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PR_COD_1amCom

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)

Grozījumi akta projektā

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti divās slejās

Svītrotās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā kreisajā slejā. Aizstātās teksta 
daļas iezīmē treknā slīprakstā abās slejās. Jauno tekstu iezīmē treknā 
slīprakstā labajā slejā.

Pirms katra grozījuma ievietotā informācijas bloka pirmā un otrā rinda 
norāda uz attiecīgo teksta daļu izskatāmajā akta projektā. Ja grozījums 
attiecas uz spēkā esošu aktu, ko paredzēts grozīt ar akta projektu, 
informācijas blokā papildus iekļauj trešo un ceturto rindu, kurās attiecīgi 
norāda spēkā esošo aktu un atbilstīgo teksta vienību tajā.

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti kā konsolidēts teksts.

Jaunās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā. Svītrotās teksta daļas iezīmē ar
simbolu ▌ vai pārsvītro. Aizstātās teksta daļas iezīmē, ierakstot jauno tekstu 
treknā slīprakstā un izdzēšot vai pārsvītrojot aizstāto tekstu. 
Tas neattiecas uz tīri tehniska rakstura grozījumiem, kurus izdara attiecīgie 
dienesti, gatavojot galīgo tekstu. Tie netiek iezīmēti.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par kopējās 
lauksaimniecības politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību un ar ko atceļ Regulu 
(ES) Nr. 1306/2013
(COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei 
(COM(2018)0393),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 43. panta 
2. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0247/2018),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

– ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

– ņemot vērā Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas ziņojumu, kā arī Attīstības 
komitejas, Budžeta komitejas, Budžeta kontroles komitejas un Reģionālās attīstības 
komitejas atzinumus (A8-0000/2018),

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2. prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu 
aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

3. uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī 
dalībvalstu parlamentiem.



PE629.392v01-00 6/55 PR\1165936LV.docx

LV

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Šajā regulā minētajām intervencēm 
un pasākumiem būtu jāpiemēro Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulas (ES, 
Euratom) .../... [jaunā Finanšu regula]12

normas, jo īpaši tās, kas reglamentē ar 
dalībvalstīm dalītu pārvaldību, akreditēto 
struktūru funkcijas un budžeta principus.

(5) Šajā regulā minētajām intervencēm 
un pasākumiem būtu jāpiemēro Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulas (ES, 
Euratom) 2018/104612normas, jo īpaši tās, 
kas reglamentē ar dalībvalstīm dalītu 
pārvaldību, akreditēto struktūru funkcijas 
un budžeta principus.

__________________ __________________

12Regula (ES, Euratom) .../... [jaunā 
Finanšu regula].

12Eiropas Parlamenta un Padomes 
2018. gada 18. jūlija Regula (ES, 
Euratom) 2018/1046 par finanšu 
noteikumiem, ko piemēro Savienības 
vispārējam budžetam, ar kuru groza 
Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) 
Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) 
Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) 
Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) 
Nr. 283/2014 un Lēmumu 
Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, 
Euratom) Nr. 966/2012 (OV L 193, 
30.7.2018., 1. lpp.).

Or. en

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) Regulas (ES) ... / ... [KNR regula1] 
noteikumi būtu jāpiemēro mutatis 
mutandis šajā regulā noteiktajām 
intervencēm un pasākumiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – ca punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) "izlaides rādītājs" ir Regulas (ES) 
... / ... [KNR regula] 2. panta 12. punktā 
definētais izlaides rādītājs.

Or. en

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – cb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

cb) "rezultātu rādītājs" ir Regulas 
(ES) ... / ... [KNR regula] 2. panta 13. 
punktā definētais rezultātu rādītājs.

Or. en

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – cc apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

cc) "būtisks trūkums" ir Regulas (ES) 
... / ... [KNR regula] 2. panta 30. punktā 
definētais būtiskais trūkums.

Or. en
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Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – cd apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

cd) "starpniekstruktūra" ir Regulas 
(ES) ... / ... [KNR regula] 2. panta 7. 
punktā definētā starpniekstruktūra.

Or. en

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. dala – ce apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ce) "rīcības plāns" ir rīcības plāns 
saskaņā ar 39. panta 1. punktu un 40. 
panta 1. punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
6.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a pants

Informācijas pasākumi

1. Saskaņā ar 7. panta e) punktu 
finansētās informācijas sniegšanas mērķis 
ir palīdzēt izskaidrot, īstenot un izstrādāt 
KLP un uzlabot sabiedrības informētību 
par tās saturu un mērķiem, ar 
informācijas kampaņu palīdzību atjaunot 
krīžu dēļ zaudēto patērētāju uzticēšanos, 
informēt lauksaimniekus un citas lauku 
apvidos aktīvas personas un popularizēt 
Eiropas lauksaimniecības modeli, kā arī 
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palīdzēt iedzīvotājiem to izprast. Mērķis ir 
sniegt saskanīgu, objektīvu un 
visaptverošu informāciju gan Savienībā, 
gan ārpus tās.

2 Šā panta 1. punktā minētajos 
pasākumos var ietilpt

a) gada darba programmas vai citi 
īpaši pasākumi, ko sagatavojušas trešās 
personas;

b) aktivitātes, ko īsteno pēc Komisijas 
iniciatīvas. Tiesību aktos prasīti pasākumi 
vai pasākumi, kuri jau saņēmuši 
finansējumu no citām Savienības 
programmām, no finansējuma ir izslēgti. 

Pirmās daļas b) apakšpunktā minēto 
aktivitāšu īstenošanā Komisijai var 
palīdzēt ārēji eksperti. Pirmajā daļā 
minētie pasākumi palīdz arī veicināt 
korporatīvo komunikāciju attiecībā uz 
Savienības politiskajām prioritātēm, ciktāl 
minētās prioritātes ir saistītas ar šīs 
regulas vispārīgajiem mērķiem.

3. Komisija reizi gadā publicē 
uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus, 
ievērojot Finanšu regulā izklāstītos 
nosacījumus.

4. Par pasākumiem, kas ieplānoti un 
veikti saskaņā ar šo pantu, informē 
101. panta 1. punktā minēto komiteju.

5. Komisija reizi divos gados sniedz 
Eiropas Parlamentam un Padomei 
ziņojumu par šā panta īstenošanu.

Or. en

Pamatojums

44. pants pārcelts pēc 6. panta kā jauns pants šajā nodaļā — bez satura izmaiņām.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. daļa – ievaddaļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pēc Komisijas iniciatīvas vai tās vārdā 
fondi katrs tiešā veidā var finansēt 
sagatavošanas, uzraudzības, administratīvā 
un tehniskā atbalsta aktivitātes un 
izvērtēšanu, revīziju un inspekciju, kas 
vajadzīga KLP īstenošanai. Minētais jo 
īpaši ietver:

Pēc Komisijas iniciatīvas vai tās vārdā 
fondi katrs tiešā veidā var finansēt 
sagatavošanas, uzraudzības, administratīvā 
un tehniskā atbalsta aktivitātes un 
izvērtēšanu, revīziju un inspekciju, kas 
vajadzīga KLP īstenošanai. ELFLA 
iemaksā, kas minēta Regulas (ES) ... / ... 
[KLP stratēģisko plānu regulas] 86. panta 
3. punktā, ņem vērā administratīvās 
spējas palielināšanu attiecībā uz 
jaunajām pārvaldības un kontroles 
sistēmām dalībvalstī. Minētais jo īpaši 
ietver:

Or. en

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
8. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

[...] svītrots

Or. en

Pamatojums

Puse no šā panta formulējuma pārcelta uz 9.a pantu (jauns) un puse uz 10.a pantu (jauns).

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
8.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.a pants

Kompetentā iestāde

1. Dalībvalstis ministrijas līmenī 
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izraugās iestādi, kas ir atbildīga par

a) 9.a panta 2. punktā minētās 
maksājumu aģentūru akreditācijas 
piešķiršanu, izskatīšanu un atcelšanu;

b) 10.a panta minēto koordinējošās 
struktūras akreditāciju;

c) 11. pantā minētās sertifikācijas 
struktūras norīkošanu;

d) saskaņā ar šo nodaļu 
kompetentajai iestādei uzticēto uzdevumu 
veikšanu.

2. Kompetentā iestāde, pamatojoties 
uz to akreditācijas kritēriju pārbaudīšanu, 
kas Komisijai jāpieņem saskaņā ar 
12.a panta 1. punkta a) apakšpunktu, ar 
oficiālu aktu lemj par maksājumu 
aģentūras un koordinējošās struktūras 
akreditācijas piešķiršanu vai — pēc 
izskatīšanas — akreditācijas atsaukšanu. 
Kompetentā iestāde nekavējoties informē 
Komisiju par akreditēšanu un 
akreditāciju atsaukšanu.

Or. en

(Sk. bijušā 9. panta formulējumu (grozīts))

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
9. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. pants svītrots

Kompetentā iestāde

1. Dalībvalstis ministrijas līmenī 
izraugās iestādi, kas ir atbildīga par:

a) 8. panta 2. punktā minētās 
maksājumu aģentūru akreditācijas 
piešķiršanu, izskatīšanu un atcelšanu;

b) 8. panta 4. punktā minēto 
koordinējošās struktūras akreditāciju;
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c) 11. pantā minētās sertifikācijas 
struktūras norīkošanu;

d) saskaņā ar šo nodaļu 
kompetentajai iestādei uzticēto uzdevumu 
veikšanu.

2. Kompetentā iestāde, pamatojoties 
uz to akreditācijas kritēriju pārbaudīšanu, 
kas Komisijai jāpieņem saskaņā ar 
10. panta 1. punkta a) apakšpunktu, ar 
oficiālu aktu lemj par maksājumu 
aģentūras un koordinējošās struktūras 
akreditācijas piešķiršanu vai – pēc 
izskatīšanas – akreditācijas atsaukšanu. 
Kompetentā iestāde nekavējoties informē 
Komisiju par akreditēšanu un 
akreditāciju atsaukšanu.

Or. en

(Šā panta teksts pārcelts (un grozīts) uz jauno 8.a pantu)

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
9.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9.a pants

Maksājumu aģentūras

1. Maksājumu aģentūras ir 
dalībvalstu dienesti vai struktūras, kas 
atbildīgi par 5. panta 2. punktā un 
6. pantā minēto izdevumu pārvaldību un 
kontroli.

