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14.10.2020 A8-0199/215

Grozījums Nr. 215
Ulrike Müller
grupas "Renew" vārdā
Anne Sander
EPP grupas vārdā
Pina Picierno
S&D grupas vārdā
Tilly Metz
Verts/ALE grupas vārdā
Krzysztof Jurgiel
ECR grupas vārdā
Chris MacManus
GUE/NGL grupas vārdā

Ziņojums A8-0199/2019
Ulrike Müller
Kopējā lauksaimniecības politika: finansēšana, pārvaldība un uzraudzība
(COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))

Regulas priekšlikums
46.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(46a) Lai nodrošinātu lielāku 
pārskatatbildību un pārredzamību 
attiecībā uz ELGF un ELFLA atbalstu, 
dalībvalstīm būtu jāapkopo papildu 
informācija par īpašumtiesību 
struktūrām, izmantojot integrēto 
administrācijas un kontroles sistēmu. Lai 
atvieglotu zemes īpašumtiesību 
koncentrācijas un īpašumtiesību 
struktūru uzraudzību, kā arī iespējamu 
interešu konfliktu, korupcijas un 
krāpnieciskas rīcības izmeklēšanu, 
saņēmējiem attiecīgā gadījumā būtu 
jānorāda sava mātesuzņēmuma vai 
mātesuzņēmumu identitāte. Būtu 
jāatvieglo pieteikumu iesniegšanas 
process, lai samazinātu administratīvo 
slogu, piemēram, nodrošinot iepriekš 
aizpildītas veidlapas un piekļuvi 
atbilstīgiem datiem.

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/216

Grozījums Nr. 216
Ulrike Müller
grupas “Renew” vārdā
Anne Sander
EPP grupas vārdā
Pina Picierno
S&D grupas vārdā
Tilly Metz
Verts/ALE grupas vārdā
Krzysztof Jurgiel
ECR grupas vārdā
Chris MacManus
GUE/NGL grupas vārdā

Ziņojums A8-0199/2019
Ulrike Müller
Kopējā lauksaimniecības politika: finansēšana, pārvaldība un uzraudzība
(COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))

Regulas priekšlikums
66.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(66a) Saskaņā ar Eiropas Parlamenta 
pieprasījumiem1a pēc lielākas 
pārredzamības attiecībā uz 
lauksaimniecības zemes sadalījumu un 
zemes īpašumtiesību koncentrāciju, kas 
ietekmē lauksaimnieku piekļuvi zemei, un 
ar Ombuda atzinumiem1b un Revīzijas 
palātas atzinumu par nepieciešamību gūt 
skaidrāku priekšstatu par īpašumtiesību 
struktūrām, kas saistītas ar KLP 
saņēmējiem iespējamas krāpšanas un ES 
līdzekļu ļaunprātīgas izmantošanas 
kontekstā, kā arī ņemot vērā, ka pieejamie 
statistikas dati1c sniedz ierobežotu 
priekšstatu par saimniecību 
īpašumtiesībām un kontroli. Lai 
publiskajām iestādēm būtu vieglāk 
uzraudzīt zemes sagrābšanu un zemes 
īpašumtiesību koncentrāciju un lai 
nodrošinātu lielāku pārredzamību 
attiecībā uz ELFLA un ELGF atbalstu, 
informācija par īpašumtiesību struktūrām 
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būtu arī jāpublisko. KLP līdzekļu 
saņēmēju sarakstam, ko dalībvalsts 
publicē ex post, būtu attiecīgā gadījumā 
jāļauj arī identificēt mātesuzņēmumus. 
Tas ievērojami palīdzētu uzraudzīt 
īpašumtiesību struktūras un atvieglotu 
iespējamu interešu konfliktu, korupcijas 
un krāpnieciskas rīcības izmeklēšanu.
__________________
1a EP ziņojums par pašreizējo 
lauksaimniecības zemes koncentrāciju 
Eiropas Savienībā (2016/2141(INI)).
1b Eiropas Ombuda lēmums 
lietā 1782/2019/EWM.
1c Lauku saimniecību integrētas statistikas 
regula (ES) 2018/1091.

