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Albert Deß 
Pārejas noteikumi par atbalstu lauku attīstībai 
COM(2013)0226 – C7-0104/2013 – 2013/0117(COD) 

Regulas priekšlikums 
– 

EIROPAS PARLAMENTA GROZĪJUMI* 

Komisijas priekšlikumā 

--------------------------------------------------------- 

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES 
REGULA (ES) Nr. .../2013  

(...) 

ar ko nosaka konkrētus pārejas noteikumus par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA), groza Regulu (ES) Nr. [LA] attiecībā uz 
līdzekĜiem un to sadalījumu 2014. gadam un groza Padomes Regulu (EK) Nr. 73/2009 un 
Regulas (ES) Nr. [TM], (ES) Nr. [HZ] un (ES) Nr. [vTKO] attiecībā uz to piemērošanu 

2014. gadā 

                                                 
* Grozījumi: jaunais vai grozītais teksts ir norādīts treknā slīprakstā; svītrojumi ir apzīmēti ar simbolu ▌. 
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EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,  

Ħemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 42. pantu un 43. panta 2. punktu, 

Ħemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu, 

pēc tiesību akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem, 

Ħemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu 1, 

Ħemot vērā Reăionu komitejas atzinumu 2,  

saskaĦā ar parasto likumdošanas procedūru, 

                                                 
1 OV C […], […], […] lpp. 
2 OV C […], […], […] lpp. 
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tā kā:  

(1) Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. [LA] par atbalstu lauku attīstībai no 
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) 1, kas jāpiemēro no 2014. gada 
1. janvāra, ir izklāstīti noteikumi, kuri reglamentē Savienības atbalstu lauku attīstībai, un ar 
to ir atcelta Padomes Regula (EK) Nr. 1698/2005 (2005. gada 20. septembris) par atbalstu 
lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) 2, neskarot 
minētās regulas īstenošanas regulu turpmāku piemērošanu, līdz Komisija tās būs atcēlusi. 
Lai atvieglotu pāreju no atbalsta shēmām, kas ir spēkā saskaĦā ar Regulu (EK) 
Nr. 1698/2005, uz jauno tiesisko regulējumu, kas aptver plānošanas posmu, kurš sākas 
2014. gada 1. janvārī (turpmāk "jaunais plānošanas posms"), būtu jāpieĦem pārejas 
noteikumi, lai jauno lauku attīstības programmu pieĦemšanas laikā nerastos grūtības vai 
kavējumi. Šajā nolūkā dalībvalstīm būtu jāatĜauj 2014. gadā turpināt saskaĦā ar spēkā 
esošajām lauku attīstības programmām uzĦemties juridiskas saistības attiecībā uz 
konkrētiem pasākumiem un ▌izrietošajiem izdevumiem vajadzētu būt tiesīgiem saĦemt 
atbalstu jaunajā plānošanas posmā.  

                                                 
1 OV L […], […], […]. lpp. 
2 OV L 277, 21.10.2005., 1. lpp. 
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(2) ĥemot vērā būtiskās izmaiĦas metodē, ar ko nosaka apgabalus, kuros ir būtiski dabīgi 
ierobežojumi, un kas ierosināta nākamajam plānošanas posmam, ▌lauksaimnieka 
pienākumu 5 gadus turpināt lauksaimniecisku darbību attiecīgajā platībā nebūtu jāattiecina 
uz jaunajām juridiskajām saistībām, kuru uzĦemšanās notikusi 2014. gadā. 
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(3) Lai pārejas laikā nodrošinātu juridisko noteiktību, konkrētiem izdevumiem, kas radušies 
saskaĦā ar Regulu (EK) Nr. 1698/2005 ▌, vajadzētu būt tiesīgiem saĦemt ELFLA 
ieguldījumu jaunajā plānošanas posmā, ja joprojām ir veicami maksājumi. Šim 
noteikumam būtu jāattiecas arī uz dažām ilgtermiĦa saistībām, kas noteiktas saskaĦā ar 
līdzīgiem pasākumiem, kuri paredzēti Regulā (EK) Nr. 1257/1999 (1999. gada 17. maijs) 
par Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda (ELVGF) atbalstu lauku 
attīstībai un dažu regulu grozīšanu un atcelšanu 1, Padomes Regulā (EEK) 
Nr. 2078/1992 (1992. gada 30. jūnijs) par lauksaimniecības ražošanas metodēm, kas 
atbilst apkārtējās vides aizsardzības un lauku saglabāšanas prasībām 2 un Padomes 
Regulā (EEK) Nr. 2080/1992 (1992. gada 30. jūnijs), ar ko izveido Kopienas atbalsta 
shēmu attiecībā uz mežsaimniecības pasākumiem lauksaimniecībā 3, ja par šiem 
pasākumiem tiek saĦemts atbalsts saskaĦā ar Regulu 1698/2005 un 2014. gadā vēl ir 
veicami maksājumi. Labas finanšu pārvaldības un programmas efektīvas īstenošanas 
interesēs šādiem izdevumiem vajadzētu būt skaidri identificētiem lauku attīstības 
programmās un dalībvalstu pārvaldības un kontroles sistēmās. Lai lieki nesarežăītu lauku 
attīstības programmu finanšu pārvaldību jaunajā plānošanas posmā, ▌pārejas perioda 
izdevumiem būtu jāpiemēro jaunā plānošanas posma līdzfinansējuma likmes.  

                                                 
1 OV L 160, 26.6.1999., 80. lpp. 
2 OV L 215, 30.7.1992., 85. lpp. 
3 OV L 215, 30.7.1992., 96. lpp. 



 

AM\1010063LV.doc 6/77 PE519.381 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

(3a) ĥemot vērā nopietnās grūtības, ar ko joprojām saskaras vairākas dalībvalstis saistībā ar 
to finanšu stabilitāti, kā arī ar mērėi ierobežot no tās izrietošās negatīvās sekas laikā, 
kurā notiek pāreja no pašreizējā uz nākamo plānošanas posmu, atĜaujot maksimāli 
izmantot pieejamos ELFLA līdzekĜus, termiĦš, kurā piemēro atkāpi par maksimālo 
ELFLA ieguldījuma likmju paaugstināšanu un kurš paredzēts Padomes Regulas (EK) 
Nr. 1698/2005 70. panta 4.c punktā, būtu jāpagarina līdz 2007.–2013. gada plānošanas 
posma izdevumu attiecināmības galīgajam datumam, proti, 2015. gada 31. decembrim. 

(4) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. (...), ar ko izveido noteikumus par 
lauksaimniekiem paredzētiem tiešajiem maksājumiem, kurus veic saskaĦā ar kopējās 
lauksaimniecības politikas atbalsta shēmām [TM] 1, izveido jaunas atbalsta shēmas, un tā 
jāpiemēro no 2014. gada 1. janvāra. Minētais piemērošanas datums neĜautu laikus izveidot 
administratīvās un praktiskās procedūras, kas vajadzīgas, lai iesniegtu pieteikumus par 
2014. gadu. Šā iemesla dēĜ jaunā tiešo maksājumu režīma piemērošana jāatliek uz vienu 
gadu. Tāpēc Padomes Regulai (EK) Nr. 73/2009 (2009. gada 19. janvāris), ar ko paredz 
kopējus noteikumus tiešā atbalsta shēmām saskaĦā ar kopējo lauksaimniecības politiku un 
izveido dažas atbalsta shēmas lauksaimniekiem ▌2, arī turpmāk vajadzētu būt tiesību 
aktam, uz kura pamata 2014. kalendārajā gadā piešėir ienākumu atbalstu lauksaimniekiem, 
vienlaikus pienācīgi Ħemot vērā [regulu, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu] 3.  

                                                 
1 OV L […], […], […]. lpp. 
2 OV L 30, 31.1.2009., 16. lpp. 
3 OV L […], […], […]. lpp. 
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(5) ĥemot vērā to, ka Regula (EK) Nr. 73/2009 jāturpina piemērot 2014. gadā, un tiecoties 
nodrošināt konsekvenci savstarpējās atbilstības noteikumu īstenošanā un standartu 
ievērošanā, kas prasīta dažos pasākumos, būtu jāparedz, ka attiecīgos noteikumus, kurus 
piemēro 2007.−2013. gada plānošanas posmā, turpina piemērot tik ilgi, līdz kĜūst 
piemērojams jaunais tiesiskais regulējums. To pašu iemeslu dēĜ būtu jāparedz, ka turpina 
piemērot noteikumus, kas saistīti ar valsts papildu tiešajiem maksājumiem Horvātijai un ir 
piemērojami 2013. gadā. 

(6) ▌Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. [HZ] 1 76. pantā dalībvalstīm ▌ ir 
paredzēta iespēja izmaksāt tiešo maksājumu avansu. Regulā (EK) Nr. 73/2009 noteikts, ka 
šādas iespējas izmantošanai ir vajadzīga Komisijas atĜauja. Tiešā atbalsta shēmu īstenošanā 
gūtā pieredze liecina, ka ir lietderīgi atĜaut lauksaimniekiem saĦemt avansa maksājumus. 
Attiecībā uz 2014. gadā iesniegtajiem pieteikumiem minētie avansa maksājumi būtu 
jāierobežo līdz 50 % no atbalsta, ko izmaksā saskaĦā ar Regulas (EK) Nr. 73/2009 
I pielikumā uzskaitītajām atbalsta shēmām, un līdz 80 % no maksājumiem liellopu un teĜa 
gaĜas nozarē. 

                                                 
1 OV L […], […], […]. lpp. 
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(7) Lai Ħemtu vērā [regulu, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu] un īpaši vajadzību 
izlīdzināt summu, kas ir pieejama tiešā atbalsta piešėiršanai lauksaimniekiem, kā arī ārējās 
konverăences mehānismu, ir jāgroza valstu maksimālie apjomi, kas Regulas (EK) 
Nr. 73/2009 VIII pielikumā noteikti 2014. gadam. Valstu maksimālo apjomu grozījumi 
neizbēgami ietekmēs summas, ko individuāli lauksaimnieki var saĦemt kā tiešos 
maksājumus 2014. gadā. Tāpēc būtu jānosaka veids, kā šīs izmaiĦas ietekmēs tiesību uz 
maksājumu vērtību un citu tiešo maksājumu apjomu. Lai Ħemtu vērā mazāko 
lauksaimnieku situāciju, jo īpaši to, ka 2014. gadā nepiemēro nekādus modulācijas vai 
korekcijas mehānismus, tostarp, jo īpaši robežsummu EUR 5000 apmērā, dalībvalstīm, 
kas nepiešėir pārdalošu maksājumu un neizvēlas pārvietot līdzekĜus uz otro pīlāru, 
izmantojot elastīguma mehānismu, vajadzētu atĜaut nesamazināt visu maksājumtiesību 
vērtību. 
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(8) Pamatojoties uz Regulas (EK) Nr. 73/2009 finansiālajā īstenošanā gūto pieredzi, būtu 
jāprecizē daži Regulas (EK) Nr. 73/2009 ▌ noteikumi, it īpaši attiecībā uz elementiem, uz 
kuriem attiecas minētās regulas VIII pielikumā dotie skaitĜi, un attiecībā uz saikni ar 
dalībvalstīm doto iespēju vienotā maksājuma shēmā neizlietotos līdzekĜus izmantot īpašā 
atbalsta finansēšanai.  