Minēto uzdevumu izpildi, izņemot 
maksājumu veikšanu, drīkst deleģēt.

2. Dalībvalstis par maksājumu 
aģentūrām akreditē tādus dienestus vai 
struktūras, kuru administratīvā 
organizācija un iekšējās kontroles sistēma
sniedz pietiekamas garantijas tam, ka 
maksājumi ir likumīgi, regulāri un 
pienācīgi uzskaitīti. Šajā nolūkā 
maksājumu aģentūras atbilst obligātajiem 
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akreditācijas nosacījumiem, kuri attiecas 
uz iekšējo vidi, kontroles darbībām, 
informāciju un komunikāciju, kā arī 
uzraudzību un kurus Komisija noteikusi 
saskaņā ar 12.a panta 1. punkta 
a) apakšpunktu.

Katra dalībvalsts tās akreditēto 
maksājumu aģentūru skaitu ierobežo 
šādi:

a) viena aģentūra valsts līmenī vai 
attiecīgā gadījumā viena aģentūra katrā 
reģionā un

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

Tomēr, ja maksājumu aģentūras tiek 
izveidotas reģionālā līmenī, dalībvalstis 
papildus tām vai nu akreditē maksājumu 
aģentūru valsts līmenī attiecībā uz tām 
atbalsta shēmām, kuras to būtības dēļ 
jāpārvalda valsts līmenī, vai arī uztic šo 
shēmu pārvaldību reģionālajām 
maksājumu aģentūrām.

Tādu maksājumu aģentūru akreditācija, 
kas vismaz trīs gadus nav pārvaldījušas 
ELGF vai ELFLA izdevumus, tiek 
atsaukta.

Pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas 
dalībvalstis jaunas maksājumu aģentūras 
vairs nenorīko.

3. Regulas (ES, Euratom) 2018/... 
[jaunā Finanšu regula] ("Finanšu 
regula") 63. panta 5. un 6. punkta 
piemērošanas vajadzībām persona, kas 
atbildīga par akreditēto maksājumu 
aģentūru, līdz tā gada 15. februārim, kas 
ir pēc attiecīgā finanšu gada, sagatavo un 
iesniedz Komisijai:

a) kā paredzēts Finanšu regulas 
63. panta 5. punkta a) apakšpunktā —
gada pārskatus par izdevumiem, kas 
radušies, pildot akreditētajai maksājumu 
aģentūrai uzticētos uzdevumus, kopā ar 
informāciju, kas vajadzīga to 
noskaidrošanai saskaņā ar 51. pantu;
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b) ikgadējās finansiālās 
noskaidrošanas ziņojumu, kas minēts 
51. panta 1. punktā un pierāda, ka 
izdevumi ir veikti saskaņā ar 35. pantu;

c) kā paredzēts Finanšu regulas 
63. panta 6. punktā — pārvaldības 
deklarāciju par faktu, ka minētā 
informācija ir pienācīgi izklāstīta, pilnīga 
un pareiza, kā tas noteikts Finanšu 
regulas 63. panta 6. punkta 
a) apakšpunktā,

Pirmajā daļā minēto termiņu —
15. februāri — Komisija pēc attiecīgās 
dalībvalsts lūguma izņēmuma kārtā var 
pagarināt līdz 1. martam, kā tas paredzēts 
Finanšu regulas 63. panta 7. punkta 
otrajā daļā.

4. Ja akreditēta maksājumu aģentūra 
neatbilst vai vairs neatbilst vienam vai 
vairākiem 2. punktā minētajiem 
akreditācijas kritērijiem, dalībvalsts pēc 
savas iniciatīvas vai pēc Komisijas 
pieprasījuma atsauc akreditāciju, ja vien 
maksājumu aģentūra neveic vajadzīgās 
izmaiņas termiņā, kas kompetentajai 
iestādei jānosaka atkarībā no problēmas 
smaguma.

5. Maksājumu aģentūras pārvalda 
un kontrolē to atbildībā esošās darbības, 
kas saistītas ar valsts intervenci, un 
saglabā vispārējo atbildību minētajā jomā.

Ja atbalstu sniedz ar tāda finanšu 
instrumenta starpniecību, ko īsteno EIB 
vai cita starptautiska finanšu iestāde, 
kurā dalībvalsts ir akcionārs, maksājumu 
aģentūra paļaujas uz kontroles ziņojumu, 
kas pamato pieteikumus uz maksājumu 
un ko iesniegusi EIB vai cita 
starptautiska iestāde.

Or. en

(Sk. bijušā 8. panta (grozīts) formulējumu)
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Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
10. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10. pants svītrots

Komisijas pilnvaras

1. Komisija tiek pilnvarota saskaņā 
ar 100. pantu pieņemt deleģētos aktus, ar 
kuriem šo regulu papildina ar 
noteikumiem par:

a) 8. panta 2. punktā minēto 
maksājumu aģentūru un 8. panta 
4. punktā minēto koordinējošo struktūru 
minimālajiem akreditācijas 
nosacījumiem;

b) maksājumu aģentūru 
pienākumiem, kas saistīti ar valsts 
intervenci, un noteikumiem par to 
pārvaldības un kontroles pienākumu 
saturu.

2.

Komisija pieņem īstenošanas aktus, kuros 
paredz noteikumus par:

a) maksājumu aģentūru un 
koordinējošo struktūru akreditācijas 
piešķiršanas, atsaukšanas un izskatīšanas 
procedūrām, kā arī maksājumu aģentūru 
akreditācijas pārraudzības procedūrām;

b) darbu un pārbaudēm, kas ir 
8. panta 3. punkta c) apakšpunktā 
minētās maksājumu aģentūru pārvaldības 
deklarācijas pamatā;

c) 8. panta 4. punktā minētās 
koordinējošās struktūras funkcionēšanu 
un informācijas paziņošanu Komisijai.

Minētos īstenošanas aktus pieņem 
saskaņā ar 101. panta 3. punktā minēto 
pārbaudes procedūru.

Or. en
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(Šā panta formulējums pārcelts (un grozīts) uz 12.a pantu (jauns))

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
10.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10.a pants

Koordinējošā struktūra

Ja ir akreditēta vairāk nekā viena 
maksājumu aģentūra, dalībvalsts norīko 
publisku koordinējošo struktūru, kurai tā 
uztic šādus uzdevumus:

a) vākt Komisijai sniedzamo 
informāciju un minēto informāciju 
nosūtīt Komisijai;

b) iesniegt 52. panta 1. punktā minēto 
ikgadējā veikuma noskaidrošanas 
ziņojumu;

c) veikt vai koordinēt rīcību ar mērķi 
novērst jebkādus vispārīgus trūkumus un 
informēt Komisiju par jebkādu 
turpinājumdarbu, izmantojot rīcības 
plānu, kas minēts 39. panta 1. punktā 
un/vai 40. panta 1. punktā;

d) veicināt un nodrošināt Savienības 
noteikumu saskaņotu piemērošanu.

2. Regulas (ES, Euratom) 2018/... 
[jaunā Finanšu regula] ("Finanšu 
regula") 63. panta 5. un 6. punkta 
piemērošanas vajadzībām līdz tā gada 
15. februārim, kas ir pēc attiecīgā finanšu 
gada, sagatavo un iesniedz Komisijai 
pārvaldības deklarāciju, kurā norāda

a) faktu, vai izveidotā pārvaldības 
sistēma funkcionē pareizi, jo tas dod 
vajadzīgās garantijas par gada veikuma 
ziņojumā uzrādīto izlaidi, kā tas paredzēts 
Finanšu regulas 63. panta 6. punkta b) un 
c) apakšpunktā,

b) analīzi par to kļūdu un nepilnību 
būtību un apmēru, kas sistēmās 
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identificētas revīzijas un kontroļu 
rezultātā, kā arī par veikto vai plānoto 
korektīvo rīcību, kā tas paredzēts Finanšu 
regulas 63. panta 5. punkta 
b) apakšpunktā.

Attiecībā uz dalībvalstīm, kurām nav 
koordinējošās struktūras, šajā pantā 
minētos pienākumus nodod kompetentajai 
iestādei.

Attiecībā uz pirmās daļas a) apakšpunktā 
minētās finansiālās informācijas apstrādi 
dalībvalstis veic īpašu koordinējošās
struktūras akreditāciju.

Ikgadējā veikuma noskaidrošanas 
ziņojums, ko iesniegusi koordinējošā 
struktūra, ietilpst 11. panta 1. punktā 
minētā atzinuma tvērumā, un nosūtīšanas 
brīdī tam pievieno pārvaldības 
deklarāciju, kas minēto ziņojumu aptver 
pilnā apjomā.

Or. en

(Sk. bijušā 8. panta (grozīts) formulējumu)

Grozījums Nr. 16

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Minētajā atzinumā norāda arī to, vai 
pārbaudīšanā ir radušās šaubas par 
apgalvojumiem, kas izteikti 8. panta 
3. punkta c) apakšpunktā minētajā 
pārvaldības deklarācijā.

Minētajā atzinumā norāda arī to, vai 
pārbaudīšanā ir radušās šaubas par 
apgalvojumiem, kas izteikti 9.a panta
3. punkta c) apakšpunktā minētajā 
pārvaldības deklarācijā.

Or. en

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
11. pants – 3. punkts – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija pieņem īstenošanas aktus, kuros 
paredz noteikumus par sertifikācijas 
struktūru uzdevumiem, tostarp to 
veicamajām pārbaudēm, un struktūrām, 
kas pakļautas minētajām pārbaudēm, un 
par sertifikātiem un ziņojumiem un tos 
pavadošajiem dokumentiem, kas 
jāsagatavo minētajām struktūrām.

Tiklīdz dalībvalstu kompetentās iestādes ir 
iecēlušas 11. pantā minēto sertifikācijas 
struktūru un informējušas par to 
Komisiju, Komisija ne vēlāk kā vienu 
gadu pēc ... [šīs regulas piemērošanas 
datums] un otro reizi ne vēlāk kā pēc 
četriem gadiem iesniedz Eiropas 
Parlamentam visu šādu struktūru 
aptverošu sarakstu.

