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ĪSS PAMATOJUMS

ES saistības attiecībā uz politikas saskaņotību attīstībai ir kodificētas Lisabonas līguma 
208. pantā. Šajā pantā ES apņemas ievērot attīstības mērķus visās tajās politikas jomās, kas, 
ļoti iespējams, varētu iespaidot jaunattīstības valstis, lai tādējādi izvairītos no pretrunām starp 
šīm politikas jomām. ES attīstības sadarbības prioritātes ietver nodrošinātību ar pārtiku un 
ilgtspējīgu lauksaimniecību. Attiecīgais ES politikas satvars1 (2010) uzsver, cik svarīga 
politikas saskaņotība attīstībai (PCD) ir nodrošinātībai ar pārtiku pasaulē, un īpaši izceļ ES 
kopējo lauksaimniecības politiku (KLP). 

Kaut arī KLP nesaskaņotība ar attīstības mērķiem ir mazinājusies, jo īpaši kopš ir pakāpeniski 
izbeigtas eksporta subsīdijas, nesaskaņotības problēmas vēl nav pilnībā novērstas. Negatīva 
ietekme uz attīstību cita starpā ir saistīta ar KLP tirgus atbalsta pasākumiem, kas paredzēti, lai 
regulētu un stiprinātu ES tirgu, taču kropļo tirdzniecību un nodara kaitējumu jaunattīstības 
valstu lauksaimniecības tirgiem. 

Ar šo grozījumu regulu tiek mainīta esošo regulu kopa, kas ir KLP elementi, tostarp Regula 
(EK) Nr. 1308/2013 par lauksaimniecības produktu tirgu kopīgo organizāciju (TKO), kas 
organizē Eiropas vienoto TKO. Pasākumi ietver valsts intervenci un privātās uzglabāšanas 
atbalstu, ārkārtas pasākumus tirgus traucējumu gadījumā, tostarp eksporta kompensācijas, 
tirdzniecības standartus utt. Eiropas Komisijas priekšlikums neparedz izmaiņas lielākajā daļā 
TKO regulas. Jaunā tiesību akta priekšlikuma analīze no PCD viedokļa liecina, ka saistības 
attiecībā uz PCD vēl nav skaidras un ka nav pietiekami ņemta vērā pieredze, kas gūta no 
iepriekšējām pārprodukcijas krīzēm un dempinga prakses.

Piemēram, ES piena ražošanas nozarē pārprodukcija regulāri ir izraisījusi krīzes, uz kurām 
KLP reaģēja, izmantojot drošības tīkla pasākumu, kas paredz atbalstu piena pulvera 
uzglabāšanai. Šo subsīdiju papildināja pastiprināts piena pulvera eksports uz Rietumāfriku: 
Burkinafaso ES izcelsmes piens kļuva trīskārt lētāks par vietējo pienu. Līdz ar to šādas 
reakcijas bija nesaskaņotas ar attīstības mērķiem, jo īpaši 2. IAM, jo tās iznīcina vietējos 
tirgus un apdraud mazāku ražotāju iztiku. 

Atzinuma sagatavotāja ierosina grozīt regulu, lai paredzētu stingrākas saistības attiecībā uz 
PCD, nepieļautu pārmērīgu piedāvājumu Eiropas tirgos un novērstu krīzes:  
- stingrākas saistības attiecībā uz PCD, Ilgtspējīgas attīstības programmu 2030. gadam un 

Parīzes klimata nolīgumu;
- pārprodukcijas novēršanu ar brīvprātīgu apjoma samazināšanas shēmu, kas sāk darboties 

nopietnu tirgus traucējumu gadījumā;
- krīžu piena ražošanas nozarē paredzēšanu un novēršanu, paplašinot ES piena tirgus 

novērošanas centra un krīzes mehānisma uzraudzības lomu un iedarbinot krīzes 
mehānismu, ja tiek konstatēts līdzsvara trūkums. 