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/217

Grozījums Nr. 217
Ulrike Müller
grupas “Renew” vārdā
Anne Sander
EPP grupas vārdā
Pina Picierno
S&D grupas vārdā
Tilly Metz
Verts/ALE grupas vārdā
Krzysztof Jurgiel
ECR grupas vārdā
Chris MacManus

Ziņojums A8-0199/2019
Ulrike Müller
Kopējā lauksaimniecības politika: finansēšana, pārvaldība un uzraudzība
(COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) “Savienības pamatprasības” ir 
prasības, kas noteiktas Regulā (ES) .../... 
[KLP stratēģisko plānu regula] un šajā 
regulā.

c) "Savienības pamatprasības" ir 
prasības, kas noteiktas Regulā (ES) .../... 
[KLP stratēģisko plānu regula], šajā regulā, 
Regulā (ES, Euratom) 2018/1046 
(Finanšu regula) un 
Direktīvā 2014/24/ES (Publisko 
iepirkumu direktīva).

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/218

Grozījums Nr. 218
Ulrike Müller
grupas “Renew” vārdā
Anne Sander
EPP grupas vārdā
Pina Picierno
S&D grupas vārdā
Tilly Metz
Verts/ALE grupas vārdā
Krzysztof Jurgiel
ECR grupas vārdā
Chris MacManus

Ziņojums A8-0199/2019
Ulrike Müller
Kopējā lauksaimniecības politika: finansēšana, pārvaldība un uzraudzība
(COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – 2. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Katra dalībvalsts tās akreditēto maksājumu 
aģentūru skaitu ierobežo šādi:

Katra dalībvalsts, ņemot vērā savus 
konstitucionālos noteikumus, tās 
akreditēto maksājumu aģentūru skaitu 
ierobežo šādi:

Or. en



AM\1215876LV.docx PE658.379v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

14.10.2020 A8-0199/219

Grozījums Nr. 219
Ulrike Müller
grupas “Renew” vārdā
Anne Sander
EPP grupas vārdā
Pina Picierno
S&D grupas vārdā
Tilly Metz
Verts/ALE grupas vārdā
Krzysztof Jurgiel
ECR grupas vārdā
Chris MacManus

Ziņojums A8-0199/2019
Ulrike Müller
Kopējā lauksaimniecības politika: finansēšana, pārvaldība un uzraudzība
(COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – 2. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) viena aģentūra, kas pārvalda gan 
ELGF, gan ELFLA izdevumus.

b) viena aģentūra, kas pārvalda gan 
ELGF, gan ELFLA izdevumus, ja ir tikai 
valsts līmeņa aģentūra.

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/220

Grozījums Nr. 220
Ulrike Müller
grupas “Renew” vārdā
Tilly Metz
Verts/ALE grupas vārdā
Chris MacManus

Ziņojums A8-0199/2019
Ulrike Müller
Kopējā lauksaimniecības politika: finansēšana, pārvaldība un uzraudzība
(COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))

Regulas priekšlikums
8. pants – 3. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Regulas (ES, Euratom) 2018/... [jaunā 
Finanšu regula] (“Finanšu regula”) 
63. panta 5. un 6. punkta piemērošanas 
vajadzībām persona, kura atbild par 
akreditēto maksājumu aģentūru, līdz tā 
gada 15. februārim, kas seko attiecīgajam 
finanšu gadam, sagatavo un iesniedz 
Komisijai:

Regulas (ES, Euratom) 2018/1046 
("Finanšu regula") 63. panta 5. un 
6. punkta piemērošanas un likumības un 
pareizības nodrošināšanas vajadzībām 
persona, kura atbild par akreditēto 
maksājumu aģentūru, līdz tā gada 
15. februārim, kas seko attiecīgajam 
finanšu gadam, sagatavo un iesniedz 
Komisijai šādu informāciju:

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/221

Grozījums Nr. 221
Ulrike Müller
grupas “Renew” vārdā
Tilly Metz
Verts/ALE grupas vārdā
Chris MacManus