Or. en

Grozījums Nr. 18

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Īstenošanas aktos nosaka arī: svītrots

a) revīzijas principus, uz kuriem 
balstās sertifikācijas struktūru atzinumi, 
arī riska novērtējumu, iekšējās kontroles 
un prasīto revīzijas pierādījumu līmeni;

b) revīzijas metodes, kas sertifikācijas 
struktūrām jāizmanto, lai, ņemot vērā 
starptautiskus revīzijas standartus, 
sniegtu savus atzinumus.

Or. en

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
11. pants – 3. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Minētos īstenošanas aktus pieņem 
saskaņā ar 101. panta 3. punktā minēto 
pārbaudes procedūru.

svītrots
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Or. en

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
II sadaļa – IIa nodaļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

IIa NODAĻA

Lauksaimniecisko konsultāciju 
pakalpojumi

11.a pants

Lauksaimniecisko konsultāciju 
pakalpojumi

1. Dalībvalstis KLP stratēģiskajā 
plānā iekļauj pakalpojumu sistēmu, kura 
lauksaimniekiem un citiem KLP atbalsta 
saņēmējiem nodrošina konsultācijas par 
zemes apsaimniekošanu un lauku 
saimniecības vadīšanu ("lauksaimnicisko 
konsultāciju pakalpojumi").

2. Lauksaimniecisko konsultāciju 
pakalpojumi aptver ekonomisko, vides un 
sociālo dimensiju un sniedz pētniecības 
un inovācijas jomā jaunāko tehnisko un 
zinātnisko informāciju. Tos iestrādā 
saistītajā pakalpojumu struktūrā, kurā 
lauksaimniecības konsultanti, pētnieki, 
lauksaimnieku organizācijas un citas 
attiecīgas ieinteresētās personas kopā 
veido lauksaimniecisko zināšanu un 
inovācijas sistēmas (AKIS).

3. Dalībvalstis nodrošina, lai sniegtās 
lauksaimnieciskās konsultācijas būtu 
objektīvas un lai konsultantiem nebūtu 
interešu konflikta.

4. Lauksaimniecisko konsultāciju 
pakalpojumi aptver vismaz

a) visas lauksaimniekiem un citiem 
KLP stratēģiskajā plānā noteiktiem 
saņēmējiem piemērojamās prasības, 
nosacījumus un pārvaldības saistības, 
tostarp nosacījumu sistēmas paredzētās 
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prasības un standartus, atbalsta shēmu 
nosacījumus, kā arī informāciju par 
finanšu instrumentiem un 
darījumdarbības plāniem, kas izveidoti 
saskaņā ar KLP stratēģisko plānu;

b) prasības, ko dalībvalstis 
noteikušas, lai īstenotu Direktīvu 
2000/60/EK, Direktīvu 92/43/EEK, 
Direktīvu 2009/147/EK, Direktīvu 
2008/50/EK, Direktīvu (ES) 2016/2284, 
Regulu (ES) 2016/2031, Regulu (ES) 
2016/429, Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulas (EK) Nr. 1107/2009 
55. pantu1a un Direktīvu 2009/128/EK;

c) lauksaimniecisko praksi, kas 
novērš mikrobu rezistences veidošanos un 
ir minēta paziņojumā "Eiropas "Viena 
veselība" rīcības plāns pret 
antimikrobiālajiem līdzekļiem 
izveidojušās rezistences (AMR) 
apkarošanai"1b;

d) Regulas (ES) .../... [KLP 
stratēģisko plānu regula] 70. pantā 
minēto riska pārvaldību;

e) atbalstu inovācijai, jo īpaši 
114. pantā minētās Eiropas inovācijas 
partnerības "Lauksaimniecības ražīgums 
un ilgtspēja" darbības grupu projektu 
sagatavošanai un īstenošanai;

f) piekļuves digitālajām tehnoloģijām 
lauksaimniecībā un lauku rajonos 
pilnveidi un vienkāršošanu, kā minēts 
102. pantā.

3. Īpašas prasības saistībā ar 
saimniecību konsultatīvo sistēmu:

a) dalībvalstis, ieviešot atbilstīgu 
valsts procedūru, nodrošina, ka 
konsultanti, kuri strādā saimniecību 
konsultatīvajā sistēmā, ir atbilstīgi 
kvalificēti un sistemātiski apmācīti;

b) dalībvalstis nodrošina 
konsultatīvās un kontroles funkcijas 
nošķirtību. Šajā saistībā un neskarot 
valsts tiesību aktus par dokumentu 
publisku pieejamību, dalībvalstis 
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nodrošina to, lai 12. panta 1. punktā 
minētās izvēlētās un izraudzītās struktūras 
personām, kas nav attiecīgās saimniecības 
apsaimniekojošie atbalsta saņēmēji, 
neatklātu personīgu vai individuālu 
informāciju vai datus, kurus tās iegūst 
savas konsultatīvās darbības laikā, 
izņemot tās neatbilstības vai pārkāpumus, 
kas atklāti to darbības laikā un uz ko 
attiecas Savienības vai valsts tiesību aktos 
noteikts pienākums informēt valsts iestādi, 
jo īpaši noziedzīgu nodarījumu gadījumā. 
Attiecīgā valsts iestāde potenciālajam 
atbalsta saņēmējam galvenokārt 
elektroniskā veidā nodrošina 12. panta 1. 
punktā minēto izvēlēto un izraudzīto 
struktūru atbilstīgu sarakstu.

__________________

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

1b "Eiropas "Viena veselība" rīcības 
plāns pret antimikrobiālajiem līdzekļiem 
izveidojušās rezistences (AMR) 
apkarošanai" (COM(2017) 339 final).

Or. en

(Sk. 2018. gada 1. jūnija (COM (2018)0392) 13. panta formulējumu (grozīts))

Pamatojums

13. pantā Stratēģiskais plāna f) apakšpunkts papildināts ar vārdiem "un vienkāršošanu". 3. 
Īpašas prasības attiecībā uz saimniecību konsultatīvo sistēmu sk. spēkā esošā horizontālā 
regulējuma 13. pantā (1; 2; 3. punkts). Papildinājums 3. punktā "Īpašas prasības saistībā ar 
saimniecību konsultatīvo sistēmu". Dalībvalstis, "ieviešot atbilstīgu valsts procedūru", 
nodrošina, ka konsultanti, kas strādā saimniecību konsultatīvajā sistēmā, ir atbilstīgi 
kvalificēti un sistemātiski apmācīti.
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Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
12. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12. pants svītrots

Budžeta līdzekļu maksimālais apjoms

1. ELGF izdevumu gada maksimālo 
apjomu veido maksimālās summas, kas 
tam noteiktas Regulā (ES, Euratom) 
[COM(2018) 322 final].

2. Ja Savienības tiesību aktos ir 
paredzētas summas, kas jāatvelk no 
1. punktā minētajām summām vai tām 
jāpieskaita, Komisija, nepiemērojot 
101. pantā minēto procedūru, pieņem 
īstenošanas aktus, ar kuriem ELGF 
izdevumiem pieejamo neto atlikumu 
nosaka, pamatojoties uz Savienības 
tiesību aktos minētajiem datiem.

Or. en

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
12.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12.a pants

Komisijas pilnvaras

Komisija tiek pilnvarota saskaņā ar 
100. pantu pieņemt deleģētos aktus, ar 
kuriem šo regulu papildina ar 
noteikumiem par

a) 9.a panta 2. punktā minēto 
maksājumu aģentūru un 10.a panta 
4. punktā minēto koordinējošo struktūru 
obligātajiem akreditācijas nosacījumiem;

b) maksājumu aģentūru 
pienākumiem, kas saistīti ar valsts 
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intervenci, un noteikumiem par to 
pārvaldības un kontroles pienākumu 
saturu.

c) maksājumu aģentūru un 
koordinējošo struktūru akreditācijas 
piešķiršanas, atsaukšanas un izskatīšanas 
procedūrām, kā arī maksājumu aģentūru 
akreditācijas pārraudzības procedūrām;

d) darbu un pārbaudēm, kas ir 
9. panta 3. punkta c) apakšpunktā 
minētās maksājumu aģentūru pārvaldības 
deklarācijas pamatā;

e) 10.a. panta 4. punktā minētās 
koordinējošās struktūras funkcionēšanu 
un informācijas paziņošanu Komisijai.

3. Komisija pieņem deleģētos aktus, 
ar kuriem šo regulu papildina, paredzot 
noteikumus par sertifikācijas struktūru 
uzdevumiem, tostarp to veicamajām 
pārbaudēm, un struktūrām, kas pakļautas 
minētajām pārbaudēm, un par 
sertifikātiem un ziņojumiem un tos 
pavadošajiem dokumentiem, kas 
jāsagatavo minētajām struktūrām.

Minētajos deleģētajos aktos nosaka arī

a) revīzijas principus, kuri ir pamatā 
sertifikācijas struktūru atzinumiem, 
tostarp riska novērtējumu, iekšējās 
kontroles un prasīto revīzijas pierādījumu 
līmeni;

b) revīzijas metodes, kas sertifikācijas 
struktūrām jāizmanto, lai, ņemot vērā 
starptautiskus revīzijas standartus, 
sniegtu savus atzinumus.

Or. en

(Sk. bijušā 10. panta formulējumu (grozīts))

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
13. pants
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13. pants svītrots

Maksimālā apjoma ievērošana

1. Ja attiecībā uz dalībvalsti 
lauksaimniecības izdevumiem atvēlētais 
finanšu līdzekļu maksimālais apjoms 
Savienības tiesību aktos ir noteikts euro, 
šādus izdevumus atlīdzina, ievērojot 
minēto limitu, kas noteikts euro, un – ja 
piemēro 37.–40. pantu – veicot visas 
nepieciešamās korekcijas.

2. Regulas (ES) …/... [KLP 
stratēģisko plānu regula] 81. pantā 
minētos dalībvalstu piešķīrumus tiešo 
maksājumu intervencēm, kuri koriģēti, 
veicot šīs regulas 15. pantā paredzētās 
korekcijas, uzskata par finanšu līdzekļu 
maksimālo apjomu, kas noteikts euro.

Or. en

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
13.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13.a pants

Vadošā iestāde

1. Dalībvalstis KLP stratēģiskajiem 
plāniem izraugās vadošo iestādi. 
Dalībvalstis nodrošina, lai attiecīgās 
pārvaldības un kontroles sistēmas izveidē 
panāktu skaidru funkciju sadali un 
nošķīrumu starp vadošo iestādi un citām 
struktūrām. Dalībvalstis ir atbildīgas par 
to, lai sistēma darbotos efektīvi visā KLP 
stratēģiskā plāna darbības laikā.