(9) SaskaĦā ar Regulu (EK) Nr. 73/2009 dalībvalstīm bija iespēja nolemt, ka zināmu 
procentuālo daĜu no valsts maksimālā apjoma tās izmanto, lai sniegtu īpašu atbalstu 
lauksaimniekiem, kā arī pārskatīt iepriekšējo lēmumu, nolemjot grozīt vai izbeigt šādu 
atbalstu. Ir lietderīgi paredzēt minēto lēmumu papildu pārskatīšanu, kas stātos spēkā no 
2014. kalendārā gada. Tajā pašā laikā īpašie nosacījumi, ar kuriem dažās dalībvalstīs tiek 
izmaksāts īpašais atbalsts saskaĦā ar Regulas (EK) Nr. 73/2009 69. panta 5. punktu un 
kuru termiĦš beidzas 2013. gadā, ir jāpagarina uz vēl vienu gadu, lai nepieĜautu krasas 
atbalsta apjoma izmaiĦas. ĥemot vērā to, ka, sākot no 2015. gada 1. janvāra tiks ieviests 
brīvprātīgs saistītais atbalsts, kas skaidri noteiktos gadījumos būs pieejams konkrētām 
nozarēm vai konkrētiem reăioniem, ir lietderīgi dalībvalstīm 2014. gadā Ĝaut konkrētu, 
Regulas (EK) Nr. 73/2009 68. pantā noteiktu, īpašā atbalsta veidu līmeni palielināt līdz 
6,5 %. 
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(9a) ĥemot vērā to, ka individuālajam atbalstam, kas paredzēts lauksaimniekiem ar mazākām 
saimniecībām, ir jābūt pietiekamam, lai efektīvi panāktu ienākumu atbalsta mērėi, un 
to, ka 2014. gadā nepiemēro nekādus modulācijas vai korekcijas mehānismus, tostarp, jo 
īpaši robežsummu EUR 5000 apmērā, dalībvalstīm jau 2014. gadā būtu jāĜauj pārdalīt 
tiešo atbalstu starp lauksaimniekiem, piešėirot tiem papildu maksājumu par pirmajiem 
hektāriem. 

(10) Vienotā platībmaksājuma shēma, kas izveidota ar Regulu (EK) Nr. 73/2009, ir pārejas 
pasākums, kura termiĦam bija jābeidzas 2013. gada 31. decembrī. Saistībā ar KLP 
reformu tika nolemts, ka dalībvalstīm, kas piemēro minēto shēmu, pamata maksājumu 
nodrošināšanai to vajadzētu Ĝaut piemērot papildu pārejas posma laikā – ne ilgāk kā līdz 
2020. gada beigām. TādēĜ vienotā platībmaksājuma shēmas piemērošanas laikposms 
Regulā (EK) Nr. 73/2009 būtu jāpagarina par vienu gadu. Turklāt, lai Ħemtu vērā 
notiekošo zemes pārstrukturēšanu, kā arī  vienkāršošanas nolūkā, minētajās dalībvalstīs 
lauksaimniecības platībā, kas ir tiesīga saĦemt atbalstu, būtu jāiekĜauj arī tādas platības, 
kuras ir tiesīgas saĦemt atbalstu un kuras nebija labā lauksaimniecības stāvoklī 
2003. gada 30. jūnijā, kā tas saskaĦā ar Regulu (ES) Nr. [Tiešo maksājumu regula] būs 
noteikts, sākot no 2015. gada 1. janvāra. 
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(10a) SaskaĦā ar Regulas (EK) Nr. 73/2009 133.a pantu jaunās dalībvalstis, izĦemot 
Bulgāriju un Rumāniju, kuras piemēro vienotā platībmaksājuma shēmu, var 2013. gadā 
piešėirt pārejas posma valsts atbalstu. Lai vienotā platībmaksājuma shēmu pagarinātu 
uz 2014. gadu, dalībvalstīm, kas piemēro vienotā platībmaksājuma shēmu, būtu 
jāsaglabā iespēja 2014. gadā lauksaimniekiem piešėirt pārejas posma valsts atbalstu. 
Attiecībā uz papildinošo valsts tiešo maksājumu apjomu, kas saskaĦā ar Regulas (EK) 
Nr. 73/2009 132. pantu 2014. gadā ir paredzēts Bulgārijā un Rumānijā, minētajām 
dalībvalstīm būtu jādod iespēja 2014. gadā izvēlēties pārejas posma valsts atbalstu, ko 
sniedz papildinošo valsts tiešo maksājumu vietā. 

(10b) Pārejas posma valsts atbalsts ir jāpiešėir ar tādiem pašiem nosacījumiem, kā tie, kurus 
piemēroja 2013. gadā sniegtajam atbalstam, vai –  attiecībā uz Bulgāriju un Rumāniju – 
ar tādiem pašiem nosacījumiem, kā nosacījumi, ko 2013. gadā piemēroja 
papildinošajiem valsts tiešajiem maksājumiem. Tomēr, lai 2014. gadā vienkāršotu 
pārejas posma valsts atbalsta pārvaldību, nebūtu jāpiemēro 132. panta 2. punktā saistībā 
ar Regulas (EK) Nr. 73/2009 7. un 10. pantu minētie samazinājumi. Turklāt, lai 
nodrošinātu pārejas posma valsts atbalsta saderību ar konverăences mehānismu, katrai 
nozarei paredzēto atbalsta maksimālo apjomu ierobežo līdz noteiktai procentuālai daĜai. 
ĥemot vērā Kipras grūto finansiālo situāciju, šai dalībvalstij vajadzētu paredzēt 
konkrētas korekcijas. 
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(11) Lai dalībvalstis varētu elastīgāk pievērsties savu lauksaimniecības nozaru vajadzībām vai 
stiprināt savu lauku attīstības politiku, tām būtu jādod iespēja pārskaitīt līdzekĜus no sava 
tiešo maksājumu maksimālā apjoma uz savu lauku attīstībai atvēlēto atbalstu un no lauku 
attīstībai atvēlētā atbalsta uz tiešo maksājumu maksimālo apjomu. Tajā pašā laikā tām 
dalībvalstīm, kurās tiešā atbalsta apmērs joprojām ir mazāks par 90 % no Savienības 
atbalsta vidējā apmēra, būtu jādod iespēja pārvietot papildu līdzekĜus no sava lauku 
attīstībai atvēlētā atbalsta uz savu tiešo maksājumu maksimālo apjomu. Šāda izvēle 
zināmās robežās būtu jāizdara ▌attiecībā uz visu 2015.−2020. finanšu gada periodu, 
paredzot iespēju 2017. gadā veikt pārskatīšanu. 

(12) ▌Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2000/60/EK (2000. gada 23. oktobris), ar ko 
izveido sistēmu Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas jomā 1, ir paredzēts no 2013. gada 
22. decembra atcelt Padomes Direktīvu 80/68/EEK (1979. gada 17. decembris) par 
gruntsūdeĦu aizsardzību pret dažu bīstamu vielu radītu piesārĦojumu 2. Lai saglabātu tādus 
pašus savstarpējās atbilstības noteikumus saistībā ar gruntsūdeĦu aizsardzību, kādi 
izklāstīti Direktīvā 80/68/EEK tās spēkā esamības pēdējā dienā, ir lietderīgi koriăēt 
savstarpējās atbilstības darbības jomu un definēt labu lauksaimniecības un vides apstākĜu 
standartu, kurā ir ietvertas minētās direktīvas 4. un 5. panta prasības ▌. 

                                                 
1 OV L 327, 22.12.2000., 1. lpp. 
2 OV L 20, 26.1.1980., 43. lpp. 
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(12a) Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1107/2009 (2009. gada 21. oktobris) 
par augu aizsardzības līdzekĜu laišanu tirgū, ar ko atceĜ Padomes Direktīvas 79/117/EEK 
un 91/414/EEK 1, 83. pantā ir paredzēts, ka Regulas (EK) Nr. 73/2009 II pielikumā dotā 
atsauce uz Padomes Direktīvas 91/414/EEK (1991. gada 15. jūlijs) par augu aizsardzības 
līdzekĜu laišanu tirgū 2 3. pantu ir jāsaprot kā atsauce uz minētās regulas 55. pantu. 
Tomēr Regulā Nr. [HZ] šī atsauce aprobežojas ar 55. panta pirmo un otro teikumu. Lai 
nodrošinātu konsekvenci starp prasību izmantot augu aizsardzības līdzekĜus 2014. un 
turpmākajos gados, būtu attiecīgi jāgroza Regulas (EK) Nr. 73/2009 II pielikums.  

(13) Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. [vTKO] 3 ir paredzēts atbalstu zīdtārpiĦu 
audzēšanai iekĜaut tiešā atbalsta režīmā un attiecīgi izslēgt to no Regulas (ES) Nr. [vTKO] 
darbības jomas. ĥemot vērā jaunā tiešā atbalsta režīma novēlotu piemērošanu, ▌atbalstu 
zīdtārpiĦu audzēšanas nozarē būtu jāturpina sniegt vēl vienu gadu. 

                                                 
1 OV L 309, 24.11.2009., 1. lpp. 
2 OV L 230, 19.8.1991., 1. lpp. 
3 OV L […], […], […]. lpp. 
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(13a) SaskaĦā ar tās Pievienošanās līguma 141. pantu Somijai ir atĜauts maksāt valsts atbalstu 
noteiktām lauksaimniecības nozarēm Somijas dienvidos. ĥemot vērā KLP reformas 
grafiku un to, ka lauksaimniecības ekonomiskais stāvoklis Somijas dienvidos ir sarežăīts 
un ka tālab ražotājiem joprojām ir nepieciešams īpašs atbalsts, ir lietderīgi paredzēt 
integrācijas pasākumus, saskaĦā ar kuriem Komisija atbilstoši Līguma 42. pantam var 
atĜaut Somijai zināmos apstākĜos piešėirt valsts atbalstu Somijas dienvidos. Visa 
laikposma garumā ienākumu atbalsts būtu pakāpeniski jāsamazina, un līdz 2020. gadam 
tam nevajadzētu pārsniegt 30 % no 2013. gadā piešėirtajām summām. 

(14) Arī noteikumi par lauku saimniecību konsultāciju sistēmu, integrēto administrācijas un 
kontroles sistēmu un savstarpējo atbilstību, kas paredzēti attiecīgi III sadaĜā, V sadaĜas 
II nodaĜā un VI sadaĜā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. [HZ] par kopējās 
lauksaimniecības politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību 1, būtu jāpiemēro no 
2015. gada 1. janvāra. 

                                                 
1 OV L […], […], […]. lpp. 



 

AM\1010063LV.doc 15/77 PE519.381 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

(15) Pēc 136.a panta iekĜaušanas Regulā (EK) Nr. 73/2009 ▌, ir jāgroza Regulā (ES) Nr. [LA] 
dotās atsauces uz Regulas (ES) Nr. [TM] 14. pantu. 