Ziņojums A8-0199/2019
Ulrike Müller
Kopējā lauksaimniecības politika: finansēšana, pārvaldība un uzraudzība
(COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))

Regulas priekšlikums
8. pants – 3. punkts – 1. daļa – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) gada kopsavilkumu par galīgajiem 
revīzijas ziņojumiem un īstenotajiem 
kontroles pasākumiem, tostarp to 
rezultātu;

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/222

Grozījums Nr. 222
Ulrike Müller
grupas “Renew” vārdā
Anne Sander
EPP grupas vārdā
Pina Picierno
S&D grupas vārdā
Tilly Metz
Verts/ALE grupas vārdā
Krzysztof Jurgiel
ECR grupas vārdā
Chris MacManus

Ziņojums A8-0199/2019
Ulrike Müller
Kopējā lauksaimniecības politika: finansēšana, pārvaldība un uzraudzība
(COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))

Regulas priekšlikums
10.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10.a pants
Koordinējošās struktūras

1. Ja dalībvalstī ir akreditēta vairāk 
nekā viena maksājumu aģentūra, 
dalībvalsts izraugās publisku koordinējošo 
struktūru, kurai tā uztic šādus 
uzdevumus:
a) vākt Komisijai iesniedzamos 
dokumentus, datus un informāciju un 
nosūtīt šo informāciju Komisijai;
b) veikt vai koordinēt rīcību ar mērķi 
novērst jebkādus vispārīga rakstura 
trūkumus un informēt Komisiju par to un 
jebkādu turpmāku pasākumu;
c) nodrošināt Savienības noteikumu 
saskaņotu piemērošanu.
Saistībā ar pirmās daļas a) apakšpunktā 
minētās finanšu informācijas apstrādi 
dalībvalstis veic īpašu koordinējošās 
struktūras akreditāciju.
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Regulas 8. panta 3. un 3.a punktā minētie 
dokumenti, dati un informācija, ko 
iesniegušas maksājumu aģentūras un kas 
jānodrošina koordinējošajai struktūrai, 
ietilpst 11. panta 1. punktā minētā 
sertifikācijas struktūras atzinuma 
tvērumā, un tos nosūta kopā ar 
pārvaldības deklarāciju, kas pilnībā ietver 
minētos dokumentus.

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/223

Grozījums Nr. 223
Ulrike Müller
grupas “Renew” vārdā
Tilly Metz
Verts/ALE grupas vārdā
Chris MacManus

Ziņojums A8-0199/2019
Ulrike Müller
Kopējā lauksaimniecības politika: finansēšana, pārvaldība un uzraudzība
(COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))

Regulas priekšlikums
39. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

39. pants 39. pants

Maksājumu apturēšana uz laiku, kas 
saistīta ar daudzgadu veikuma uzraudzību

Maksājumu apturēšana uz laiku un 
samazināšana, kas saistīta ar daudzgadu 

veikuma uzraudzību

1. Ja progress valsts KLP stratēģiskajā 
plānā noteikto un saskaņā ar Regulas 
(ES) .../... [KLP stratēģisko plānu regula] 
115. un 116. pantu uzraudzīto 
mērķrādītāju sasniegšanā kavējas vai ir 
nepietiekams, Komisija var lūgt 
attiecīgajai dalībvalstij īstenot vajadzīgo 
korektīvo rīcību saskaņā ar rīcības plānu, 
kurā ir skaidri progresa rādītāji, kas 
jānosaka, apspriežoties ar Komisiju.