2. Vadošā iestāde ir atbildīga par 
KLP stratēģiskā plāna lietderīgu, efektīvu 
un pareizu pārvaldību un īstenošanu. Tā 
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īpaši gādā par to,

a) lai tiktu nodrošināta piemērota 
droša elektroniskā sistēma, ar kuru 
reģistrē, saglabā, pārvalda un paziņo 
uzraudzībai un novērtēšanai vajadzīgo 
statistikas informāciju par plānu un tā 
īstenošanu, jo īpaši informāciju, kas 
vajadzīga, lai uzraudzītu virzību uz 
noteiktajiem mērķu un mērķrādītāju 
izpildi;

b) lai intervenču īstenošanā iesaistītie 
atbalsta saņēmēji un citas struktūras

i) tiktu informēti par saviem 
pienākumiem, ko uzliek piešķirtais 
atbalsts, un uztur vai nu atsevišķu 
grāmatvedības uzskaites sistēmu, vai 
norāda piemērotu grāmatvedības kodu 
visiem darījumiem, kas saistīti ar attiecīgo 
darbību;

ii) apzinātos prasības, kas saistītas ar 
datu sniegšanu vadošajai iestādei un 
iznākumu un rezultātu reģistrēšanu;

c) lai attiecīgajiem saņēmējiem, 
attiecīgā gadījumā izmantojot 
elektroniskos līdzekļus, nodrošinātu 
likumā noteikto pārvaldības prasību 
sarakstu un labu lauksaimniecības un 
vides apstākļu obligātos standartus, kas 
noteikti saskaņā ar Regulas (ES) [KLP 
stratēģiskā plāna regula] III sadaļas I 
nodaļas 2. iedaļu, ko piemēro lauku 
saimniecību līmenī, kā arī skaidru un 
precīzu informāciju par to;

d) lai Regulas ES [KLP stratēģiskā 
plāna regula] 125. pantā minētais ex ante 
novērtējums atbilstu novērtēšanas un 
uzraudzības sistēmai un tas tiktu pieņemts 
un iesniegts Komisijai;

e) lai tiktu izstrādāts Regulas ES 
[KLP stratēģisko plāna regula] 126. pantā 
minētais izvērtēšanas plāns un lai 
minētajā pantā norādītā ex post 
izvērtēšana tiktu veikta šajā regulā 
noteiktajos termiņos, nodrošinot to, lai 
šādi novērtējumi atbilstu uzraudzības un 
izvērtēšanas sistēmai un tiktu iesniegti 
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111. pantā minētajai uzraudzības 
komitejai un Komisijai;

f) lai uzraudzības komiteja tiktu 
nodrošināta ar informāciju un 
dokumentiem, kas vajadzīgi, lai 
uzraudzītu KLP stratēģiskā plāna 
īstenošanu, ņemot vērā tā konkrētos 
mērķus un prioritātes;

g) lai gada veikuma ziņojums, tostarp 
apkopotās uzraudzības tabulas, tiktu 
sagatavots un pēc apspriešanās ar 
uzraudzības komiteju nosūtīts Komisijai;

h) lai, ņemot vērā Komisijas 
apsvērumus par gada veikuma ziņojumu, 
tiktu veikti attiecīgie pēcpasākumi;

i) lai maksājumu aģentūra pirms 
maksājumu apstiprināšanas saņemtu visu 
vajadzīgo informāciju, jo īpaši par 
procedūrām un kontrolēm, kas veiktas 
attiecībā uz finansēšanai izraudzītajām 
intervencēm;

j) lai saņēmēji, kuriem atbalsts 
sniegts saskaņā ar tādām ELGLA 
finansētajām intervencēm, kas nav 
platībbāzētās un dzīvniekbāzētās 
intervences, norādītu, ka saņēmuši 
finansiālo atbalstu, tostarp pareizā veidā 
izmantojot Savienības emblēmu saskaņā 
ar noteikumiem, ko Komisija paredzējusi 
atbilstīgi 5. punktam;

k) lai KLP stratēģiskajam plānam 
tiktu nodrošināta publicitāte (tostarp ar 
KLP valsts tīkla palīdzību), informējot 
iespējamos atbalsta saņēmējus, 
profesionālās organizācijas, ekonomiskos 
un sociālos partnerus, struktūras, kas 
iesaistītas vīriešu un sieviešu vienlīdzības 
veicināšanā, un attiecīgās nevalstiskās 
organizācijas, tostarp vides organizācijas, 
par iespējām, ko sniedz KLP stratēģiskais 
plāns, un noteikumiem par piekļuvi KLP 
stratēģiskā plāna finansējumam, kā arī 
informējot atbalsta saņēmējus un plašu 
sabiedrību par to, ka Savienības atbalsts 
lauksaimniecībai un lauku attīstībai tiek 
sniegts KLP stratēģiskā plāna ietvaros.
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3. Lai pārvaldītu un īstenotu KLP 
stratēģiskā plāna intervences, dalībvalsts 
vai vadošā iestāde var izraudzīties vienu 
vai vairākas starpniekstruktūras, tostarp 
vietējās iestādes, reģionālās attīstības 
struktūras vai nevalstiskās organizācijas.

4. Kad daļa uzdevumu ir deleģēta 
citai struktūrai, vadošā iestāde uzņemas 
visu atbildību par attiecīgo uzdevumu 
pārvaldības un īstenošanas efektivitāti un 
pareizību. Vadošā iestāde nodrošina 
attiecīgu noteikumu ieviešanu, lai cita 
struktūra varētu iegūt visus minēto 
uzdevumu izpildei vajadzīgos datus un 
informāciju.

5. Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar Regulas (ES) 
[KLP stratēģiskā plāna regula] 138. 
pantu, kas papildina šo regulu ar sīki 
izstrādātiem noteikumiem par 2. punkta j) 
un k) apakšpunktā minēto informēšanas, 
publicitātes un pārredzamības prasību 
piemērošanu. Minētos īstenošanas aktus 
pieņem saskaņā ar Regulas (ES) [KLP 
stratēģiskā plāna regula] 139. panta 
2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

Or. en

(Sk. 2018. gada 1. jūnija COM (2018) 392 final — 2018/0216 (COD) 110. panta "Vadošā 
iestāde" formulējumu (grozīts))

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
14. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

14. pants svītrots

Lauksaimniecības rezerve

1. ELGF katra gada sākumā izveido 
rezervi, kas iecerēta, lai lauksaimniecības 
nozarei sniegtu papildu atbalstu tirgus 
pārvaldības vai stabilizācijas nolūkā vai 
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gadījumā, kad lauksaimniecisko ražošanu 
vai produkcijas izplatīšanu ietekmē krīzes 
(“lauksaimniecības rezerve”).

Lauksaimniecības rezervei paredzētās 
apropriācijas tieši iekļauj Savienības 
budžetā.

Lauksaimniecības rezerves līdzekļus dara 
pieejamus Regulas (ES) Nr. 1308/2013 
8.–21. pantā un 219., 220. un 221. pantā 
paredzētajiem pasākumiem gadā vai 
gados, kuros ir vajadzīgs papildu atbalsts.

2. Lauksaimniecības rezerves summa 
katra gada sākumā 2021.–2027. gada 
periodā ir vismaz 400 miljoni EUR 
pašreizējās cenās. Komisija gada gaitā var 
koriģēt lauksaimniecības rezerves summu, 
kad tas ir lietderīgi, ņemot vērā tirgus 
norises vai perspektīvas kārtējā vai 
nākamajā gadā un ņemot vērā pieejamās 
ELGF apropriācijas.

Atkāpjoties no Finanšu regulas 12. panta 
2. punkta d) apakšpunkta, 
lauksaimniecības rezerves apropriācijas, 
par kurām nav notikusi saistību 
uzņemšanās, pārnes bez laika 
ierobežojuma, lai finansētu 
lauksaimniecības rezervi nākamajos 
finanšu gados.

Turklāt, atkāpjoties no Finanšu regulas 
12. panta 2. punkta d) apakšpunkta, krīzes 
rezerves kopējo neizlietoto summu, kas 
pieejama 2020. gada beigās, pārnes uz 
2021. gadu, neatgriežot to budžeta 
pozīcijās, kas sedz 5. panta 2. punkta 
c) apakšpunktā minētās rīcības, un dara 
pieejamu lauksaimniecības rezerves 
finansēšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
14. pants – virsraksts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lauksaimniecības rezerve Rezerve krīzes situācijām

(Šis grozījums attiecas uz visu tekstu. Tā 
pieņemšanas gadījumā vajadzēs veikt 
atbilstošas izmaiņas visā tekstā.)

Or. en

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ELGF katra gada sākumā izveido rezervi, 
kas iecerēta, lai lauksaimniecības nozarei 
sniegtu papildu atbalstu tirgus pārvaldības 
vai stabilizācijas nolūkā vai gadījumā, kad 
lauksaimniecisko ražošanu vai produkcijas 
izplatīšanu ietekmē krīzes 
("lauksaimniecības rezerve").

Katra gada sākumā izveido rezervi, kas 
iecerēta, lai lauksaimniecības nozarei 
sniegtu papildu atbalstu gadījumā, kad 
lauksaimniecisko ražošanu vai produkcijas 
izplatīšanu ietekmē krīzes ("rezerve krīzes 
situācijām").

Or. en

Grozījums Nr. 28

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lauksaimniecības rezervei paredzētās 
apropriācijas tieši iekļauj Savienības 
budžetā.

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 29

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lauksaimniecības rezerves līdzekļus dara 
pieejamus Regulas (ES) Nr. 1308/2013 
8.–21. pantā un 219., 220. un 221. pantā 
paredzētajiem pasākumiem gadā vai 
gados, kuros ir vajadzīgs papildu atbalsts.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 30

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lauksaimniecības rezerves summa katra 
gada sākumā 2021.–2027. gada periodā ir 
vismaz 400 miljoni EUR pašreizējās cenās. 
Komisija gada gaitā var koriģēt 
lauksaimniecības rezerves summu, kad tas 
ir lietderīgi, ņemot vērā tirgus norises vai 
perspektīvas kārtējā vai nākamajā gadā 
un ņemot vērā pieejamās ELGF 
apropriācijas.