GROZĪJUMI

Attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Lauksaimniecības un lauku attīstības 

1 Eiropas Komisija, Komisijas paziņojums Padomei un Eiropas Parlamentam ES politikas programma jaunattīstības valstu 
atbalstīšanai, risinot ar nodrošinātību ar pārtiku saistītās problēmas COM(2010)127 final. Brisele, EK, 2010. gada 31. marts.
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komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
1. norāde

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības 
darbību un jo īpaši tā 43. panta 2. punktu, 
114. pantu, 118. panta pirmo daļu un 
349. pantu,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības 
darbību un jo īpaši tā 43. panta 2. punktu, 
114. pantu, 118. panta pirmo daļu un 
349. pantu, kā arī 208. pantu,

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Komisijas 2017. gada 29. novembra 
paziņojumā Eiropas Parlamentam, 
Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo 
lietu komitejai un Reģionu komitejai 
“Pārtikas un lauksaimniecības nākotne” ir 
izklāstīts, ar kādām problēmām saskarsies 
turpmākā kopējā lauksaimniecības politika 
(KLP) laikposmā pēc 2020. gada, kādi būs 
tās mērķi un orientācija. Šie mērķi cita 
starpā ir padarīt KLP vairāk orientētu uz 
rezultātiem, veicināt lauksaimniecības, 
mežsaimniecības un lauku apvidu 
modernizāciju un ilgtspēju, kas aptver 
ekonomisko, sociālo, vidisko un klimatisko 
ilgtspēju, un palīdzēt samazināt saņēmēju 
slogu, kas ir saistīts ar Savienības tiesību 
aktiem.

(1) Komisijas 2017. gada 29. novembra 
paziņojumā Eiropas Parlamentam, 
Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo 
lietu komitejai un Reģionu komitejai 
“Pārtikas un lauksaimniecības nākotne” ir 
izklāstīts, ar kādām problēmām saskarsies 
turpmākā kopējā lauksaimniecības politika 
(KLP) laikposmā pēc 2020. gada, kādi būs 
tās mērķi un orientācija. Šie mērķi cita 
starpā ir padarīt KLP vairāk orientētu uz 
rezultātiem, saskaņā ar Ilgtspējīgas 
attīstības programmu 2030. gadam un 
Parīzes klimata nolīgumu veicināt 
lauksaimniecības, mežsaimniecības un 
lauku apvidu modernizāciju un ilgtspēju, 
kas aptver ekonomisko, sociālo, vidisko un 
klimatisko ilgtspēju, ražot veselīgu pārtiku 
un palīdzēt samazināt saņēmēju slogu, kas 
ir saistīts ar Savienības tiesību aktiem. 
Paziņojumā ir uzsvērta arī KLP globālā 
dimensija un izklāstīta Savienības 
apņemšanās uzlabot ilgtspējīgas attīstības 
politikas saskaņotību (PCSD).

Grozījums Nr. 3
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Regulas priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Lai ņemtu vērā KLP globālo 
dimensiju un ietekmi, būtu jānodrošina 
saskaņotība un nepārtrauktība ar citām 
Savienības ārējās politikas jomām un 
instrumentiem, jo īpaši attīstības 
sadarbībā un tirdzniecībā. Savienības 
saistībās attiecībā uz attīstības politikas 
saskaņotību, izstrādājot lauksaimniecības 
politiku, ir jāņem vērā attīstības mērķi un 
principi, jo īpaši, lai nodrošinātu, ka tie 
atbilst ilgtspējīgas attīstības mērķiem un 
Parīzes nolīgumam.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Tā kā KLP ir asāk jāreaģē uz 
problēmām un iespējām, kas rodas 
Savienības, starptautiskā, valstu, reģionu, 
vietējā un lauku saimniecību līmenī, ir 
jāracionalizē KLP pārvaldība un jāuzlabo 
tās rezultāti Savienības mērķu sasniegšanā, 
un ievērojami jāsamazina administratīvais 
slogs. Uz veikuma konkrētību vērstā (uz 
“īstenošanas modeli” balstītā) kopējā 
lauksaimniecības politikā Savienībai būtu 
jāparedz politikas pamatparametri, 
piemēram, KLP mērķi un pamatprasības, 
bet dalībvalstīm būtu jāuzņemas lielāka 
atbildība par izvirzīto mērķu un 
mērķrādītāju sasniegšanu. Lielāka 
subsidiaritāte dod iespēju labāk ņemt vērā 
vietējos apstākļus un vajadzības, pielāgojot 
atbalstu tā, lai tas sniegtu pēc iespējas 
lielāku devumu Savienības mērķu 
sasniegšanā.