1. Ja progress starpposma 
mērķrādītāju sasniegšanā kavējas vai ir 
nepietiekams un ja valsts KLP 
stratēģiskajā plānā noteikto un saskaņā ar 
Regulas (ES) .../... [KLP stratēģisko plānu 
regula] 115. un 116. pantu uzraudzīto 
viena vai vairāku rezultātu rādītāju 
paziņotā vērtība liecina par starpību 
vairāk nekā 25 % apmērā attiecīgajā 
pārskata gadā, attiecīgā dalībvalsts 
iesniedz šīs novirzes pamatojumu pirms 
minētās regulas 122. pantā noteiktās 
pārskatīšanas sanāksmes.
Ja attiecīgā dalībvalsts nespēj pamatot šīs 
novirzes, Komisija var pārskatīšanas 
sanāksmes laikā pieprasīt attiecīgajai 
dalībvalstij, apspriežoties ar Komisiju, 
izstrādāt un sagatavot rīcības plānu un to 
īstenot.
Attiecīgā dalībvalsts trīs mēnešu laikā pēc 
Komisijas pieprasījuma iesniedz Komisijai 
otrajā daļā minēto rīcības plānu, ietverot 
vajadzīgās korektīvās darbības un 
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paredzamo grafiku tā īstenošanai. Šajā 
rīcības plānā skaidri norāda ar tiem 
rezultātu rādītājiem saistītās intervences, 
kam konstatētas novirzes. Komisija vai nu 
rakstiski informē attiecīgo dalībvalsti, ka 
tā pieņem rīcības plānu, vai nosūta 
attiecīgajai dalībvalsti pieprasījumu grozīt 
šo plānu. Attiecīgā dalībvalsts ievēro 
rīcības plānu un paredzēto īstenošanas 
grafiku, ko pieņēmusi Komisija.

Komisija var pieņemt īstenošanas aktus, ar 
kuriem nosaka turpmākus noteikumus par 
rīcības plānu elementiem un rīcības plānu 
sagatavošanas procedūru. Minētos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
101. panta 3. punktā minēto pārbaudes 
procedūru.

Lai sagatavotu šajā punktā minētos 
rīcības plānus, Komisija saskaņā ar 
100. pantu pieņem deleģētos aktus, ar 
kuriem papildina šo regulu, nosakot 
turpmākus noteikumus par rīcības plānu 
elementiem, tostarp progresa rādītāju 
definīciju, un rīcības plānu sagatavošanas 
procedūru.

2. Ja dalībvalstis 1. punktā minēto 
rīcības plānu neiesniedz vai neīsteno vai ja 
minētais rīcības plāns ir acīmredzami 
nepietiekams, lai stāvokli labotu, Komisija 
var pieņemt īstenošanas aktus, ar kuriem uz 
laiku aptur 19. panta 3. punktā minētos 
mēneša maksājumus vai 30. pantā minētos 
starpmaksājumus.

2. Ja attiecīgā dalībvalsts 1. punktā 
minēto rīcības plānu neiesniedz vai 
neīsteno vai ja dalībvalsts iesniegtais 
rīcības plāns ir acīmredzami nepietiekams, 
lai stāvokli labotu, Komisija, apspriežoties 
ar attiecīgo dalībvalsti un nodrošinot tai 
iespēju atbildēt laikposmā, kas nav 
mazāks par 30 dienām, var pieņemt 
īstenošanas aktus, ar kuriem uz laiku aptur 
19. panta 3. punktā minētos mēneša 
maksājumus vai 30. pantā minētos 
starpmaksājumus. Ja attiecīgā dalībvalsts 
ir atbildējusi un iesniegusi savus 
komentārus, taču Komisija tos uzskata 
par nepietiekamiem, Komisija pēc 
vajadzības un ne vēlāk kā līdz īstenošanas 
akta pieņemšanai iesniedz pamatojumu, 
skaidrojot, kādēļ iesniegtie komentāri ir 
bijuši nepietiekami. Minētos īstenošanas 
aktus pieņem saskaņā ar 101. panta 
2. punktā minēto konsultēšanās 
procedūru.
Pirms apturēšanas procedūras 
ierosināšanas saskaņā ar šo pantu 
Komisija ņem vērā termiņu, kas norādīts 
rīcības plāna izpildei. Komisija ņem vērā 
nepārvaramas varas un smagus 
sociālekonomiskos apstākļus, kas varētu 
liegt dalībvalstij pienācīgi īstenot tās 
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rīcības plānu, tostarp attiecīgo starpposma 
mērķrādītāju sasniegšanu.