Rezerves krīzes situācijām summa katra 
gada sākumā 2021.–2027. gada periodā ir 
vismaz 400 miljoni EUR pašreizējās cenās. 
Komisija gada gaitā var koriģēt krīzes 
situācijām paredzētās rezerves summu, 
kad tas ir lietderīgi, ņemot vērā ar krīzi 
saistītās norises un kā pirmo un galveno 
avotu ņemot vērā piešķirtos ieņēmumus 
vai atmaksājumus par nepareizi 
izmaksātiem maksājumiem 
lauksaimniecības 2. izdevumu kategorijā.

Or. en

Grozījums Nr. 31

Regulas priekšlikums
14. pants – 2. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja pirmajā daļā minētās pieejamās 
apropriācijas nav pietiekamas, kā galējo 
līdzekli var izmantot finanšu disciplīnu, 
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lai aizpildītu gada rezervi krīzes 
situācijām;

Or. en

Grozījums Nr. 32

Regulas priekšlikums
14.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

14.a pants

Uzraudzības komiteja

1. Lai uzraudzītu KLP stratēģiskā 
plāna īstenošanu, dalībvalsts pirms KLP 
stratēģiskā plāna iesniegšanas izveido 
komiteju (turpmāk "uzraudzības 
komiteja"). Uzraudzības komiteja pieņem 
savu reglamentu. Uzraudzības komiteja 
sanāk vismaz reizi gadā un izskata visus 
jautājumus, kas ietekmē KLP stratēģiskā 
plāna progresu tā mērķrādītāju 
sasniegšanā. Dalībvalsts publicē 
uzraudzības komitejas reglamentu, kā arī 
visus datus un informāciju, kuras 
apmaiņa notikusi ar uzraudzības komiteju 
tiešsaistē.

2. Dalībvalstis lemj par uzraudzības 
komitejas sastāvu un nodrošina attiecīgo 
valsts iestāžu, starpniekstruktūru un 
Regulas ES [KLP stratēģiskā plāna 
regula] 94. panta 3. punktā minēto 
partneru pārstāvju līdzsvarotu pārstāvību. 
Katram uzraudzības komitejas loceklim ir 
balsošanas tiesības. Dalībvalsts tiešsaistē 
publicē uzraudzības komitejas locekļu 
sarakstu. Komisijas pārstāvji piedalās 
uzraudzības komitejas darbā kā 
konsultanti.

3. Uzraudzības komiteja īpaši 
pārbauda

a) progresu KLP stratēģiskā plāna 
īstenošanā un starpposma mērķrādītāju 
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un mērķrādītāju izpildē;

b) visas problēmas, kas ietekmē KLP 
stratēģiskā plāna veikumu, un šo 
problēmu risināšanai veikto rīcību;

c) elementus, kas sniegti Regulas 
(ES) [KNR] 52. panta 3. punktā minētajā 
ex ante novērtējumā un Regulas (ES) 
[KNR] 53. panta 1. punktā minētajā 
stratēģijas dokumentā;

d) izvērtējumu veikšanā panākto 
progresu, pārbaudot arī izvērtējumu 
kopsavilkumus un pēcpasākumus, kas 
veikti saistībā attiecīgajiem 
konstatējumiem;

e) komunikācijas un atpazīstamības 
veicināšanas pasākumu īstenošanu;

f) attiecīgā gadījumā – valsts iestāžu 
un atbalsta saņēmēju administratīvo spēju 
attīstību.

4. Uzraudzības komiteja sniedz 
atzinumu par

g) KLP stratēģiskā plāna projektu;

h) metodiku un kritērijiem, kas 
izmantoti darbību atlasē;

i) gada veikuma ziņojumiem;

j) izvērtēšanas plānu un visiem tā 
grozījumiem;

k) ikvienu vadošās iestādes 
priekšlikumu par KLP stratēģiskā plāna 
grozījumiem.

Or. en

(Sk. COM (2018) 392 final 111. pantu "Uzraudzības komiteja")

Grozījums Nr. 33

Regulas priekšlikums
15. pants – -1. punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1. Korekcijas likmi, kas noteikta 
saskaņā ar šo pantu, piemēro tikai 
tiešajiem maksājumiem, kas pārsniedz 
2000 EUR un kas jāpiešķir 
lauksaimniekiem attiecīgajā kalendārajā 
gadā.

Or. en

Grozījums Nr. 34

Regulas priekšlikums
16. pants – -1. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1. Līdztekus N finanšu gada budžeta 
projekta iesniegšanai Komisija iesniedz 
Eiropas Parlamentam un Padomei arī 
savas prognozes par N - 1, N un N + 1 
finanšu gadu.

Or. en

Grozījums Nr. 35

Regulas priekšlikums
22. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saskaņā ar 7. panta b) punktu Komisija 
satelītdatus bez maksas piegādā par platību 
uzraudzības sistēmu kompetentajām 
iestādēm vai pakalpojumu sniedzējiem, 
kurus minētās struktūras ir pilnvarojušas 
sevi pārstāvēt.

Saskaņā ar 7. panta b) punktu Komisija 
satelītdatus bez maksas piegādā par platību 
uzraudzības un kontroles sistēmu 
kompetentajām iestādēm vai pakalpojumu 
sniedzējiem, kurus minētās struktūras ir 
pilnvarojušas sevi pārstāvēt.

Or. en
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Grozījums Nr. 36

Regulas priekšlikums
22. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Uzdevumus, kas attiecas uz paņēmieniem 
vai darba metodēm, saistībā ar 64. panta 
1. punkta c) apakšpunktā minēto platību 
uzraudzības sistēmu Komisija var uzticēt 
specializētiem subjektiem.

Uzdevumus, kas attiecas uz paņēmieniem 
vai darba metodēm, saistībā ar 64. panta 
1. punkta c) apakšpunktā minēto platību 
uzraudzības un kontroles sistēmu Komisija 
var uzticēt specializētiem subjektiem.

Or. en

Grozījums Nr. 37

Regulas priekšlikums
30. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Starpmaksājumus veic attiecībā uz 
katru KLP stratēģisko plānu. Tos aprēķina, 
ar plānu saistītajiem publiskajiem 
izdevumiem piemērojot katram intervences 
tipam noteikto iemaksu likmi, kas minēta 
Regulas (ES) …/... [KLP stratēģisko plānu 
regula] 85. pantā.

1. Starpmaksājumus veic attiecībā uz 
katru KLP stratēģisko plānu. Tos aprēķina, 
ar plānu saistītajiem publiskajiem 
izdevumiem piemērojot katram intervences 
tipam noteikto līdzfinansējuma likmi, kas 
minēta Regulas (ES) …/... [KLP 
stratēģisko plānu regula] 85. pantā.

Or. en

Grozījums Nr. 38

Regulas priekšlikums
30. pants – 4. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) summa, kas iekļauta pirmajā 
izdevumu deklarācijā, ir tikusi iepriekš 
iemaksāta finanšu instrumentā un var 
veidot līdz 25 % no KLP stratēģiskā plāna 
iemaksas kopsummas, kas saskaņā ar 
attiecīgo finansēšanas nolīgumu atvēlēta 

a) summa, kas iekļauta pirmajā 
izdevumu deklarācijā, ir tikusi iepriekš 
iemaksāta finanšu instrumentā un var 
veidot līdz 25 % no KLP stratēģiskā plāna 
līdzfinansējuma kopsummas, kas saskaņā 
ar attiecīgo finansēšanas nolīgumu atvēlēta 
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finanšu instrumentiem; finanšu instrumentiem;

Or. en

Grozījums Nr. 39

Regulas priekšlikums
35. pants – 1. daļa – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) tie veikti saskaņā ar 
piemērojamajiem Savienības noteikumiem, 
vai

b) tie veikti saskaņā ar 
piemērojamajiem Savienības noteikumiem, 
un

Or. en

Grozījums Nr. 40

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja 52. pantā minētās ikgadējās veikuma 
noskaidrošanas satvarā Komisija konstatē, 
ka starpība starp deklarētajiem izdevumiem 
un attiecīgajai ziņojumā uzrādītajai izlaidei 
atbilstošo summu ir lielāka par 50 %, un 
dalībvalsts nevar norādīt pienācīgi 
pamatotus iemeslus, Komisija var pieņemt
īstenošanas aktus, ar kuriem uz laiku aptur 
19. panta 3. punktā minētos mēneša 
maksājumus vai 30. pantā minētos 
starpmaksājumus.

Ja 52. pantā minētās ikgadējās veikuma 
noskaidrošanas satvarā Komisija konstatē, 
ka starpība starp deklarētajiem izdevumiem 
un attiecīgajai ziņojumā uzrādītajai izlaidei 
atbilstošo summu ir lielāka par 50 %, un 
dalībvalsts nevar norādīt pienācīgi 
pamatotus iemeslus, Komisija pieņem
īstenošanas aktus, ar kuriem uz laiku aptur 
19. panta 3. punktā minētos mēneša 
maksājumus vai 30. pantā minētos 
starpmaksājumus.

Or. en

Grozījums Nr. 41

Regulas priekšlikums
39. pants – 1. punkts – 2. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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.

Šajā nolūkā 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.

Or. en

Grozījums Nr. 42

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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, nosakot turpmākus 
noteikumus par rīcības plānu elementiem 
un rīcības plānu sagatavošanas procedūru.

Or. en

Grozījums Nr. 43

Regulas priekšlikums
40. pants – 3. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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 
otro daļu.

Or. en
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Grozījums Nr. 44

Regulas priekšlikums
42. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija tiek pilnvarota saskaņā 
ar 100. pantu pieņemt deleģētos aktus, ar 
kuriem šo regulu papildina ar 
noteikumiem par intervencēm vai 
pasākumiem, kuriem dalībvalstis var 
izmaksāt avansus.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 45

Regulas priekšlikums
42. pants – 5. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ārkārtas situācijā Komisija var pieņemt
īstenošanas aktus, lai risinātu konkrētas 
problēmas, kas saistītas ar šā panta 
piemērošanu. Ar minētajiem īstenošanas 
aktiem var atkāpties no 2. punkta, bet 
tikai tādā apmērā un uz tādu laiku, kāds 
noteikti vajadzīgs.

