apmaiĦu; informācijas iesniegšanu un apmaiĦu; 

c) publicēšanas nosacījumiem un 
paĦēmieniem vai īpašiem noteikumiem un 
nosacījumiem, lai Komisija dalībvalstu 
kompetentajām iestādēm izplatītu vai 
darītu pieejamu informāciju, kas 
nepieciešama saistībā ar šo regulu. 

c) publicēšanas nosacījumiem un 
paĦēmieniem vai īpašiem noteikumiem un 
nosacījumiem, lai Komisija dalībvalstu 
kompetentajām iestādēm izplatītu vai 
darītu pieejamu informāciju, kas 
nepieciešama saistībā ar šo regulu.  

 Šos īstenošanas aktus pieĦem saskaĦā ar 
13.e panta 2. punktā minēto pārbaudes 
procedūru. 

Pamatojums 

SaskaĦā ar iestrādnēm attiecībā uz noteikumiem par īstenošanas aktiem, uz kuriem attiecas 
dalībvalstu kontrole, un atbilstoši ierosinātajai Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko 
nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz 
Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu. 

 
 

Grozījums Nr.  8 

Regulas priekšlikums  
1. pants – 4. punkts 
Regula (EK) Nr. 485/2008 
13.e pants (jauns) 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 13.e pants 

 1. Komisijai palīdz Lauksaimniecības 
fondu komiteja, kas izveidota ar Regulas 
(EK) Nr. 1290/2005 41. pantu. Minētā 
komiteja ir komiteja Regulas (ES) 
Nr. 182/2011 nozīmē. 

 2. Ja ir izdarīta atsauce uz šo punktu, 
piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 
5. pantu. 

Pamatojums 

SaskaĦā ar iestrādnēm attiecībā uz noteikumiem par īstenošanas aktiem, uz kuriem attiecas 
dalībvalstu kontrole, un atbilstoši ierosinātajai Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko 
nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz 
Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu. 
 
 