Apturēšanu uz laiku piemēro attiecīgajiem 
izdevumiem, kas saistīti ar intervencēm, 
kuras bija jāaptver minētajam rīcības 
plānam, saskaņā ar proporcionalitātes 
principu. Uz laiku apturētās summas 
Komisija atlīdzina tad, kad, pamatojoties 
uz Regulas (ES) .../... [KLP stratēģisko 
plānu regula] 121. pantā minēto veikuma 
izskatīšanu, ir konstatēts apmierinošs 
progress mērķrādītāju sasniegšanā. Ja līdz 
valsts KLP stratēģiskā plāna slēgšanai 
stāvoklis nav labots, Komisija var pieņemt 
īstenošanas aktu, ar kuru uz laiku apturētā 
summa attiecīgajai dalībvalstij tiek 
samazināta galīgi.

Apturēšanu uz laiku piemēro attiecīgajiem 
izdevumiem, kas saistīti ar intervencēm, 
kuras bija jāaptver minētajam rīcības 
plānam, saskaņā ar proporcionalitātes 
principu. Uz laiku apturētās summas 
Komisija atlīdzina tad, kad, pamatojoties 
uz Regulas (ES) .../... [KLP stratēģisko 
plānu regula] 121. pantā minēto veikuma 
izskatīšanu, ir konstatēts apmierinošs 
progress rezultātu rādītāju starpposma 
mērķrādītāju un rezultātu rādītāju 
paziņotās vērtības sasniegšanā. Šajā pantā 
"apmierinošs progress" nozīmē, ka 
attiecīgā dalībvalsts ir īstenojusi rīcības 
plānu un sasniegusi starpposma 
mērķrādītājus un ka attiecīgo rezultātu 
rādītāju paziņotā vērtība liecina par 
starpību mazāk nekā 25 % apmērā 
attiecīgajā pārskata gadā.
Attiecīgā dalībvalsts brīvprātīgi paziņo 
Komisijai par rīcības plāna īstenošanas 
progresu budžeta gada laikā, lai Komisija 
varētu novērtēt virzību uz starpposma 
mērķrādītāju sasniegšanu. Ja dalībvalsts 
var pierādīt, ka starpība, kuras dēļ ir 
apturēti maksājumi, ir samazināta līdz 
mazāk nekā 25 % apmērā budžeta gada 
laikā, apturētās summas tiek atlīdzinātas.
Ja līdz valsts KLP stratēģiskā plāna 
slēgšanai stāvoklis nav labots, Komisija 
var pieņemt īstenošanas aktu, ar kuru uz 
laiku apturētā summa attiecīgajai 
dalībvalstij tiek samazināta galīgi.

Komisija tiek pilnvarota saskaņā ar 
100. pantu pieņemt deleģētos aktus, ar 
kuriem šo regulu papildina ar noteikumiem 
par maksājumu apturēšanas likmi un 
ilgumu un minēto summu atlīdzināšanas 
vai samazināšanas nosacījumiem, kas 
piemērojami saistībā ar daudzgadu 
veikuma uzraudzību.

Komisija tiek pilnvarota saskaņā ar 
100. pantu pieņemt deleģētos aktus, ar 
kuriem šo regulu papildina ar noteikumiem 
par maksājumu apturēšanas likmi un 
ilgumu un minēto summu atlīdzināšanas 
vai samazināšanas nosacījumiem, kas 
piemērojami saistībā ar daudzgadu 
veikuma uzraudzību.

3. Īstenošanas aktus, kas paredzēti 1. 
un 2. punktā, pieņem saskaņā ar 101. panta 
2. punktā minēto konsultēšanās procedūru.

3. Īstenošanas aktus, kas paredzēti 1. 
un 2. punktā, pieņem saskaņā ar 101. panta 
2. punktā minēto konsultēšanās procedūru.
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Pirms minēto īstenošanas aktu 
pieņemšanas Komisija informē attiecīgo 
dalībvalsti par savu nodomu un lūdz šo 
dalībvalsti atbildēt laikā, kas nav īsāks par 
30 dienām.