Ārkārtas situācijā Komisija var pieņemt 
deleģētos aktus, izmantojot 100.a pantā 
minēto steidzamības procedūru, lai 
risinātu konkrētas problēmas, kas saistītas 
ar šā panta piemērošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 46

Regulas priekšlikums
42. pants – 5. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Minētos īstenošanas aktus pieņem 
saskaņā ar 101. panta 3. punktā minēto 
pārbaudes procedūru.

svītrots
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Or. en

Grozījums Nr. 47

Regulas priekšlikums
44. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

44. pants svītrots

Informācijas pasākumi

1. Saskaņā ar 7. panta e) punktu 
finansētās informācijas sniegšanas mērķis 
ir jo īpaši palīdzēt izskaidrot, īstenot un 
izstrādāt KLP un uzlabot sabiedrības 
informētību par tās saturu un mērķiem, ar 
informācijas kampaņu palīdzību atjaunot 
krīžu dēļ zaudēto patērētāju uzticēšanos, 
informēt lauksaimniekus un citas lauku 
apvidos aktīvas personas un popularizēt 
Eiropas lauksaimniecības modeli, kā arī 
palīdzēt iedzīvotājiem to izprast.

Mērķis ir sniegt saskanīgu, objektīvu un 
visaptverošu informāciju gan Savienībā, 
gan ārpus tās.

2. Šā panta 1. punktā minētajos 
pasākumos var ietilpt:

a) gada darba programmas vai citi 
īpaši pasākumi, ko sagatavojušas trešās 
personas;

b) aktivitātes, ko īsteno pēc Komisijas 
iniciatīvas.

Tiesību aktos prasīti pasākumi vai 
pasākumi, kuri jau saņēmuši finansējumu 
no citām Savienības programmām, no 
finansējuma ir izslēgti.

Pirmās daļas b) apakšpunktā minēto 
aktivitāšu īstenošanā Komisijai var 
palīdzēt ārēji eksperti.

Pirmajā daļā minētie pasākumi palīdz arī 
veicināt korporatīvo komunikāciju 
attiecībā uz Savienības politiskajām 
prioritātēm, ciktāl minētās prioritātes ir 
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saistītas ar šīs regulas vispārīgajiem 
mērķiem.

3. Komisija reizi gadā publicē 
uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus, 
ievērojot Finanšu regulā izklāstītos 
nosacījumus.

4. Par pasākumiem, kas ieplānoti un 
veikti saskaņā ar šo pantu, informē 
101. panta 1. punktā minēto komiteju.

5. Komisija reizi divos gados sniedz 
Eiropas Parlamentam un Padomei 
ziņojumu par šā panta īstenošanu.

Or. en

Pamatojums

Pārcelts uz jauno 6.a pantu — bez satura izmaiņām.

Grozījums Nr. 48

Regulas priekšlikums
47. pants – 1. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) to, vai sertifikācijas struktūras darbs 
ir veikts saskaņā ar 11. pantu un šīs nodaļas 
2. iedaļas nolūkos;

c) to, vai sertifikācijas struktūras darbs 
ir veikts saskaņā ar 11. pantu un šīs nodaļas 
2. iedaļu;

Or. en

Grozījums Nr. 49

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija pieņem īstenošanas aktus, kuros 
nosaka noteikumus par 1. punktā 
paredzēto grāmatojumu noskaidrošanu 
attiecībā uz pasākumiem, kas jāveic 
saistībā ar 1. punkta otrajā daļā minēto 

Komisija saskaņā ar 100. pantu pieņem 
deleģētos aktus, ar kuriem papildina šo 
regulu, nosakot noteikumus par 1. punktā 
paredzēto grāmatojumu noskaidrošanu 
attiecībā uz pasākumiem, kas jāveic 
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īstenošanas aktu pieņemšanu un to 
īstenošanu, tostarp par informācijas 
apmaiņu starp Komisiju un dalībvalstīm un 
termiņiem, kas tajā jāievēro.

saistībā ar 1. punkta otrajā daļā minēto 
īstenošanas aktu pieņemšanu un to 
īstenošanu, tostarp par informācijas 
apmaiņu starp Komisiju un dalībvalstīm un 
termiņiem, kas tajā jāievēro.

Or. en

Grozījums Nr. 50

Regulas priekšlikums
51. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Minētos īstenošanas aktus pieņem 
saskaņā ar 101. panta 3. punktā minēto 
pārbaudes procedūru.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 51

Regulas priekšlikums
52. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ikgadējā veikuma noskaidrošana Veikuma noskaidrošana divreiz gadā

(Šis grozījums attiecas uz visu tekstu. Tā 
pieņemšanas gadījumā vajadzēs veikt 
atbilstošas izmaiņas visā tekstā.)

Or. en

Grozījums Nr. 52

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā 
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ar 101. panta 2. punktā minēto 
konsultēšanās procedūru.

ar 101. panta 2. punktā minēto 
konsultēšanās procedūru. Komisija 
informē attiecīgo dalībvalsti par savu 
nodomu un dod dalībvalstij iespēju 
iesniegt piezīmes vismaz 30 dienu laikā, 
pirms tā iesniedz īstenošanas akta 
projektu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 
182/2011 3. panta 3. punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 53

Regulas priekšlikums
52. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija tiek pilnvarota saskaņā 
ar 100. pantu pieņemt deleģētos aktus, ar 
kuriem šo regulu papildina ar 
noteikumiem par kritērijiem, kas 
piemērojami attiecīgās dalībvalsts 
sniegtajiem pamatojumiem, un 
samazinājumu piemērošanas metodiku un 
kritērijiem.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 54

Regulas priekšlikums
52. pants – 5. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija pieņem īstenošanas aktus, kuros 
nosaka noteikumus par pasākumiem, kas 
jāveic saistībā ar 1. punktā minētā 
īstenošanas akta pieņemšanu un tā 
īstenošanu, tostarp par informācijas 
apmaiņu starp Komisiju un dalībvalstīm un 
procedūru un termiņiem, kas tajā jāievēro.

Komisija saskaņā ar 100. pantu pieņem 
deleģētos aktus, ar kuriem papildina šo 
regulu, nosakot noteikumus par 
pasākumiem, kas jāveic saistībā ar 
1. punktā minētā īstenošanas akta 
pieņemšanu un tā īstenošanu, tostarp par 
informācijas apmaiņu starp Komisiju un 
dalībvalstīm un procedūru un termiņiem,.
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Or. en

Grozījums Nr. 55

Regulas priekšlikums
52. pants – 5. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Minētos īstenošanas aktus pieņem 
saskaņā ar 101. panta 3. punktā minēto 
pārbaudes procedūru.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 56

Regulas priekšlikums
53. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. No finansējuma izslēdzamās 
summas Komisija novērtē, pamatojoties uz
atklāto trūkumu smagumu.

2. No finansējuma izslēdzamās 
summas Komisija novērtē, pamatojoties uz 
reģistrētās neatbilstības nopietnību. 
Komisija pienācīgi ņem vērā pārkāpuma 
būtību un Savienībai nodarīto finansiālo 
kaitējumu. Izslēgšanas pamatā ir 
konstatētās nepareizi iztērētās summas.

Or. en

Grozījums Nr. 57

Regulas priekšlikums
53. pants – 7. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija pieņem īstenošanas aktus, ar 
kuriem nosaka noteikumus par 
pasākumiem, kas jāveic saistībā ar 
1. punktā minētā īstenošanas akta 
pieņemšanu un tā īstenošanu, tostarp par 

Komisija saskaņā ar 100. pantu pieņem 
deleģētos aktus, ar kuriem papildina šo 
regulu, nosakot noteikumus par 
pasākumiem, kas jāveic saistībā ar 
1. punktā minētā īstenošanas akta 
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informācijas apmaiņu starp Komisiju un 
dalībvalstīm un termiņiem, kas tajā 
jāievēro, un 3. punktā paredzēto 
samierināšanas procedūru, tostarp par 
samierināšanas struktūras izveidi, 
uzdevumiem, sastāvu un darba kārtību.

pieņemšanu un tā īstenošanu, tostarp par 
informācijas apmaiņu starp Komisiju un 
dalībvalstīm un termiņiem, kas tajā 
jāievēro, un 3. punktā paredzēto 
samierināšanas procedūru, tostarp par 
samierināšanas struktūras izveidi, 
uzdevumiem, sastāvu un darba kārtību. 

Or. en

Grozījums Nr. 58

Regulas priekšlikums
53. pants – 7. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Minētos īstenošanas aktus pieņem 
saskaņā ar 101. panta 3. punktā minēto 
pārbaudes procedūru.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 59

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina pārbaužu līmeni, 
kas vajadzīgs rezultatīvai risku pārvaldībai.

Dalībvalstis nodrošina pārbaužu līmeni, 
kas vajadzīgs rezultatīvai risku pārvaldībai. 
Atbildīgā iestāde sagatavo pārbaudes 
izlasi, pamatojoties uz visu pieteikumu 
iesniedzēju kopu, un vajadzības gadījumā 
daļu izlases veido pēc nejaušības principa, 
lai iegūtu reprezentatīvu kļūdas 
koeficientu, bet daļu – pamatojoties uz 
riska analīzi, kas aptver jomas, kurās 
kļūdu risks ir visaugstākais.

Or. en
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Pamatojums

Spēkā esošā horizontālā regulējuma 59. panta 2. punkta formulējums.

Grozījums Nr. 60

Regulas priekšlikums
61. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

61. pants svītrots

Intervenču saderība vīna nozarē veicamo 
pārbaužu vajadzībām

Lai Regulā (ES) .../... [KLP stratēģisko 
plānu regula] minētās intervences 
piemērotu vīna nozarē, dalībvalstis 
nodrošina, ka minētajām intervencēm 
piemērotās administrācijas un kontroles 
procedūras ir saderīgas ar šīs sadaļas 
II nodaļā minēto integrēto sistēmu šādu 
elementu ziņā:

a) lauksaimniecības zemesgabalu 
identifikācijas sistēmas;

b) pārbaudes.