(16) Tāpēc būtu attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 73/2009, (ES) Nr. [TM], (ES) Nr. [HZ], (ES) 
Nr. [vTKO] un (ES) Nr. [LA]. 

(17) Lai paredzētos pārejas noteikumus varētu nekavējoties piemērot, šai regulai vajadzētu 
stāties spēkā tās publicēšanas dienā un to vajadzētu piemērot no 2014. gada 1. janvāra. 
Lai nepieĜautu to, ka pārklājas noteikumi par līdzekĜu elastīgu pārvietošanu starp pīlāriem, 
kas noteikti Regulā (EK) Nr. 73/2009 un Regulā (ES) Nr. [TM], kurās grozījumi izdarīti ar 
šo regulu, ▌šis konkrētais grozījums Regulā (EK) Nr. 73/2009 būtu jāpiemēro no 
2013. gada 31. decembra un grozījumi Regulā (ES) Nr. [TM], tostarp tās atliktā 
piemērošana no 2015. gada 1. janvāra, būtu jāpiemēro no Regulas (ES) Nr. [TM] spēkā 
stāšanās dienas. Turklāt grozījumi Regulas (EK) Nr. 73/2009 II un III pielikumā, kuru 
mērėis ir nodrošināt pašreizējo savstarpējās atbilstības noteikumu piemērošanas 
turpināšanu, būtu jāpiemēro no 2013. gada 22. decembra, proti, no Padomes 
Direktīvas 80/68/EEK atcelšanas dienas. 
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(18) ĥemot vērā to, ka 2014. gads būs pārejas posma gads, kurā dalībvalstīm būs jāsagatavo 
KLP reformas pilnīga īstenošana, ir svarīgi nodrošināt, lai administratīvais slogs, ko 
rada šajā regulā izklāstītie pārejas posma noteikumi, būtu tik mazs, cik vien iespējams, 

IR PIEĥĒMUŠI ŠO REGULU ▌. 
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I NODAěA 
PĀREJAS NOTEIKUMI PAR ATBALSTU LAUKU ATTĪSTĪBAI 

1. pants 
Juridiskās saistības saskaĦā ar Regulu (EK) Nr. 1698/2005 2014. gadā 

1. Atkāpjoties no Regulas (ES) Nr. [LA] 94. panta, dalībvalstis 2014. gadā arī turpmāk var 
uzĦemties jaunas juridiskas saistības pret saĦēmējiem attiecībā uz pasākumiem, kas 
paredzēti Regulas (EK) Nr. 1698/2005 20. pantā, izĦemot tā a) punkta iii) apakšpunktu, 
c) punkta i) apakšpunktu un d) punktu, un 36. pantā, atbilstīgi lauku attīstības 
programmām, kas pieĦemtas, pamatojoties uz minēto Regulu ▌, pat tad, ja 2007.−2013. gada 
plānošanas posma finanšu resursi ir pilnībā izmantoti, ar noteikumu, ka atbalsta pieteikums 
ir iesniegts, pirms ir pieĦemta attiecīgā lauku attīstības programma 2014.−2020. gada 
plānošanas posmam. 
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Neskarot 2012. gada Pievienošanās akta VI.E pielikumu un uz tā pamata pieĦemtos 
noteikumus, Horvātija 2014. gadā var arī turpmāk uzĦemties jaunas juridiskas saistības 
pret saĦēmējiem attiecībā uz pasākumiem, kas minēti Regulas (EK) Nr. 718/2007 
171. panta 2. punkta a) un c) apakšpunktā, atbilstīgi IPARD programmai, kas pieĦemta uz 
minētās regulas pamata, pat tad, ja minētās programmas attiecīgie finanšu resursi ir 
pilnībā izmantoti, ar noteikumu, ka atbalsta pieteikums ir iesniegts, pirms ir pieĦemta tās 
lauku attīstības programma 2014.−2020. gada plānošanas posmam. 

Izdevumi, kas radušies, pamatojoties uz šīm saistībām, ir tiesīgi uz atbalstu saskaĦā ar šīs 
regulas 3. pantu. 
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2. Jaunajām juridiskajām saistībām, ko dalībvalstis 2014. gadā uzĦēmušās saskaĦā ar 
Regulas (EK) Nr. 1698/2005 36. panta a) punkta i) un ii) apakšpunktu, Padomes 
Regulas (EK) Nr. 1257/1999 1 14. panta 2. punkta otrajā ievilkumā izklāstīto nosacījumu 
nepiemēro.  

2. pants 
Regulas (EK) Nr. 1698/2005 50.a un 51. panta turpmāka piemērošana 

Atkāpjoties no Regulas (ES) Nr. [LA] 94. panta, Regulas (EK) Nr. 1698/2005 50.a un 51. pantu 
turpina piemērot līdz 2014. gada 31. decembrim saistībā ar darbībām, kas saskaĦā ar Regulas (ES) 
Nr. [LA] 22. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktu attiecībā uz gada piemaksu un saskaĦā ar minētās 
regulas 29.−32.▌, 34. un 35. pantu izvēlētas 2014.−2020. gada plānošanas posma lauku attīstības 
programmu satvarā. 

                                                 
1 OV L 160, 26.6.1999., 80. lpp. 
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3. pants 
Tiesības uz atbalstu par dažiem izdevumu veidiem 

1. Atkāpjoties no Regulas (ES) Nr. [LA] 7. panta 1. punkta un 94. panta, par izdevumiem, kas 
izriet no juridiskajām saistībām pret saĦēmējiem, kuras radušās saskaĦā ar ▌Regulas (EK) 
Nr. 1698/2005 20. un 36. pantā minētajiem pasākumiem un Horvātijas gadījumā saskaĦā ar 
▌Regulas (EK) Nr. 718/2007 171. panta 2. punkta a) un c) apakšpunktā minētajiem 
pasākumiem, neskarot 2012. gada Pievienošanās akta VI.E pielikumu un uz tā pamata 
pieĦemtos pasākumus, 2014.–2020. gada plānošanas posmā ir tiesības saĦemt maksājumus 
no ELFLA šādos gadījumos: 

a) attiecībā uz maksājumiem, kas jāveic laikā no 2014. gada 1. janvāra līdz 2015. gada 
31. decembrim, un Horvātijas gadījumā – attiecībā uz maksājumiem, kas jāveic laikā 
no 2014. gada 1. janvāra līdz 2016. gada 31. decembrim, ja finansiālais piešėīrums 
konkrētajam pasākumam, kas paredzēts attiecīgajā programmā, kura pieĦemta saskaĦā ar 
Regulu (EK) Nr. 1698/2005 vai ar Regulu (EK) Nr. 718/2007, jau ir izlietots, un 

b) attiecībā uz maksājumiem, kas jāveic pēc 2015. gada 31. decembra, un Horvātijas 
gadījumā – attiecībā uz maksājumiem, kas jāveic pēc 2016. gada 31. decembra. 
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Šo punktu piemēro arī juridiskajām saistībām pret saĦēmējiem, kuras radušās saskaĦā ar 
atbilstošiem pasākumiem Regulā (EK) Nr. 1257/1999 vai Regulā (EEK) Nr. 2078/1992 un 
Regulā (EEK) Nr. 2080/1992, ja tiek saĦemts atbalsts saskaĦā ar Regulu (EK) 
Nr. 1698/2005. 

2. Par 1. punktā minētajiem izdevumiem ir tiesības saĦemt ELFLA maksājumus 
2014.−2020. gada plānošanas posmā, ja ir izpildīti šādi nosacījumi: 

a) šādi izdevumi ir paredzēti attiecīgajā lauku attīstības programmā 2014.−2020. gada 
plānošanas posmam; 

b) tiek piemērota ▌ELFLA maksājumu likme kas attiecas uz atbilstošo Regulas (ES) 
Nr. [LA] pasākumu, kā noteikts šīs regulas I pielikumā; 

c) dalībvalstis ▌nodrošina, lai attiecīgās pārejas posma darbības būtu skaidri identificētas to 
pārvaldības un kontroles sistēmās. 
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4. pants 
Dažu Regulas (EK) Nr. 73/2009 noteikumu piemērošana 2014. gadā 

1. Attiecībā uz 2014. gadu atsauci uz Regulas (ES) Nr. [HZ] VI sadaĜas I nodaĜu, kas dota 
Regulas (ES) Nr. [LA] 29., 30., 31. un 34. pantā, lasa kā atsauci uz Regulas (EK) Nr. 73/2009 
5. un 6. pantu un II un III pielikumu. 

2. Attiecībā uz 2014. gadu:  

a) Regulas (ES) Nr. [LA] 40.a panta 1. punktā doto atsauci uz Regulas (ES) Nr. [TM] 
17.a pantu lasa kā atsauci uz Regulas (EK) Nr. 73/2009 132. pantu; ▌ 

b) Regulas (ES) Nr. [LA] 40.a panta 2. punkta a) apakšpunktā doto atsauci uz 
Regulas (ES) Nr. [TM] 16.a pantu lasa kā atsauci uz Regulas (EK) Nr. 73/2009 
121. pantu. 
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2. NODAěA 
GROZĪJUMI 

5. pants 
Grozījumi Regulā (EK) Nr. 73/2009 

▌Regulu (EK) Nr. 73/2009 groza šādi: 

1) regulas 29. pantā pievieno šādu punktu: 

"5. Atkāpjoties no 2. punkta, dalībvalstis saistībā ar 2014. gadā iesniegtiem 
pieteikumiem no 2014. gada 16. oktobra var maksāt lauksaimniekiem avansa 
maksājumus līdz 50 % apmērā no tiešajiem maksājumiem, ko veic saskaĦā ar 
I pielikumā uzskaitītajām atbalsta shēmām. Attiecībā uz IV sadaĜas 1. nodaĜas 
11. iedaĜā paredzētajiem maksājumiem liellopu un teĜa gaĜas nozarē dalībvalstis šā 
punkta pirmajā daĜā noteikto summu var palielināt līdz 80 %."; 
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2) regulas 40. pantu aizstāj ar šādu: 

"40. pants 
Valsts maksimālais apjoms 

1. Katrai dalībvalstij un katram gadam visu piešėirto maksājumtiesību, 41. pantā 
minētās valsts rezerves un saskaĦā ar 51. panta 2. punktu ▌, 69. panta 3. punktu un 
72.b pantu noteikto maksimālo summu kopējā vērtība ir vienāda ar attiecīgo valsts 
maksimālo apjomu, kas noteikts VIII pielikumā. 