Pirms minēto īstenošanas aktu 
pieņemšanas Komisija informē attiecīgo 
dalībvalsti par savu nodomu un lūdz šo 
dalībvalsti atbildēt laikā, kas nav īsāks par 
30 dienām.

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/224

Grozījums Nr. 224
Ulrike Müller
grupas “Renew” vārdā
Anne Sander
EPP grupas vārdā
Pina Picierno
S&D grupas vārdā
Tilly Metz
Verts/ALE grupas vārdā
Krzysztof Jurgiel
ECR grupas vārdā
Chris MacManus

Ziņojums A8-0199/2019
Ulrike Müller
Kopējā lauksaimniecības politika: finansēšana, pārvaldība un uzraudzība
(COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))

Regulas priekšlikums
40. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

40. pants 40. pants

Maksājumu apturēšana uz laiku, kas 
saistīta ar trūkumiem pārvaldības sistēmās

Maksājumu apturēšana uz laiku, kas 
saistīta ar trūkumiem pārvaldības sistēmās

1. Gadījumos, kad pārvaldības 
sistēmu funkcionēšanā tiek konstatēti 
būtiski trūkumi, Komisija var lūgt attiecīgo 
dalībvalsti īstenot vajadzīgo korektīvo 
rīcību saskaņā ar rīcības plānu, kurā 
noteikti skaidri progresa rādītāji, kas 
nosakāmi, apspriežoties ar Komisiju.

1. Ja pārvaldības sistēmu 
funkcionēšanā tiek konstatēti būtiski 
trūkumi, kas ir norādīti maksājumu 
aģentūras pārvaldības deklarācijā, 
sertifikācijas struktūras atzinumā vai 
Komisijas pārbaužu laikā saskaņā ar 
47. pantu, Komisija prasa attiecīgajai 
dalībvalstij atbildēt un sniegt komentārus 
par minētajiem konstatējumiem divu 
mēnešu laikā pēc pieprasījuma 
izteikšanas, lai novērtētu nepieciešamību 
pēc korektīvām darbībām un vajadzības 
gadījumā pēc rīcības plāna. Pēc minētā 
laikposma beigām Komisija vajadzības 
gadījumā lūdz attiecīgo dalībvalsti īstenot 
vajadzīgo korektīvo rīcību saskaņā ar 
rīcības plānu, kurā noteikti skaidri progresa 
rādītāji, kas nosakāmi, apspriežoties ar 
Komisiju.
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Attiecīgā dalībvalsts trīs mēnešu laikā pēc 
Komisijas pieprasījuma iesniedz Komisijai 
pirmajā daļā minēto rīcības plānu, 
ietverot vajadzīgās korektīvās darbības un 
paredzamo grafiku tā īstenošanai. 
Komisija vai nu rakstiski informē 
attiecīgo dalībvalsti, ka tā pieņem rīcības 
plānu, vai nosūta attiecīgajai dalībvalsti 
pieprasījumu grozīt šo plānu. Attiecīgā 
dalībvalsts ievēro rīcības plānu un 
paredzēto īstenošanas grafiku, ko 
pieņēmusi Komisija.

Komisija var pieņemt īstenošanas aktus, 
kuros nosaka turpmākus noteikumus par 
rīcības plānu elementiem un rīcības plānu 
sagatavošanas procedūru. Minētos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
101. panta 3. punktā minēto pārbaudes 
procedūru.

Komisija saskaņā ar 100. pantu var 
pieņemt deleģētos aktus, ar kuriem 
papildina šo regulu un kuros nosaka 
turpmākus noteikumus par šajā punktā 
minēto rīcības plānu elementiem un rīcības 
plānu sagatavošanas procedūru.

2. Ja dalībvalsts 1. punktā minēto 
rīcības plānu neiesniedz vai neīsteno vai ja 
minētais rīcības plāns ir acīmredzami 
nepietiekams, lai stāvokli labotu, Komisija 
var pieņemt īstenošanas aktus, ar kuriem uz 
laiku aptur 19. panta 3. punktā minētos 
mēneša maksājumus vai 30. pantā minētos 
starpmaksājumus.