Or. en

Grozījums Nr. 61

Regulas priekšlikums
67. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Attiecībā uz atbalstu par 63. panta 
2. punktā minētajām platībbāzētajām 
intervencēm, ko īsteno saskaņā ar valstu 
KLP stratēģiskajiem plāniem, dalībvalstis 
pieprasa iesniegt pieteikumu, izmantojot 
ģeotelpisko lietotni, ko kompetentā iestāde 
nodrošinājusi pieteikuma iesniegšanai.

1. Attiecībā uz atbalstu par 63. panta 
2. punktā minētajām platībbāzētajām 
intervencēm, ko īsteno saskaņā ar valstu 
KLP stratēģiskajiem plāniem, dalībvalstis 
pieprasa iesniegt pieteikumu, izmantojot 
veidlapu, ko kompetentā iestāde 
nodrošinājusi ģeotelpiskajā pieteikumā.

Or. en
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Grozījums Nr. 62

Regulas priekšlikums
70. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saistībā ar atbalstu dalībvalstis izveido 
kontroles un sodu sistēmu, kā minēts 
63. pantā.

Saistībā ar atbalstu dalībvalstis izveido 
kontroles un sodu sistēmu, kā minēts 
63. pantā. Dalībvalstis, izmantojot 
maksājumu aģentūras vai struktūras, ko 
tās pilnvarojušas rīkoties to vārdā, veic 
atbalsta pieteikumu administratīvās 
pārbaudes, lai pārliecinātos par atbilstības 
nosacījumu ievērošanu atbalsta 
saņemšanai. Šīs pārbaudes papildina ar 
pārbaudēm uz vietas.

Or. en

Grozījums Nr. 63

Regulas priekšlikums
70. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

57. panta 1.–5. punktu piemēro mutatis 
mutandis.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 64

Regulas priekšlikums
73. pants – 1. daļa – a punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) to, kādā formā, ar kādu saturu un 
kādā kārtībā Komisijai nosūtīt vai darīt 
pieejamu šādu informāciju:

a) to, kādā formā un kādā kārtībā 
Komisijai nosūtīt vai darīt pieejamu šādu 
informāciju:
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Or. en

Grozījums Nr. 65

Regulas priekšlikums
73. pants – 1. daļa – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) pamatiezīmēm un noteikumiem 
attiecībā uz 67. un 68. pantā minēto 
ģeotelpisko pieteikumu sistēmu un platību 
uzraudzības sistēmu.

b) Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
100. pantu pieņemt deleģētos aktus, ar 
kuriem papildina šo regulu, nosakot 
noteikumus par saturu, ko nosūta un dara 
pieejamu Komisijai attiecībā uz

Or. en

Grozījums Nr. 66

Regulas priekšlikums
73. pants – 1. daļa – b punkts – i punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) lauksaimniecības zemesgabalu 
identifikācijas sistēmas, ģeotelpisko 
pieteikumu sistēmas un platību 
uzraudzības sistēmas kvalitātes 
novērtējuma ziņojumiem,

Or. en

Grozījums Nr. 67

Regulas priekšlikums
73. pants – 1. daļa – b punkts – ii punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) dalībvalstu veicamo korektīvo 
rīcību, kas minēta 66., 67. un 68. pantā;

Or. en
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Grozījums Nr. 68

Regulas priekšlikums
73. pants – 1. daļa – b punkts – iii punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii) pamatiezīmēm un noteikumiem 
attiecībā uz 67. un 68. pantā minēto 
ģeotelpisko pieteikumu sistēmu un platību 
uzraudzības sistēmu.

Or. en

Grozījums Nr. 69

Regulas priekšlikums
73. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Minētos īstenošanas aktus pieņem 
saskaņā ar 101. panta 3. punktā minēto 
pārbaudes procedūru.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 70

Regulas priekšlikums
79. pants – 6. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija tiek pilnvarota saskaņā ar 
101. pantu pieņemt deleģētos aktus, ar 
kuriem groza pirmajā daļā noteikto 
sliekšņvērtību.

Komisija tiek pilnvarota saskaņā ar 
100. pantu pieņemt deleģētos aktus, ar 
kuriem groza pirmajā daļā noteikto 
sliekšņvērtību.

Or. en
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Grozījums Nr. 71

Regulas priekšlikums
84. pants – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) ņemot vērā attiecīgās prasības, 
standartus, tiesību aktus vai nosacījumu 
sistēmas jomas, dalībvalstis var nolemt 
veikt pārbaudes, kas jau ir paredzētas 
kontroles sistēmās, kuras piemērojamas 
attiecīgajai prasībai, standartam, tiesību 
aktam vai nosacījumu sistēmas jomai, ar 
noteikumu, ka šādu pārbaužu rezultativitāte 
ir vismaz līdzvērtīga a) apakšpunktā 
minēto pārbaužu uz vietas rezultativitātei;

b) ņemot vērā attiecīgās prasības, 
standartus, tiesību aktus vai nosacījumu 
sistēmas jomas, dalībvalstis var nolemt 
veikt pārbaudes, kas jau ir paredzētas 
kontroles sistēmās, kuras piemērojamas 
attiecīgajai prasībai, standartam, tiesību 
aktam vai nosacījumu sistēmas jomai, ar 
noteikumu, ka šādu pārbaužu rezultativitāte 
ir vismaz līdzvērtīga a) apakšpunktā 
minēto pārbaužu uz vietas rezultativitātei;
un

Or. en

Grozījums Nr. 72

Regulas priekšlikums
84. pants - 3. punkts - d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) attiecībā uz a) apakšpunktā 
minētajām pārbaudēm, kas katru gadu 
jāveic, pamatojoties uz riska analīzi, 
izveido kontrolizlasi, kurā iekļauj 
nejaušības komponentu un aptver vismaz 
1 % saņēmēju, kas saņem Regulas (ES) 
.../... [KLP stratēģisko plānu regula] 
III sadaļas 1. nodaļas 2. iedaļā paredzēto 
atbalstu.

svītrots

Or. en

Pamatojums

84. panta 3.d punkts pārveidots par 84. panta 4. punktu (jauns), papildinot to ar vārdiem 
"dalībvalstis".
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Grozījums Nr. 73

Regulas priekšlikums
84. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Dalībvalstis attiecībā uz 3. punkta 
a) apakšpunktā minētajām pārbaudēm, 
kas katru gadu jāveic, pamatojoties uz 
riska analīzi, izveido kontrolizlasi, kurā 
iekļauj nejaušības komponentu un aptver 
vismaz 1 % saņēmēju, kas saņem Regulas 
(ES) .../... [KLP stratēģisko plānu regula] 
III sadaļas 1. nodaļas 2. iedaļā paredzēto 
atbalstu.

Or. en

Pamatojums

84. panta 3.d punkts pārveidots par 84. panta 3.a. punktu (jauns), papildinot to ar vārdiem 
"dalībvalstis".

Grozījums Nr. 74

Regulas priekšlikums
85. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Dalībvalstis var atbrīvot saņēmējus 
no administratīviem sodiem, ja vienā gadā 
saņemtais atbalsta apmērs ir vienāds vai 
mazāks par 1250 EUR un ja 
atbalsttiesīgās platības īpatsvars 
nepārsniedz 10 ha.

Or. en

Pamatojums

3 a. punkts pārveidots par ir 4. punktu (jauns).
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Grozījums Nr. 75

Regulas priekšlikums
86. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Atkārtošanās gadījumā 
procentuālais samazinājums ir lielāks par 
to, ko piemēro par neatbilstību, kas 
pieļauta nolaidības dēļ un tiek sodīta 
pirmo reizi.

3. Atkārtošanās gadījumā 
procentuālais samazinājums ir 10 % no šā 
panta 1. punktā minētās maksājumu 
kopsummas.

Or. en

Grozījums Nr. 76

Regulas priekšlikums
86. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Tīšas neatbilstības gadījumā 
procentuālais samazinājums ir lielāks par 
to, ko atbilstīgi 3. punktam piemēro 
atkārtošanās gadījumā, tas var būt pat tik 
bargs kā pilnīga izslēgšana no 
maksājumiem, un to var piemērot vienu vai 
vairākus kalendāros gadus.

4. Tīšas neatbilstības gadījumā 
procentuālais samazinājums ir vismaz 15 % 
no šā panta 1. punktā minētās maksājumu 
kopsummas, un tas var būt pat tik bargs kā 
pilnīga izslēgšana no maksājumiem, un to 
var piemērot vienu vai vairākus kalendāros 
gadus.

Or. en

Grozījums Nr. 77

Regulas priekšlikums
90. pants – 1. daļa – a punkts – ii apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) maksājumu aģentūru pārvaldības 
deklarāciju un gada pārskatus,

ii) maksājumu aģentūru pārvaldības 
deklarāciju un gada pārskatus, kā noteikts 
10.a pantā, kā arī visu veikto pieejamo 
revīziju un pārbaužu rezultātus;

Or. en
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(COM priekšlikumā ir atsauce uz 8. pantu -— Koordinējošaš struktūras; jaunā pārvaldes 
struktūru organizācija — atsauce uz jauno 10.a pantu)

Grozījums Nr. 78

Regulas priekšlikums
96. pants – 4. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Regulas (ES) .../... [KNR] 44. panta 
3. punkta a) un b) apakšpunktā minēto 
informāciju dalībvalstis nepublicē, ja 
atbalsta summa, ko saņēmējs saņēmis 
vienā gadā, nepārsniedz 1250 EUR.

Regulas (ES) .../... [KNR] 44. panta 
3. punkta a) un b) apakšpunktā minēto 
informāciju dalībvalstis nepublicē, ja 
atbalsta summa, ko saņēmējs saņēmis 
vienā gadā, nepārsniedz 1250 EUR un ja 
atbalsttiesīgā platība nepārsniedz 10 ha.

Or. en

Grozījums Nr. 79

Regulas priekšlikums
100.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

100.a pants

Steidzamības procedūra

1. Deleģētais akts, kas pieņemts 
saskaņā ar šo pantu, stājas spēkā 
nekavējoties, un to piemēro, kamēr nav 
izteikti nekādi iebildumi atbilstīgi 
2. punktam. Paziņojot deleģētu aktu 
Eiropas Parlamentam un Padomei, 
izklāsta iemeslus, kādēļ izmanto 
steidzamības procedūru.

2. Eiropas Parlaments vai Padome 
var izteikt iebildumus pret deleģēto aktu 
saskaņā ar 100. panta 6. punktā minēto 
procedūru. Šādā gadījumā Komisija 
nekavējoties atceļ aktu, ievērojot Eiropas 
Parlamenta vai Padomes paziņojumu par 
lēmumu izteikt iebildumus.