2. Lai nodrošinātu atbilstību maksimālajam apjomam, kas noteikts VIII pielikumā, 
dalībvalsts vajadzības gadījumā lineāri samazina/palielina visu maksājumtiesību 
vērtību un/vai 41. pantā minētās valsts rezerves apjomu. 
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Dalībvalsts, kas ir nolēmusi neīstenot šīs regulas III sadaĜas 5.a nodaĜu un 
neizmantot 136.a panta 1. punktā minēto iespēju, var pieĦemt lēmumu, ka tā, lai 
pēc vajadzības samazinātu pirmajā daĜā minēto maksājumtiesību vērtību, 
nesamazinās tās maksājumtiesības, kuras 2013. gadā ir aktivizējuši tie 
lauksaimnieki, kas 2013. gadā ir pieprasījuši mazāk par summu, kas jānosaka 
attiecīgajai dalībvalstij, bet kas nedrīkst pārsniegt EUR 5000. 
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3. Neskarot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. [HZ] 25. pantu*, to tiešo 
maksājumu summas, ko dalībvalstī attiecībā uz 2014. kalendāro gadu var piešėirt 
saskaĦā ar šīs regulas 34., 52., 53.▌, 68. un 72.a pantu un kā atbalstu zīdtārpiĦu 
audzētājiem saskaĦā ar Regulas (EK) Nr. 1234/2007 111.  pantu, nepārsniedz 
maksimālos apjomus, kas minētajam gadam noteikti šīs regulas VIII pielikumā, kad 
no tiem ir atĦemtas summas, kuras izriet no 136.b panta piemērošanas attiecībā uz 
2014. kalendāro gadu, kā izklāstīts šīs regulas VIIIa pielikumā. Vajadzības 
gadījumā un lai ievērotu VIII pielikumā noteiktos maksimālos apjomus, kad no tiem 
ir atĦemtas summas, kuras izriet no 136.b panta piemērošanas attiecībā uz 
2014. kalendāro gadu, kā izklāstīts šīs regulas VIIIa pielikumā, dalībvalstis lineāri 
samazina tiešo maksājumu summas attiecībā uz 2014. kalendāro gadu. 

______________ 

* OV L […], […], […] lpp."; 
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2.a) regulas 41. panta 1. punktu aizstāj ar šādu: 

"1. Katra dalībvalsts izveido valsts rezervi, kurā ietver starpību starp: 

a) šīs regulas VIII pielikumā noteikto valsts maksimālo apjomu un 

b) visu piešėirto maksājumtiesību kopējo vērtību un maksimālajiem apjomiem, 
kas noteikti saskaĦā ar šīs regulas 51. panta 2. punktu, 69. panta 3. punktu 
un 72.b pantu."; 

3) regulas 51. panta 2. punktā pievieno šādu daĜu: 

"Attiecībā uz 2014. gadu 52. un 53. pantā minēto tiešo maksājumu maksimālās summas ir 
vienādas ar 2013. gadam noteiktajām maksimālajām summām, kas reizinātas ar 
koeficientu, kurš katrai attiecīgajai dalībvalstij jāaprēėina, valsts maksimālo apjomu, kas 
2014. gadam noteikts VIII pielikumā, dalot ar 2013. gadam noteikto valsts maksimālo 
apjomu. Šo aprēėinu piemēro tikai dalībvalstīm, kurās valsts maksimālais apjoms, kas 
2014. gadam noteikts VIII pielikumā, ir mazāks par 2013. gadam noteikto valsts 
maksimālo apjomu." 
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4) regulas 68. panta 8. punkta ievadfrāzi aizstāj ar šādu: 

"8. Dalībvalstis, kuras pieĦēmušas 69. panta 1. punktā minēto lēmumu, līdz 2014. gada 
1. februārim var to pārskatīt un nolemt, sākot no 2014. gada, lai:"; 

5) regulas 69. pantu groza šādi: 

a) panta 1. punktu aizstāj ar šādu: 

"1. Dalībvalstis var līdz 2009. gada 1. augustam, 2010. gada 1. augustam, 
2011. gada 1. augustam, 2012. gada 1. septembrim vai līdz 2014. gada 1. 
februārim nolemt no nākamā gada pēc šāda lēmuma pieĦemšanas vai, ja 
lēmums pieĦemts līdz 2014. gada 1. februārim, no 2014. gada līdz 10 % no 
valstij noteiktā maksimālā apjoma, kas minēts 40. pantā, vai − Maltas 
gadījumā − summu EUR 2 000 000 apmērā izmantot īpašajam atbalstam, kurš 
paredzēts 68. panta 1. punktā."; 
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aa) panta 4. punktu groza šādi: 

"4. Atbalsts, kas paredzēts 68. panta 1. punkta a) apakšpunkta i), ii), iii) un 
iv) daĜā un 1. punkta b) un e) apakšpunktā, ir robežās līdz 6,5 % no valsts 
maksimālajiem apjomiem, kuri minēti 40. pantā, vai Maltas gadījumā – 
summa EUR 2 000 000 apmērā, kura minēta šīs regulas 69. panta 1. punktā, 
kas jāizmanto, lai jo īpaši finansētu pasākumus piena nozarē, kuri minēti 
68. panta 1. punkta b) apakšpunktā. 

Dalībvalstis var noteikt katram pasākumam mazāku apjomu."; 
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b) panta 3. punkta otro daĜu aizstāj ar šādu: 

"Tikai tādēĜ, lai nodrošinātu atbilstību valsts maksimālajam apjomam, kā noteikts 
40. panta 2. punktā, un veiktu aprēėinu, kas minēts 41. panta 1. punktā, no 40. panta 
1. punktā minētā valsts maksimālā apjoma atskaita summas, ko izmanto 68. panta 
1. punkta c) apakšpunktā minētā atbalsta piešėiršanai. Tās uzskatāmas par piešėirtām 
maksājumtiesībām."; 

c) panta 5. punkta pirmajā teikumā skaitli "2013" aizstāj ar "2014"; 

d) panta 6. punkta otro daĜu aizstāj ar šādu: 

"Tikai tādēĜ, lai nodrošinātu atbilstību valsts maksimālajam apjomam, kā noteikts 
40. panta 2. punktā, un veiktu aprēėinu, kas minēts 41. panta 1. punktā, ja dalībvalsts 
izmanto šā punkta pirmās daĜas a) apakšpunktā paredzēto iespēju, attiecīgo summu 
neuzskata par daĜu no maksimālā apjoma, kas noteikts saskaĦā ar šā panta 
3. punktu."; 
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5.a) III sadaĜā iekĜauj šādu jaunu 5.a nodaĜu: 

"PĀRDALOŠS MAKSĀJUMS 2014. GADĀ 

72.a pants 
Vispārējie noteikumi 

1. Dalībvalstis līdz 2014. gada 1. martam var pieĦemt lēmumu 2014. gadam piešėirt 
maksājumu lauksaimniekiem, kuriem ir tiesības saĦemt maksājumu saskaĦā ar šīs 
sadaĜas 1. līdz 3. nodaĜā minēto vienotā maksājuma shēmu. 

Dalībvalstis līdz pirmajā daĜā minētajai dienai Komisiju informē par savu lēmumu. 
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2. Dalībvalstis, kuras ir nolēmušas saskaĦā ar 46. pantu piemērot vienotā maksājuma 
shēmu reăionālā līmenī, šajā nodaĜā minēto maksājumu var piemērot reăionālā 
līmenī. 

3. Neskarot finanšu disciplīnas piemērošanu, lineārus samazinājumus saskaĦā ar 
40. panta 3. punktu un 21. un 23. panta piemērošanu, šā panta 1. punktā minēto 
maksājumu piešėir pēc tam, kad lauksaimnieks ir aktivizējis maksājumtiesības. 

4. Šā panta 1. punktā minēto maksājumu dalībvalstis aprēėina, skaitli, kas ir jānosaka 
dalībvalstij un kas nav lielāks par 65 % no valsts vai reăionālā vidējā maksājuma 
par hektāru, reizinot ar maksājumtiesību skaitu, kuras lauksaimnieks ir aktivizējis 
saskaĦā ar 34. pantu. Šādu maksājumtiesību skaits nepārsniedz 30 hektārus vai 
lauku saimniecību vidējo lielumu, kā noteikts VIIIb pielikumā, ja minētais vidējais 
lielums attiecīgajā dalībvalstī pārsniedz 30 hektārus. 
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Ar noteikumu, ka pirmajā daĜā noteiktie maksimālie limiti tiek ievēroti, dalībvalstis 
var valsts līmenī noteikt gradāciju hektāru skaitā, kas noteikts saskaĦā ar minēto 
daĜu, kas vienlīdzīgi piemērojama visiem lauksaimniekiem. 

Pirmajā daĜā minēto valsts vidējo maksājumu par hektāru dalībvalstis nosaka, 
pamatojoties uz VIIIc pielikumā noteikto valsts maksimālo apjomu un 
atbalsttiesīgo hektāru skaitu, kas 2014. gadā deklarēti saskaĦā ar 34. panta 
2. punktu. 

Pirmajā daĜā minēto reăionālo vidējo maksājumu par hektāru dalībvalstis nosaka, 
izmantojot daĜu no VIIIc pielikumā noteiktā valsts maksimālā apjoma un 
atbalsttiesīgo hektāru skaitu, kas 2014. gadā deklarēti attiecīgajā reăionā saskaĦā 
ar 34. panta 2. punktu. Katram reăionam šo daĜu aprēėina, attiecīgo maksimālo 
apjomu, kas noteikts saskaĦā ar 46. panta 3. punktu, dalot ar valsts maksimālo 
apjomu, kas saskaĦā ar 40. pantu noteikts 2014. gadam. 
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5. Dalībvalstis nodrošina, lai nekādas priekšrocības netiktu piešėirtas 
lauksaimniekiem, attiecībā uz kuriem ir konstatēts, ka no 2011. gada 19. oktobra 
tie ir sadalījuši savu saimniecību tikai tādēĜ, lai varētu gūt labumu no pārdalošā 
maksājuma. Tas attiecas arī uz lauksaimniekiem, kuru saimniecības rodas minētās 
sadalīšanas rezultātā. 

72.b pants 
Finanšu noteikumi 

1. Lai finansētu šajā nodaĜā minēto maksājumu, dalībvalstis var nolemt līdz 
72.a pantā minētajai dienai izmantot līdz 30 % no 40. pantā noteiktā valsts gada 
maksimālā apjoma 2014. pieprasījumu gadam. Par jebkuru šādu lēmumu tās līdz 
minētajai dienai paziĦo Komisijai. 
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2. Pamatojoties uz to valsts maksimālā apjoma procentuālo daĜu, ko dalībvalstis 
plāno izmantot saskaĦā ar 1. punktu, Komisija ar īstenošanas aktiem nosaka 
attiecīgos maksimālos apjomus šim maksājumam. Minētos īstenošanas aktus 
pieĦem saskaĦā ar 141.b panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru."; 

6) regulas 90. panta 3. punktu aizstāj ar šādu: 

"3. Atbalsta summu par hektāru, kas atbilst atbalsta saĦemšanas kritērijiem, aprēėina, 

2. punktā minēto ražu reizinot ar šādām pamatsummām:  

Bulgārija: (EUR 520,20) 

Grieėija: (EUR 234,18) 

Spānija: (EUR 362,15) 

Portugāle: (EUR 228,00)."; 
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7) regulas 122. panta 3. punktu aizstāj ar šādu: 

"3. Vienotā platībmaksājuma shēma ir pieejama līdz 2014. gada 31. decembrim."; 

7.a) regulas 124. panta 1. un 2. punktu aizstāj ar šādiem: 

"1. Jaunās dalībvalsts lauksaimniecības zemes platība, uz kuru attiecas vienotā 
platībmaksājuma shēma, ir daĜa no tajā izmantotās lauksaimniecības zemes 
platības, kas neatkarīgi no tā, vai šī platība tiek vai netiek izmantota ražošanā, ir 
uzturēta labā lauksaimniecības stāvoklī un kuru vajadzības gadījumā koriăē 
saskaĦā ar objektīviem un nediskriminējošiem kritērijiem, kas minētajai jaunajai 
dalībvalstij jānosaka pēc Komisijas apstiprinājuma saĦemšanas." 