2. Ja dalībvalsts šā panta 1. punktā 
minēto rīcības plānu neiesniedz vai 
neīsteno vai ja minētais rīcības plāns ir 
acīmredzami nepietiekams, lai stāvokli 
labotu, vai ja tas nav piemērots saskaņā ar 
Komisijas rakstisku pieprasījumu, kā 
norādīts minētajā punktā, Komisija var 
pieņemt īstenošanas aktus, ar kuriem uz 
laiku aptur 19. panta 3. punktā minētos 
mēneša maksājumus vai 30. pantā minētos 
starpmaksājumus. Minētos īstenošanas 
aktus pieņem saskaņā ar 101. panta 
2. punktā minēto konsultēšanās 
procedūru.

Apturēšanu piemēro attiecīgajiem 
izdevumiem, ko veikusi dalībvalsts, kurā 
pastāv trūkumi, saskaņā ar 
proporcionalitātes principu un uz laiku, kas 
jānosaka pirmajā daļā minētajos 
īstenošanas aktos un nav ilgāks par 
12 mēnešiem. Ja apturēšanas nosacījumi 
joprojām ir izpildīti, Komisija var pieņemt 
īstenošanas aktus, ar kuriem šo periodu 
pagarina uz turpmākiem periodiem, kas 
kopā nepārsniedz 12 mēnešus. Uz laiku 
apturētās summas ņem vērā, kad pieņem 
53. pantā minētos īstenošanas aktus.

Apturēšanu piemēro attiecīgajiem 
izdevumiem, ko veikusi dalībvalsts, kurā 
pastāv trūkumi, saskaņā ar 
proporcionalitātes principu un uz laiku, kas 
jānosaka pirmajā daļā minētajos 
īstenošanas aktos un nav ilgāks par 
12 mēnešiem. Ja apturēšanas nosacījumi 
joprojām ir izpildīti, Komisija var pieņemt 
īstenošanas aktus, ar kuriem šo periodu 
pagarina uz turpmākiem periodiem, kas 
kopā nepārsniedz 12 mēnešus. Uz laiku 
apturētās summas ņem vērā, kad pieņem 
53. pantā minētos īstenošanas aktus.

3. Šajā pantā paredzētos īstenošanas 
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aktus pieņem saskaņā ar 101. panta 
2. punktā minēto konsultēšanās 
procedūru.
Pirms 2. punktā minēto īstenošanas aktu 
pieņemšanas Komisija informē attiecīgo 
dalībvalsti par savu nodomu un lūdz šo 
dalībvalsti atbildēt laikā, kas nav īsāks par 
30 dienām.

3. Pirms 2. punktā minēto īstenošanas 
aktu pieņemšanas Komisija informē 
attiecīgo dalībvalsti par savu nodomu un 
lūdz šo dalībvalsti atbildēt laikā, kas nav 
īsāks par 30 dienām. Ja attiecīgā 
dalībvalsts ir atbildējusi un iesniegusi 
savus komentārus, taču Komisija tos 
uzskata par nepietiekamiem, Komisija pēc 
vajadzības un ne vēlāk kā pēc īstenošanas 
akta pieņemšanas, iesniedz pamatojumu, 
skaidrojot, kādēļ iesniegtie komentāri ir 
bijuši nepietiekami.

Īstenošanas aktos, ar kuriem nosaka 
19. panta 3. punktā minētos mēneša 
maksājumus vai 30. pantā minētos 
starpmaksājumus, ņem vērā īstenošanas 
aktus, kas pieņemti saskaņā ar šā punkta 
pirmo daļu.

Īstenošanas aktos, ar kuriem nosaka 
19. panta 3. punktā minētos mēneša 
maksājumus vai 30. pantā minētos 
starpmaksājumus, ņem vērā deleģētos 
aktus, kas pieņemti saskaņā ar 1.  punkta 
trešo daļu.

Or. en