Or. en
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Grozījums Nr. 80

Regulas priekšlikums
103. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

103. pants svītrots

Pārejas pasākumi

Komisija tiek pilnvarota saskaņā ar 
101. pantu pieņemt deleģētos aktus, ar 
kuriem šo regulu vajadzības gadījumā 
papildina ar atkāpēm no šajā regulā 
paredzētajiem noteikumiem un šo 
noteikumu papildinājumiem.

Or. en
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PASKAIDROJUMS

Eiropas Komisija 2018. gada 1. jūnijā pieņēma trīs tiesību aktu priekšlikumus kopējās 
lauksaimniecības politikas (KLP) reformai laikposmam no 2021. gada līdz 2027. gadam, 
tostarp noteikumus par finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību (Regula (ES) Nr. 393/2018). 
Sākotnēji šo visaptverošo tiesību aktu kopumu bija paredzēts sagatavot līdz 2017. gada 
nogalei. Kavēšanās dēļ ir noteikts stingrs termiņš, kas sakrīt ar Eiropas Parlamenta un 
Komisijas pilnvaru termiņa beigām, tādējādi apgrūtinot pieņemšanu likumdevējiem. 

Kavēšanos izraisīja arī novēloti — tikai 2018. gada maijā — iesniegtais priekšlikums par 
daudzgadu finanšu shēmu (DFS) 2021.–2027. gadam (COM (2018) 321), kurā noteikts 
finansējums turpmākajai KLP. KLP piešķīrums ir 365 006 miljoni EUR 27 ES dalībvalstīm 
(saistību apropriācijās), kas veido samazinājums par aptuveni 5 %. Eiropas Lauksaimniecības 
garantiju fonda (ELGF) piešķīrums ir 286,2 miljardi EUR, kas veido samazinājumu par -
1,1 %, bet Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) piešķīrums ir 
78,8 miljardi EUR, kas veido samazinājumu par -15,3 %, salīdzinājumā ar bāzes datiem. 
Tomēr, ja pieņemšanas procesā tiek būtiski mainītas ierosinātās budžeta robežvērtības, varētu 
nākties pārskatīt arī Parlamenta nostāju, tādēļ galīgā lēmuma par KLP reformu pieņemšanu ir 
sasaistīta ar galīgo vienošanos par DFS.   

KLP kopuma struktūru veido trīs ziņojumi: Finansēšanas, pārvaldības un uzraudzības regula, 
KLP stratēģisko plānu regula, kas apvieno divus patlaban nošķirtus regulējumus attiecībā uz 
tiešajiem maksājumiem un lauku attīstību, un vienoto tirgus kopīgas organizācijas regula 
(TKO). Ņemot vērā būtisko pārklāšanos, stratēģiskie plāni un finansēšanas, pārvaldības un 
uzraudzības noteikumi jāizskata kopā un par tiem jābalso kopā.
  
Attiecībā uz pierādījumu bāzi Eiropas Komisijas |Ietekmes novērtējumā lielā mērā nav skarts, 
piemēram, pamatjautājums par vienkāršošanu, neveicot sīku uzskaitījumu par administratīvā 
sloga samazināšanu — patiesībā šā uzdevuma veikšana pārcelta no Eiropas Komisijas uz 
dalībvalstīm. Vienlaikus Eiropas Revīzijas palāta ir iesniegusi spēkā esošās KLP snieguma 
analīzi, kas liecina, ka labi iecerētais tiešo maksājumu zaļais komponents nav pilnīgi 
attaisnojis mērķi un ir radījis būtisku administratīvo slogu. 

Referente uzskata, ka ziņojums par finansēšanu un pārvaldību veido daļu no KLP reformu 
kopuma un to nevar aplūkot atsevišķi no kopējās ES pieejas struktūrfondiem (ESI fondiem), 
jo īpaši no priekšlikuma Kopīgo noteikumu regulai (KNR), kas ir vispārējs regulējumu 
attiecībā uz visiem ES daudzgadu fondiem. Gan KNR, gan finansēšanas, pārvaldības un 
uzraudzības noteikumi attiecas arī uz Finanšu regulā noteikto vispārējo regulējumu, kas 
aptver visu modeļu (tiešo, netiešo, dalīto) pārvaldību un nodrošina pamatdefinīcijas (tostarp 
attiecībā uz pārvaldību) un nosacījumus (tostarp attiecībā uz revīziju un kontroli). KNR ir 
vērsta uz sniegumu un rezultātu, starpposma mērķu noteikšanu, saistot tos ar izmaksām, kas 
pamatotas uz rezultātu rādītājiem, un vienkāršotu izmaksu iespēju izmantošanu, piemēram, 
vienotu likmju, fiksētu summu un vienības izmaksu standarta likmes izmantošanu, ko 
referente uzskata par svarīgiem instrumentiem ELFLA pārvaldībā.  Turklāt tas arī izskaidro 
saikni starp LEADER (ELFLA finansēts) un ESI fondu un sabiedrības virzītas attīstības 
iniciatīvām. 
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Eiropas Parlamenta 2017. gada maija rezolūcijā "Pārtikas un lauksaimniecības nākotne"
(P8_TA (2018)0224) par Komisijas paziņojumu ar šādu pašu nosaukuma (COM(2017) 713 
final) izvirzītie galvenie jautājumi attiecas uz vienkāršu un pārredzamu pārvaldības sistēmu, 
pienācīgi funkcionējošu īstenošanas modeli, kas vērsts uz rezultātu, un dažādu agrovides un 
klimata pasākumu iekļaušanu saskaņotā un vienkāršotā struktūrā. 
Referente atzinīgi vērtē būtiskās izmaiņas jaunajā KLP reformas priekšlikumā kā pāreju no 
atbilstības uz īstenošanu, vienlaikus daudz vairāk Komisijas uzdevumu uzticot dalībvalstīm, 
tostarp attiecībā uz Finansēšanas, pārvaldības un uzraudzības regulā noteikto pārvaldību un 
kontroli.  

Šajā saistībā Eiropas Parlamenta ziņojuma projekta pamatjautājumu mērķis ir izveidot 
tiesisko regulējumu, kas ļauj uzlabot vienkāršotas un modernizētas KLP pārvaldības un 
kontroles īstenošanu.

Pārvaldības sistēma. Divējādais mērķis attiecībā uz vienkāršu un visaptverošu 
struktūru ir sasniegts, gandrīz pilnīgi pārveidojot Eiropas Komisijas ierosināto sistēmu, 
galvenokārt precizējot lielāka iestāžu skaita (koordinējošās struktūras, uzraudzības komitejas) 
struktūru un pilnvaras un norādot to papildu uzdevumus (sertifikācijas struktūra), lai 
nodrošinātu efektivitāti, pārredzamību un pārskatatbildību.

Ziņošanas pienākumi. Izmaiņas sistēmā no viena rezultāta (finanšu) uz apvienotu 
rezultātu (veikumu) ziņošanas sistēmu, tostarp samazināta Komisijas pārraudzība un vairāk 
papildu ziņošanas pienākumu dalībvalstīm. Lai mazinātu aizvien lielāko administratīvo slogu 
(ikgadējā veikuma pārskatīšana), vienlaikus nodrošinot jaunās uz izpildi pamatotās sistēmas 
atbilstību un kvalitāti (veikuma rezultātu rādītāji), ir ierosināta ziņojumu sniegšanas cikla 
pielāgošana.

Rezerve krīzes situācijām. Atkārtoti uzsvērta pienācīgi finansēta, neatkarīga un 
mērķtiecīga krīžu mehānisma izšķirošā nozīme, attiecinot tā darbības tvērumu tikai ar krīzi 
(bez tirgus intervences), vienlaikus ļaujot paplašināt finansējuma bāzi gan KLP ietvaros, gan 
arī ārpus tās un saglabājot ierosināto neizmantoto summu pārnešanas principu.

Sodi un pārbaudes Robežvērtība attiecībā uz soda nepiemērošanu ir atjaunota 1250 
EUR apmērā vienam saņēmējam un līdz 10 ha atbalsttiesīgās platības, kas ir būtiski mazajiem 
lauksaimniekiem uzliktā sloga mazināšanai. Vienlaikus tiek likts lielāks uzsvars uz 
pārbaudēm, kas pamatotas uz risku, un pārbaudēm uz vietas, ko veic dalībvalstis; uzlabotu 
piekļuvi satelītu datiem, ko nodrošina Eiropas Komisija, lai uzlabotu kontroles veikšanu; 
zināmas saskaņošanas pakāpes atjaunošanu, ieviešot kopēju sistēmu soda līmeņa pakāpeniskai 
paaugstināšanai atkārtotas neatbilstības gadījumā.

Saimniecību konsultatīvie pakalpojumi Šis ir būtisks KLP īstenošanas sistēmas 
elements, un tādēļ tam vajadzētu palikt horizontālajā regulā līdz ar sīkāk izklāstītiem 
noteikumiem, lai nodrošinātu piekļuvi saņēmējiem visās dalībvalstīs, jo tas ir modernas 
lauksaimniecības politikas priekšnoteikums visā ES.

Demokrātiskā uzraudzība Priekšlikumos ir ietverts ļoti liels skaits pilnvaru, par 
kurām jālemj vēlākā laikposmā, un tās bija jāpārskata un jāpārveido tā, lai saglabātu līdzsvaru 
starp iestādēm. 
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Attiecībā uz likumdošanas priekšlikumu stāšanos spēkā, kad tos ir pieņēmuši likumdevēji, ir 
lietderīgi atgādināt, ka attiecībā uz pēdējo KLP plānošanas posmu bija jāveic pārejas 
pasākumi divu gadu garumā. Jebkurā gadījumā šis termiņš nesakrīt ne ar Parlamenta un 
Komisijas pilnvaru termiņa beigām, ne ar jaunu uzdevumu un struktūru ieviešanu. Tādēļ 
laikusvajadzēs pieņemt visaptverošu tiesību aktu, lai reglamentētu vajadzīgos pārejas 
noteikumus, jo īpaši jauno uz sniegumu pamatoto pieeju, lai dotu dalībvalstīm laiku jauno 
sistēmu izveidei.
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