Šajā sadaĜā "izmantotā lauksaimniecības zemes platība" ir kopējā platība, ko 
aizĦem aramzeme, ilggadīgie zālāji, ilggadīgie stādījumi un piemājas dārzi, kā 
statistikas vajadzībām noteikusi Komisija. 
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2. Par visiem lauksaimniecības zemes gabaliem, kas atbilst 1. punktā izklāstītajiem 
kritērijiem, kā arī par lauksaimniecības zemes gabaliem, kurus aizĦem īscirtmeta 
atvasājs (KN kods ex 0602 90 41), ir tiesības saĦemt maksājumu saskaĦā ar 
vienotā platībmaksājuma shēmu. 

IzĦemot force majeure gadījumus vai ārkārtējus apstākĜus, pirmajā daĜā minētie 
zemes gabali ir lauksaimnieka rīcībā dienā, ko noteikusi dalībvalsts un kas nevar 
būt vēlāk par laiku, kas minētajā dalībvalstī noteikts atbalsta pieprasījuma 
grozījumam. 

Tās atbalsttiesīgās platības minimālais lielums katrā saimniecībā, par kuru var 
pieprasīt maksājumus, ir 0,3 ha. Tomēr jebkura jaunā dalībvalsts var nolemt, 
pamatojoties uz objektīviem kritērijiem un pēc Komisijas apstiprinājuma 
saĦemšanas, noteikt lielāku minimālo lielumu, kas nepārsniedz 1 ha." 
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8) regulas 131. panta 1. punktu aizstāj ar šādu: 

"1. Jaunās dalībvalstis, kas piemēro vienotā platībmaksājuma shēmu, līdz 2009. gada 
1. augustam, 2010. gada 1. augustam, 2011. gada 1. augustam, 2012. gada 
1. septembrim vai līdz 2014. gada 1. februārim, var nolemt no nākamā gada pēc 
šāda lēmuma pieĦemšanas vai, ja lēmums pieĦemts līdz 2014. gada 1. februārim, no 
2014. gada līdz 10 % no valstij noteiktā maksimālā apjoma, kas minēts 40. pantā, 
izmantot, lai piešėirtu lauksaimniekiem atbalstu, kā izklāstīts 68. panta 1. punktā un 
saskaĦā ar piemērojamo III sadaĜas 5. nodaĜu." 

8.a) regulas 133.a panta nosaukumu aizstāj ar šādu: 

"Pārejas posma valsts atbalsts 2013. gadā"; 
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8.b) V sadaĜā iekĜauj šādu jaunu 2.a nodaĜu: 

"PĀRDALOŠS MAKSĀJUMS 2014. GADĀ 

125.a pants 
Vispārējie noteikumi 

1. Jaunās dalībvalstis, kuras piemēro vienotā platībmaksājuma shēmu, līdz 
2014. gada 1. martam var pieĦemt lēmumu 2014. gadam piešėirt maksājumu 
lauksaimniekiem, kuriem ir maksājumtiesības saskaĦā ar šīs sadaĜas 2. nodaĜā 
minēto vienotā platībmaksājuma shēmu. 

Attiecīgās jaunās dalībvalstis līdz pirmajā daĜā minētajai dienai informē Komisiju 
par savu lēmumu. 

2. Neskarot finanšu disciplīnas piemērošanu un 21. un 23. panta piemērošanu, šā 
panta 1. punktā minēto maksājumu piešėir, palielinot summas, ko saskaĦā ar 
vienotā platībmaksājuma shēmu piešėir par hektāru. 
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3. Šā panta 1. punktā minēto maksājumu dalībvalstis aprēėina, skaitli, kas ir 
jānosaka dalībvalstij un kas nav lielāks par 65 % no valsts vidējā maksājuma par 
hektāru, reizinot ar atbalsttiesīgo hektāru skaitu, par kuriem lauksaimniekam ir 
piešėirta summa saskaĦā ar vienotā platībmaksājuma shēmu. Šādu hektāru skaits 
nepārsniedz 30 hektārus vai lauku saimniecību vidējo lielumu, kā noteikts 
VIIIb pielikumā, ja minētais vidējais lielums attiecīgajā jaunajā dalībvalstī 
pārsniedz 30 hektārus. 

Ar noteikumu, ka pirmajā daĜā noteiktie maksimālie limiti tiek ievēroti, dalībvalstis 
var valsts līmenī noteikt gradāciju hektāru skaitā, kas noteikts saskaĦā ar minēto 
daĜu, kas vienlīdzīgi piemērojama visiem lauksaimniekiem. 

Pirmajā daĜā minēto valsts vidējo maksājumu par hektāru dalībvalstis nosaka, 
pamatojoties uz VIIIc pielikumā noteikto valsts maksimālo apjomu un 
atbalsttiesīgo hektāru skaitu, kas 2014. gadā deklarēti saskaĦā ar vienotā 
platībmaksājuma shēmu. 
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4. Jaunās dalībvalstis nodrošina, lai nekādas priekšrocības netiktu piešėirtas 
lauksaimniekiem, attiecībā uz kuriem ir konstatēts, ka kopš 2011. gada 19. oktobra 
tie ir sadalījuši savu saimniecību tikai tādēĜ, lai varētu gūt labumu no pārdalošā 
maksājuma. Tas attiecas arī uz lauksaimniekiem, kuru saimniecības rodas minētās 
sadalīšanas rezultātā. 

125.b pants 
Finanšu noteikumi 

1. Lai finansētu šajā nodaĜā minēto maksājumu, jaunās dalībvalstis var nolemt līdz 
125.a pantā minētajai dienai izmantot līdz 30 % no 40. pantā noteiktā valsts gada 
maksimālā apjoma 2014. pieprasījumu gadam vai – Bulgārijas un Rumānijas 
gadījumā – VIIId pielikumā noteiktās summas. Par jebkuru šādu lēmumu tās līdz 
minētajai dienai paziĦo Komisijai. 

Pirmajā daĜā minētās summas atskaita no gada finansējuma, kas minēts 
123. pantā. 
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2. Pamatojoties uz to valsts maksimālā apjoma procentuālo daĜu, ko attiecīgās jaunās 
dalībvalstis plāno izmantot saskaĦā ar 1. punktu, Komisija ar īstenošanas aktiem 
nosaka šā maksājuma attiecīgos maksimālos apjomus un aprēėina 123. pantā 
minētā finansējuma atbilstošo samazinājumu. Minētos īstenošanas aktus pieĦem 
saskaĦā ar 141.b panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru."; 

8.c) V sadaĜas 4. nodaĜā iekĜauj šādu pantu: 

"133.b pants 

Pārejas posma valsts atbalsts 2014. gadā 

1. Jaunās dalībvalstis, kuras piemēro vienotā platībmaksājuma shēmu saskaĦā ar 
122. pantu, var pieĦemt lēmumu 2014. gadā piešėirt pārejas posma valsts atbalstu. 
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2. Bulgārija un Rumānija saskaĦā ar šo pantu var piešėirt atbalstu vienīgi tad, ja tās 
līdz 2014. gada 1. februārim nolemj 2014. gadā nepiešėirt nekādus papildu valsts 
tiešos maksājumus saskaĦā ar 132. pantu. 

3. Atbalstu var piešėirt lauksaimniekiem nozarēs, kurām pārejas posma valsts 
atbalsts saskaĦā ar 133.a pantu vai – Bulgārijas un Rumānijas gadījumā – papildu 
valsts tiešie maksājumi saskaĦā ar 132. pantu tika piešėirti 2013. gadā. 

4. Nosacījumi atbalsta piešėiršanai ir identiski tiem, ar kuriem 2013. gadā atĜauj 
piešėirt maksājumus saskaĦā ar 132. vai 133.a pantu, izĦemot maksājumu 
samazinājumu šīs regulas 132. panta 2. punkta saistībā ar 7. un 10. pantu 
piemērošanas dēĜ. 
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5. Atbalsta kopējo summu, ko var piešėirt lauksaimniekiem jebkurā no nozarēm, kas 
minētas 3. punktā, ierobežo līdz 80 % no īpašā nozaru finansējuma 2013. gadam, 
kā to atĜāvusi Komisija saskaĦā ar 133.a panta 5. punktu, vai kā attiecībā uz 
Bulgāriju un Rumāniju ir atĜauts saskaĦā ar 132. panta 7. punktu. 

Attiecībā uz Kipru – īpašais nozaru finansējums ir izklāstīts XVIIa pielikumā. 

5.a Kiprai nepiemēro 3. un 4. punktu. 

6. Jaunās dalībvalstis līdz 2014. gada 31. martam paziĦo Komisijai par lēmumiem, 
kas minēti 1. un 2. punktā. PaziĦojumā par 1. punktā minēto lēmumu iekĜauj šādu 
informāciju: 

a) finansējums katrai nozarei; 

b) vajadzības gadījumā – pārejas posma valsts atbalsta maksimālā likme. 

7. Jaunās dalībvalstis, pamatojoties uz objektīviem kritērijiem un Ħemot vērā 
ierobežojumus, kurus Komisija noteikusi atbilstīgi 5. punktam, var pieĦemt 
lēmumu par piešėiramā pārejas posma valsts atbalsta apjomu."; 
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9) VI sadaĜā iekĜauj šādu pantu▌: 

"136.a pants 

Elastīga līdzekĜu pārvietošana starp pīlāriem 

▌1. Līdz 2013. gada 31. decembrim dalībvalstis var nolemt kā papildu atbalstu lauku 
attīstības programmu pasākumiem, ko finansē no ELFLA saskaĦā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. [LA]*, darīt pieejamus līdzekĜus līdz 
▌15 ▌% no to maksimālajiem gada apjomiem 2014.–2019. kalendārajam gadam, 
kuri attiecībā uz 2014. gadu ir noteikti šīs regulas VIII pielikumā un attiecībā uz 
2015.−2019. gadu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. [TM]** 
II pielikumā. Rezultātā attiecīgā summa vairs nav pieejama tiešo maksājumu 
piešėiršanai. 

Pirmajā daĜā minēto lēmumu paziĦos Komisijai līdz 2013. gada 31. decembrim. 
Šajā lēmumā norāda minētajā daĜā minēto procentuālo likmi, kas katrā 
kalendārajā gadā var atšėirties. 
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Dalībvalstis, kuras attiecībā uz 2014. kalendāro gadu neizmanto pirmajā daĜā 
minētos noteikumus, var līdz 2014. gada 1. augustam pieĦemt šā punkta pirmajā 
daĜā minēto lēmumu attiecībā uz 2015.–2019. kalendāro gadu, un līdz 2014. gada 
1. augustam to paziĦo Komisijai. 

Dalībvalstis var nolemt pārskatīt šajā punktā minēto lēmumu; lēmums par 
pārskatīšanu stājas spēkā 2018. kalendārajā gadā. Procentuālā likme, kas paziĦota 
Komisijai saskaĦā ar pirmo, otro un trešo daĜu, šādas pārskatīšanas rezultātā 
netiek samazināta. Dalībvalstis līdz 2017. gada 1. augustam paziĦo Komisijai par 
katru šādu pārskatīšanas lēmumu. 
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2. Dalībvalstis▌, kuras neizmanto 1. punktā paredzēto iespēju, līdz 2013. gada 
31. decembrim var nolemt ▌līdzekĜus apmērā līdz ▌15 % vai –Bulgārijas, 
Igaunijas, Somijas, Latvijas, Lietuvas, Polijas, Portugāles, Rumānijas, Slovākijas, 
Spānijas, Zviedrijas un Apvienotās Karalistes gadījumā – līdz 25 %, no summas kas 
atvēlēta to lauku attīstības programmu pasākumu atbalstam, kurus 
2015.−2020. gada posmā finansē no ELFLA saskaĦā ar Regulu (ES) Nr. [LA], 
darīt pieejamus šajā regulā un Regulā (ES) Nr. [TM] paredzētu tiešo maksājumu 
veidā. Rezultātā attiecīgā summa vairs nav pieejama atbalsta pasākumiem saskaĦā ar 
lauku attīstības programmu. 
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Pirmajā daĜā minēto lēmumu paziĦos Komisijai līdz 2013. gada 31. decembrim. 
Šajā lēmumā norāda minētajā daĜā minēto procentuālo likmi, kas katrā 
kalendārajā gadā var atšėirties. 

Dalībvalstis, kuras attiecībā uz 2015. finanšu gadu neizmanto pirmajā daĜā 
minētos noteikumus, var līdz 2014. gada 1. augustam pieĦemt šā punkta pirmajā 
daĜā minēto lēmumu attiecībā uz 2016.–2020. gadu un līdz 2014. gada 1. augustam 
to paziĦo Komisijai. 

Dalībvalstis var nolemt pārskatīt šajā punktā minēto lēmumu; lēmums par 
pārskatīšanu stājas spēkā attiecībā uz 2019. un 2020. finanšu gadu. Procentuālā 
likme, kas paziĦota Komisijai saskaĦā ar pirmo, otro un trešo daĜu, šādas 
pārskatīšanas rezultātā netiek palielināta. Dalībvalstis līdz 2017. gada 1. augustam 
paziĦo Komisijai par katru šādu pārskatīšanas lēmumu. 
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3. Lai Ħemtu vērā lēmumus, kurus dalībvalstis paziĦojušas saskaĦā ar 1. un 2. punktu, 
Komisija tiek pilnvarota saskaĦā ar 141.a pantu pieĦemt deleăētos aktus, ar kuriem 
pārskata VIII pielikumā noteiktos maksimālos apjomus; 

______________ 

* OV L […], […], […] lpp. 

** OV L […], […], […] lpp." 

9.a) VI sadaĜā iekĜauj šādu pantu: 

"136.b pants 

Dalībvalstis, kuras saskaĦā ar 136. pantu ir pieĦēmušas lēmumu no 2011. finanšu gada 
nodot summu Savienības atbalsta rīcībā saskaĦā ar lauku attīstības programmām un 
finansējumu ELFLA vadībā, turpina VIIIa pielikumā minētās summas nodot lauku 
attīstības programmām un finansējumam ELFLA vadībā attiecībā uz 2015. finanšu 
gadu."; 
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9.b) VII sadaĜā iekĜauj šādu pantu: 

"140.a pants 
Pilnvaru deleăēšana 

Lai Ħemtu vērā lēmumus, kurus dalībvalstis paziĦojušas saskaĦā ar 136.a panta 1. un 
2. punktu, kā arī jebkādus grozījumus VIII pielikumā noteiktajos valstu maksimālajos 
apjomos, Komisija tiek pilnvarota saskaĦā ar 141.a pantu pieĦemt deleăētos aktus, ar 
kuriem pārskata VIIIc pielikumā noteiktos maksimālos apjomus. 

Lai nodrošinātu 40. panta 3. punktā paredzēto lineāro samazinājumu pareizu 
piemērošanu 2014. gadā, Komisija tiek pilnvarota saskaĦā ar 141.a pantu pieĦemt 
deleăētos aktus, kuros būtu izklāstīti noteikumi par to samazinājumu aprēėināšanu, kuri 
dalībvalstīm jāpiemēro lauksaimniekiem saskaĦā ar 40. panta 3. punktu."; 
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10) regulas 141.a pantu aizstāj ar šādu: 

"141.a pants 

Deleăēšanas īstenošana 

1. Pilnvaras pieĦemt deleăētos aktus Komisijai piešėir, ievērojot šajā pantā izklāstītos 
nosacījumus. 

2. Pilnvaras pieĦemt 11.a pantā minētos deleăētos aktus Komisijai piešėir uz laikposmu 
līdz ▌2014. gada 31. decembrim. Pilnvaras pieĦemt 136.a panta 3. punktā un 
140. a pantā minētos deleăētos aktus Komisijai piešėir uz laikposmu līdz▌ 
2014. gada 31. decembrim. 

3. Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 11.a pantā, 136.a panta 
3. punktā un 140.a pantā minēto pilnvaru deleăēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu 
izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleăēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc 
tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai arī vēlākā dienā, kas tajā 
norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleăētos aktus. 
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4. Tiklīdz Komisija pieĦem deleăēto aktu, tā par to paziĦo vienlaikus Eiropas 
Parlamentam un Padomei. 

5. SaskaĦā ar 11.a pantu, 136.a panta 3. punktu un 140.a pantu pieĦemts deleăētais akts 
stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziĦots 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 par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas 
Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem."; 

11) II un III pielikumu groza saskaĦā ar šīs regulas II pielikuma 1., 1.a un 2. punktu. 

12) I, VIII un XVIIa pielikumu groza un jaunus VIIIa, VIIIb, VIIIc un VIIId pielikumus 
pievieno saskaĦā ar šīs regulas II pielikuma 1.a, 3., 4., 4.a, 4.b, 4.c un 5. punktu. 
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5.a pants 

Atkāpjoties no Regulas (ES) Nr. [LA] 94. panta, Regulas (EK) Nr. 1698/2005 70. panta 
4.c punkta ievada daĜu lasa šādi: 

"Atkāpjoties no 3., 4. un 5. punktā noteiktajiem maksimālajiem apjomiem, ELFLA 
ieguldījumu var palielināt ne vairāk kā līdz 95 % no attiecināmajiem publiskajiem 
izdevumiem reăionos, kas ir tiesīgi uz atbalstu saskaĦā ar konverăences mērėi, un 
attālākajos reăionos un Egejas jūras nelielajās salās, un līdz 85 % no attiecināmajiem 
publiskajiem izdevumiem citos reăionos. Šīs likmes piemēro attiecināmajiem 
izdevumiem, kuri ir no jauna deklarēti atsevišėajās apliecinātajās izdevumu 
deklarācijās, līdz 2007.–2013. gada plānošanas posma izdevumu attiecināmības 
galīgajam datumam, proti, 2015. gada 31. decembrim,ja dalībvalsts [Publikāciju birojam: 

lūdzu, norādīt šīs regulas spēkā stāšanās datumu] vai pēc tam atbilst kādam no turpmāk 
norādītajiem nosacījumiem:" 

un otro daĜu lasa šādi: 

"Dalībvalsts, kas vēlas izmantot atkāpi, kura minēta pirmajā daĜā, iesniedz lūgumu 
Komisijai attiecīgi grozīt savu lauku attīstības programmu. Atkāpi piemēro, tiklīdz 
Komisija ir apstiprinājusi programmas grozījumu." 
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6. pants 

Grozījumi Regulā (ES) Nr. [TM] 

Regulu (ES) Nr. [TM] groza šādi: 

1) regulas 6. panta 2. punktu aizstāj ar šādu: 

"2. Lai Ħemtu vērā pārmaiĦas, kas saistītas ar piešėiramo tiešo maksājumu maksimālo 
kopsummu, ieskaitot maksājumus, kuri izriet no lēmumiem, ko dalībvalstis 
pieĦēmušas saskaĦā ar Regulas (EK) Nr. 73/2009 136.a pantu un šīs regulas 
14. pantu, un maksājumus, kuri izriet no šīs regulas 17.b panta otrās daĜas 
piemērošanas, Komisija tiek pilnvarota saskaĦā ar šīs regulas 55. pantu pieĦemt 
deleăētos aktus, lai pārskatītu šīs regulas II pielikumā noteiktos valstu maksimālos 
apjomus."; 
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2.a) regulas 22. panta 3. punktā pēc pēdējās daĜas iekĜauj šādu daĜu: 

"Lai veiktu pirmajā un otrajā daĜā minētos aprēėinus, ar noteikumu, ka pārdalošais 
maksājums atbilstīgi 28.g pantam netiek piemērots, dalībvalstis pilnībā Ħem vērā 
atbalstu, kas 2014. kalendārajam gadam piešėirts atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 73/2009 
72.a un 125.a pantam."; 

2.b) regulas 28.c panta 1.b punktā pēc pēdējās daĜas iekĜauj šādu daĜu: 

"Lai diferencētu vienoto platībmaksājumu shēmu, ar noteikumu, ka pārdalošais 
maksājums atbilstīgi šīs regulas 28.g pantam netiek piemērots, dalībvalstis pilnībā Ħem 
vērā atbalstu, kas piešėirts 2014. kalendārajam gadam atbilstīgi Regulas (EK) 
Nr. 73/2009 125.a pantam."; 
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3) regulas 57. panta 2. punktā pēc pirmās daĜas iekĜauj šādu daĜu:  

"Tomēr to turpina piemērot attiecībā uz atbalsta pieteikumiem, kas ir saistīti ar 
pieprasījumu gadiem, kuri sākas pirms 2015. gada 1. janvāra."; 

4) regulas 59. panta otro un trešo daĜu aizstāj ar šādām: 

"To piemēro no 2015. gada 1. janvāra. 

Tomēr 8. pantu, 9. panta 6. punktu, 11. panta 5. punktu, 14. pantu, 18. panta 2. un 
3. punktu, 19. panta 1. punkta otro daĜu, 20. panta 1. punkta pirmo daĜu, 20. panta 
5. punktu, 21. panta 3.b punktu, 22. panta 7. punktu, 28.c panta 1. punkta pirmo daĜu, 
28.g panta 1. punktu, 31. panta 2. punkta ceturto daĜu, 32. panta 1. punkta ceturto daĜu, 
32. panta 1.e punktu, 35. panta 1. punktu, 37. panta 1. punktu, 39. pantu, 52. panta 
1. punktu un 57. panta 1. punktu piemēro no šīs regulas spēkā stāšanās dienas." 
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7. pants 

Grozījumi Regulā (ES) Nr. [HZ] 

1) Regulas 113. panta 1. punkta otro daĜu aizstāj ar šādu: 

"Tomēr Regulas (EK) Nr. 1290/2005 31. pantu un attiecīgos īstenošanas noteikumus 
turpina piemērot līdz 2014. gada 31. decembrim; Regulas (EK) Nr. 1290/2005 30. un 
44.a pantu un attiecīgos īstenošanas noteikumus turpina piemērot attiecīgi izdevumiem, 
kas radušies, un maksājumiem, kas veikti, attiecībā uz 2013. lauksaimniecības finanšu 
gadu." 

2) IekĜauj šādu jaunu pantu: 

"114.a pants 
Atkāpe no Regulas (ES) Nr. 966/2012 

Atkāpjoties no Regulas (ES) Nr. 966/2012 59. panta 5. punkta un no šīs regulas 9. panta 
1. punkta, 2014. lauksaimniecības finanšu gadam neprasa sertifikācijas iestādes 
atzinumu, lai noskaidrotu, vai izdevumi, kuru atmaksa ir pieprasīta no Komisijas, ir 
likumīgi un pareizi." 
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3) Regulas 115. pantu ▌aizstāj ar šādu: 

"115. pants 
Stāšanās spēkā un piemērošana 

Šī regula stājas spēkā ▌dienā, kad to ▌publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. 

To piemēro no 2014. gada 1. janvāra ▌. 

Tomēr šādus noteikumus piemēro: 

a) regulas 7., 8., 16., 24.a, 25. un 45. pantu – no 2013. gada 16. oktobra; 

b) regulas 9., 18., 42. un 53. pantu – attiecībā uz izdevumiem – no 2013. gada 
16. oktobra; 

c) regulas 54. pantu, III sadaĜu, V sadaĜas II nodaĜu un VI sadaĜu — ▌no 2015. gada 
1. janvāra; 

d) VII sadaĜas IV nodaĜu attiecībā uz maksājumiem, kurus veic, sākot no 
2014. lauksaimniecības finanšu gada un turpmāk." 
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8. pants 
Grozījumi Regulā (ES) Nr. […] [vTKO] 

Regulu (ES) Nr. [vTKO] groza šādi: 

1) pievieno šādu jaunu pantu: 

"149.a pants 
Valsts atbalsta maksājumi konkrētām nozarēm Somijā 

SaĦemot Komisijas atĜauju, Somija laikposmā no 2014. gada līdz 2020. gadam var 
turpināt piešėirt ražotājiem valsts atbalstu, kādu tā piešėīra 2013. gadā, pamatojoties uz 
Pievienošanās akta 141. pantu, ar noteikumu, ka: 

- ienākumu atbalsta summa visā laikposmā samazinās un 2020. gadā nepārsniedz 
30 % no 2013. gadā piešėirtās summas, un 

- pirms šīs iespējas izmantošanas ir pilnībā izmantotas kopējā lauksaimniecības 
politikā attiecīgajām nozarēm paredzētās atbalsta shēmas. 

Komisija sniedz atĜauju, nepiemērojot procedūru, kas minēta [vTKO 162.] pantā."; 
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2) regulas 163. panta 1. punktā pievieno ▌šādus apakšpunktus: 

"h) 111. pantu ▌līdz 2015. gada 31. martam,  

i) 125.a panta 1. punkta e) apakšpunktu un 2. punktu un –attiecībā uz augĜu un 
dārzeĦu nozari – XVI pielikumu līdz dienai, kad sāk piemērot attiecīgos 
noteikumus, kas jānosaka saskaĦā ar deleăētajiem aktiem, kuri paredzēti 
114. panta 1. punkta b) un f) apakšpunktā,  

j) 136., 138.un 140. pantu, kā arī XVIII pielikumu minēto pantu piemērošanai līdz 
dienai, kad sāk piemērot noteikumus, kas jānosaka saskaĦā ar īstenošanas aktiem, 
kuri paredzēti 121. pantā un 124. panta a) punktā, vai līdz 2014. gada 
30. jūnijam – atkarībā no tā, kurš no tiem ir agrākais datums." 
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9. pants 
Grozījumi Regulā (ES) Nr. [LA] 

1. Regulas (ES) Nr. [LA] 32. pantā pievieno šādu 6. punktu: 

"6. Horvātija var piešėirt maksājumus saskaĦā ar šo pasākumu saĦēmējiem 
apgabalos, kas noteikti atbilstīgi 33. panta 3. punktam, pat tad, ja minētā punkta 
trešajā daĜā minētā precizēšana vēl nav pabeigta. Precizēšanu pabeidz ne vēlāk kā 
2014. gada 31. decembrī. SaĦēmējiem apgabalos, kas pēc precizēšanas 
pabeigšanas vairs nav tiesīgi saĦemt atbalstu, turpmākus maksājumus saskaĦā ar 
šo pasākumu vairs nesaĦem."; 

2. Regulas (ES) Nr. [LA] 64. panta 5. punktu aizstāj ar šādu: 

" LīdzekĜus, kas pārvietoti uz ELFLA, piemērojot Regulas (EK) Nr. 73/2009 136.a panta 
1. punktu un Regulas (ES) Nr. [TM] 7. panta 2. punktu, un līdzekĜus, kas pārvietoti uz 
ELFLA, piemērojot Regulas (EK) Nr. 73/2009 10.b, 136. un 136.b pantu attiecībā uz 
2013. un 2014. kalendāro gadu, arī iekĜauj 4. punktā minētajā sadalījumā pa gadiem."; 
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3. Regulas (ES) Nr. (LA) 65. panta 4. punkta ba) apakšpunktu aizstāj ar šādu: 

ba) 100 % summai EUR 100 miljonu apmērā 2011. gada cenās, kas piešėirta Īrijai, 
summai EUR 500 miljonu apmērā 2011. gada cenās, kas piešėirta Portugālei, un 
summai EUR 7 miljonu apmērā 2011. gada cenās, kas piešėirta Kiprai – ar 
nosacījumu, ka šīs dalībvalstis 2014. gada 1. janvārī vai pēc tam saĦem finansiālu 
palīdzību saskaĦā ar LESD 136. un 143. pantu, – līdz 2016. gadam, kad tiks 
pārskatīta šā noteikuma piemērošana. 

3. NODAěA 
NOBEIGUMA NOTEIKUMI 

10. pants 
Stāšanās spēkā un piemērošana 

Šī regula stājas spēkā ▌dienā, kad to ▌ publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. To piemēro 
no 2014. gada 1. janvāra. 
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Tomēr: 

- šīs regulas 5. panta 9. un 10. punktu piemēro no tās spēkā stāšanās dienas, 

- šīs regulas 5. panta ▌ 11. punktu piemēro no 2013. gada 22. decembra, un 

- šīs regulas 6. pantu piemēro no Regulas (ES) Nr. [TM] spēkā stāšanās dienas, 

- šīs regulas 7. pantu attiecībā uz Regulas (ES) Nr.  [HZ] 115. panta grozījumiem piemēro 
no minētajā pantā norādītajiem piemērošanas datumiem. 

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs. 

Briselē, 

Eiropas Parlamenta vārdā − Padomes vārdā − 

priekšsēdētājs priekšsēdētājs 

___________________ 
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I PIELIKUMS 

Atbilstošie panti par ▌ pasākumiem 2007.−2013. gada un 2014.−2020. gada plānošanas 
posmā 

Regula (EK) Nr. 1698/2005 Regula (ES) Nr. [LA] 

20. panta a) punkta i) apakšpunkts – 
apmācība un informācija 

15. pants 

20. panta a) punkta ii) apakšpunkts – 
atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem 

20. panta 1. punkta a) apakšpunkta i) daĜa 

20. panta a) punkta iii) apakšpunkts – 
priekšlaicīga pensionēšanās 

/ 

20. panta a) punkta iv) apakšpunkts – 
konsultāciju pakalpojumi 

16. panta 1. punkta a) apakšpunkts 

20. panta a) punkta v) apakšpunkts – 
apsaimniekošanas, atbalsta un konsultāciju 
pakalpojumu izveide 

16. panta 1. punkta b) apakšpunkts 

20. panta b) punkta i) apakšpunkts – lauku 
saimniecību modernizēšana 

18. panta 1. punkta a) apakšpunkts 

20. panta b) punkta ii) apakšpunkts – mežu 
ekonomiskās vērtības paaugstināšana 

22. panta 1. punkta d) apakšpunkts 

20. panta b) punkta iii) apakšpunkts – 
pievienotās vērtības radīšana 
lauksaimniecības un mežsaimniecības 
produktiem  

18. panta 1. punkta b) apakšpunkts 

22. panta 1. punkta e) apakšpunkts 

20. panta b) punkta iv) apakšpunkts – 
sadarbība jaunu produktu, procesu un 
tehnoloăiju izstrādē 

36. pants 

20. panta b) punkta v) apakšpunkts – 
lauksaimniecības un mežsaimniecības 
infrastruktūra 

18. panta 1. punkta c) apakšpunkts 
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Regula (EK) Nr. 1698/2005 Regula (ES) Nr. [LA] 

20. panta b) punkta vi) apakšpunkts – 
atjaunošanas un preventīvi pasākumi 

19. pants 

20. panta c) punkta i) apakšpunkts – 
standartu ievērošana 

/ 

20. panta c) punkta ii) apakšpunkts – 
pārtikas kvalitātes shēmas 

17. pants 

20. panta c) punkta iii) apakšpunkts – 
informācija un reklāma 

17. pants 

20. panta d) punkta i) apakšpunkts – daĜēji 
naturālas saimniecības 

20. panta 1. punkta a) apakšpunkta iii) daĜa 

20. panta d) punkta ii) apakšpunkts – 
ražotāju grupas 

28. pants 

36. panta a) punkta i) apakšpunkts– 
maksājumi par nelabvēlīgiem dabas 
apstākĜiem kalnos] 

32. pants 

36. panta a) punkta ▌ii) apakšpunkts – 
maksājumi par nelabvēlīgiem dabas 
apstākĜiem▌ teritorijās, kas nav kalnu 
teritorijas 

32. pants ▌ 

36. panta a) punkta iii) apakšpunkts – 
Natura 2000▌ maksājumi un maksājumi, kas 
saistīti ar Direktīvu 2000/60/EK 

31. pants ▌ 

36. panta a) punkta iv) apakšpunkts – 
agrovides maksājumi 

29. pants ▌ 

30. pants 

36. panta v) apakšpunkts – dzīvnieku 
labturības maksājumi 

34. pants ▌ 

36. panta b) punkta i) apakšpunkts – 
lauksaimniecības zemes pirmreizējā 
apmežošana 

23. pants  

36. panta b) punkta ii) apakšpunkts – 
agromežsaimniecības sistēmu pirmreizējā 
izveidošana 

22. panta 1. punkta b) apakšpunkta 4. daĜa 
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Regula (EK) Nr. 1698/2005 Regula (ES) Nr. [LA] 

36. panta b) punkta iii) apakšpunkts – 
lauksaimniecībā neizmantojamās zemes 
pirmreizējā apmežošana 

22. panta1. punkta a) apakšpunkts ▌ 

36. panta b) punkta iv) apakšpunkts – 
Natura 2000 maksājumi 

31. pants ▌ 

36. panta b) punkta v) apakšpunkts – meža 
vides maksājumi 

35. pants ▌ 

36. panta b) punkta vi) apakšpunkts – 
mežsaimniecības ražošanas potenciāla 
atjaunošana un preventīvu pasākumu 
ieviešana 

25. pants 

36. panta b) punkta vii) apakšpunkts 
Neienesīgas investīcijas 

26. pants 

Pasākumi saskaĦā ar Regulu (EK) 
Nr. 718/2007 

Pasākumi saskaĦā ar Regulu (ES) Nr. [LA] 

171. panta 2. punkta a) apakšpunkts – 
investīcijas lauksaimniecības 
pārvaldītājsabiedrībās, lai veiktu 
pārstrukturēšanu un modernizēšanu 
atbilstoši Kopienas standartiem 

18. panta 1. punkta a) apakšpunkts 

171. panta 2. punkta c) apakšpunkts – 
investīcijas lauksaimniecības un 
zivsaimniecības produktu apstrādē un 
pārdošanā, lai tās pārstrukturētu un 
modernizētu atbilstoši Kopienas 
standartiem. 

18. panta 1. punkta b) apakšpunkts 

▌ 
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II PIELIKUMS 

Regulas (EK) Nr. 73/2009 pielikumus ▌ groza šādi: 

-1) regulas I pielikumā aiz rindiĦas "Īpašs atbalsts", iekĜauj šādu rindiĦu: 

"Pārdalošs 
maksājums 

II sadaĜas 5.a nodaĜa un V sadaĜas 2.a nodaĜa Atsaistīts maksājums" 

1) regulas II pielikuma A punktu "Vide" aizstāj ar šādu: 

"1. Padomes Direktīva 79/409/EEK (1979. gada 2. aprīlis) 
par savvaĜas putnu aizsardzību (OV L 103, 25.4.1979., 
1. lpp.) 

3. panta 1. punkts, 3. panta 
2. punkta b) apakšpunkts, 4. panta 
1., 2. un 4. punkts, 5. panta a), b) 
un d) punkts 

2. - - 

3. Padomes Direktīva 86/278/EEK (1986. gada 12. jūnijs) 
par vides, jo īpaši augsnes, aizsardzību, 
lauksaimniecībā izmantojot notekūdeĦu dūĦas 
(OV L 181, 4.7.1986., 6. lpp.) 

3. pants 

4. Padomes Direktīva 91/676/EEK (1991. gada 
12. decembris) attiecībā uz ūdeĦu aizsardzību pret 
piesārĦojumu, ko rada lauksaimnieciskas izcelsmes 
nitrāti (OV L 375, 31.12.1991., 1. lpp.) 

4. un 5. pants 

5. Padomes Direktīva 92/43/EEK (1992. gada 21. maijs) 
par dabisko dzīvotĦu, savvaĜas faunas un floras 
aizsardzību (OV L 206, 22.7.1992., 7. lpp.) 

6. pants un 13. panta 1. punkta 
a) apakšpunkts" 
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1.a) regulas II pielikuma B. punktā "Sabiedrības, dzīvnieku un augu veselība" 
9. apakšpunktu aizstāj ar šādu: 

9. Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) 
Nr. 1107/2009 (2009. gada 21. oktobris) par augu 
aizsardzības līdzekĜu laišanu tirgū, ar ko atceĜ 
Padomes Direktīvas 79/117/EEK un 91/414/EEK 
(OV L 309, 24.11.2009., 1. lpp.). 

55. pants, pirmais un 
otrais teikums 

2) regulas III pielikumu groza šādi: 

a) ierakstu "Ūdens aizsardzība un apsaimniekošana" aizstāj ar šādu: 

– Buferjoslu izveide gar ūdensteci(1)  

– Ja apūdeĦošanā lietotā ūdens izmantošanai 
nepieciešama atĜauja, − atĜauju procedūru 
ievērošana 

 

"Ūdens aizsardzība un 
apsaimniekošana: 

ūdens aizsardzība pret 
piesārĦojumu un noteci, ūdens 
izmantojuma pārvaldība 

GruntsūdeĦu aizsardzība pret 
piesārĦojumu – aizliegums veikt tiešu 
nopludināšanu gruntsūdeĦos un pasākumi 
gruntsūdeĦu netiešā piesārĦojuma 
novēršanai, kas rodas, nopludinot zemē 
Direktīvas 80/68/EEK pielikumā minētās 
bīstamas vielas un tām iesūcoties zemē; šeit 
domāta tā minētās direktīvas versija, kas ir 
spēkā tās spēkā esamības pēdējā dienā, 
ciktāl tas attiecas uz lauksaimnieciskām 
darbībām 

 

(1) Piezīme: LLVA buferjoslās gan īpaši jutīgajās zonās, kas noteiktas atbilstīgi Direktīvas 91/676/EEK 
3. panta 2. punktam, gan ārpus tām jāievēro vismaz tās prasības, kas saistītas ar nosacījumiem mēslojuma 
iestrādāšanai zemē tuvu ūdenstecēm, kā minēts Direktīvas 91/676/EEK II pielikuma A punkta 
4. apakšpunktā, un jāpiemēro saskaĦā ar dalībvalstu rīcības programmām, kuras izveidotas saskaĦā ar 
Direktīvas 91/676/EEK 5. panta 4. punktu." 

▌ 



 

AM\1010063LV.doc 69/77 PE519.381 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

3) regulas VIII pielikuma aili par 2014. gadu aizstāj ar šādu: 

"1. Tabula 
(EUR 1000) 

Dalībvalsts 2014 

BeĜăija  [544 047] 

Dānija  [926 075] 

Vācija  [5 178 178] 

Grieėija  [2 047 187] 

Spānija  [4 833 647] 

Francija  [7 586 341] 

Īrija  [1 216 547] 

Itālija  [3 953 394] 

Luksemburga [33 662 ] 

Nīderlande  [793 319] 

Austrija  [693 716] 

Portugāle  [557 667] 

Somija  [523 247] 

Zviedrija  [696 487] 

Apvienotā 
Karaliste  [3 548 576] 
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2. tabula (*) 

(EUR 1000) 

Bulgārija [642 103] 

Čehija [875 305] 

Igaunija [110 018] 

Kipra [51 344] 

Latvija [168 886] 

Lietuva [393 226] 

Ungārija [1 272 786] 

Malta [5 240]  

Polija [2 970 020] 

Rumānija [1 428 531] 

Slovēnija [138 980] 

Slovākija [377 419] 

Horvātija [113 908] 

(*) Maksimālie apjomi aprēėināti, Ħemot 
vērā 121. pantā paredzēto pieaugumu 
shēmu." 



 

AM\1010063LV.doc 71/77 PE519.381 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

4) regulā aiz VIII pielikuma pievieno šādu pielikumu: 

VIIIa pielikums 
(EUR 1000) 

Dalībvalsts 2014 

Vācija  [42 600] 

Zviedrija  [9 000] 

4.a) regulā aiz VIIIa pielikuma pievieno šādu pielikumu: 

VIIIb pielikums 
Lauku saimniecības vidējais lielums, kas jāpiemēro saskaĦā ar 72.a panta 
4. punktu un 125.a panta 3. punktu 

Dalībvalsts 
Lauku saimniecības vidējais lielums 

(hektāros) 

BeĜăija 29 

Bulgārija 6 

Čehija 89 

Dānija 60 

Vācija 46 

Igaunija 39 

Īrija 32 

Grieėija 5 

Spānija 24 

Francija 52 

Horvātija 5,9 

Itālija 8 

Kipra 4 
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Latvija 16 

Lietuva 12 

Luksemburga 57 

Ungārija 7 

Malta 1 

Nīderlande 25 

Austrija 19 

Polija 6 

Portugāle 13 

Rumānija 3 

Slovēnija 6 

Slovākija 28 

Somija 34 

Zviedrija 43 

Apvienotā Karaliste 54 
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4.b) regulā aiz VIIIb pielikuma pievieno šādu pielikumu: 

VIIIc pielikums 
(EUR 1000) 

Valstu maksimālie apjomi, kas minēti 72.a panta 3. punktā un 125.a. panta 
3. punktā 

BeĜăija 505 266 

Bulgārija 796 292 

Čehija 872 809 

Dānija 880 384 

Vācija 5 018 395 

Igaunija 169 366 

Īrija 1 211 066 

Grieėija 1 931 177 

Spānija 4 893 433 

Francija 7 437 200 

Horvātija 265 785 

Itālija 3 704 337 

Kipra 48 643 
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Latvija 302 754 

Lietuva 517 028 

Luksemburga 33 432 

Ungārija 1 269 158 

Malta 4 690 

Nīderlande 732 370 

Austrija 691 738 

Polija 3 061 518 

Portugāle 599 355 

Rumānija 1 903 195 

Slovēnija 134 278 

Slovākija 394 385 

Somija 524 631 

Zviedrija 699 768 

Apvienotā 
Karaliste 

3 591 683 
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4.c) regulā aiz VIIIc pielikuma pievieno šādu pielikumu: 

VIIId pielikums 
(EUR 1000) 

Bulgārijai un Rumānijai paredzētās summas, kā minēts 125.b panta 1. punktā 

Bulgārija 789 365 

Rumānija 1 753 000 
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5) regulas XVIIa pielikumu aizstāj ar šādu: 

"XVIIa pielikums 
Pārejas posma valsts atbalsts Kiprā (EUR) 

Nozare 2013 2014 

Graudaugi (izĦemot 
cietos kviešus) 

141 439 113 151 

Cietie kvieši 905 191 724 153 

Piens un piena 
produkti 

3 419 585 2 735 668 

Liellopu gaĜa  4 608 945 3 687 156 

Aitas un kazas 10 572 527 8 458 022 

Cūkkopības nozare 170 788 136 630 

Mājputni un olas 71 399 57 119 

Vīns 269 250 215 400 

OlīveĜĜa 3 949 554 3 159 643 

Galda vīnogas 66 181 52 945 

Žāvētas vīnogas 129 404 103 523 

Pārstrādāti tomāti 7 341 5 873 

Banāni 4 285 696 3 428 556 

Tabaka 1 027 775 822 220 

Lapu koku augĜi, 
tostarp kauleĦaugĜi 

173 390 138 712 

Kopā 29 798 462 23 838 770 

_____________________ 
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PIELIKUMS 
 

KOMISIJAS PAZIĥOJUMI PAR LAUKU ATTĪSTĪBU 
 

Komisija paziĦo, ka tā konstruktīvi sadarbosies ar dalībvalstīm jaunu lauku attīstības 
programmu sagatavošanā un apstiprināšanā, lai nodrošinātu vienmērīgu pāreju uz jauno 
plānošanas posmu arī attiecībā uz tiem pasākumiem, kuriem nepiemēro Pārejas regulas 
1. pantu. 
 

Komisija mudina tās dalībvalstis, kas izmantos Pārejas regulas 1. pantā paredzēto iespēju 
uzĦemties jaunas juridiskas saistības apūdeĦošanas darbību jomā, to darīt, ievērojot šīm 
darbībām izvirzītos nosacījumus, kas paredzēti Lauku attīstības regulas 46. panta 3. punktā 
attiecībā uz 2014.–2020. gada plānošanas posmu. 

Or. en 

 