(2) Tā kā KLP ir asāk jāreaģē uz 
problēmām un iespējām, kas rodas 
Savienības, starptautiskā, valstu, reģionu, 
vietējā un lauku saimniecību līmenī, ir 
jāracionalizē KLP pārvaldība un jāuzlabo 
tās rezultāti Savienības mērķu sasniegšanā, 
un ievērojami jāsamazina administratīvais 
slogs. Uz veikuma konkrētību vērstā (uz 
“īstenošanas modeli” balstītā) kopējā 
lauksaimniecības politikā Savienībai būtu 
jāparedz politikas pamatparametri, 
piemēram, KLP mērķi un pamatprasības, 
bet dalībvalstīm būtu jāuzņemas lielāka 
atbildība par izvirzīto mērķu un 
mērķrādītāju sasniegšanu un to darbību 
ietekmi uz jaunattīstības valstīm. Lielāka 
subsidiaritāte dod iespēju labāk ņemt vērā 
vietējos apstākļus un vajadzības, pielāgojot 
atbalstu tā, lai tas sniegtu pēc iespējas 
lielāku devumu Savienības mērķu 
sasniegšanā.
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Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 (2a) Saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību (LESD) 208. pantu 
KLP īstenošana notiek saskaņā ar 
attīstības sadarbības mērķiem, tostarp 
Ilgtspējīgas attīstības programmu 2030. 
gadam. Tas paredz, ka saskaņā ar šo 
regulu veiktajiem pasākumiem nebūtu 
jākaitē ne jaunattīstības valstu un jo īpaši 
vismazāk attīstīto valstu pārtikas 
ražošanas spējai un ilgtermiņa pārtikas 
nodrošinājumam, ne Parīzes nolīgumā 
paredzētajiem Savienības klimata 
pārmaiņu mazināšanas pienākumiem.

Pamatojums

Saskaņā ar LESD 208. pantu visās ES politikās jomās, kas, ļoti iespējams, varētu iespaidot 
jaunattīstības valstis, ir jāņem vērā attīstības mērķi. ES attīstības sadarbības galvenie mērķi 
ir sekmēt jaunattīstības valstu lauksaimniecības attīstību un uzlabot vispārējo nodrošinātību 
ar pārtiku. KLP jo īpaši ietekmē lauksaimniecības produktu tirdzniecību. Atbilstoši principam 
par politikas saskaņotību attīstībai ietekme uz vietējiem lauksaimniecības tirgiem un vietējiem 
ražotājiem jaunattīstības valstīs ir jāuzrauga un, kad vien iespējams, jānovērš.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Regulas (ES) Nr. 1308/2013 
II pielikumā ir iekļautas dažas definīcijas, 
kas attiecas uz minētās regulas darbības 
jomā ietilpstošām nozarēm. Minētā 
pielikuma II daļas B iedaļā izklāstītās 
definīcijas, kas attiecas uz cukura nozari, 
būtu jāsvītro, jo tās vairs nepiemēro. Lai, 
ņemot vērā jaunas zinātniskās atziņas vai 
tirgus attīstību, atjauninātu minētajā 
pielikumā iekļautās definīcijas, kas attiecas 

(4) Regulas (ES) Nr. 1308/2013 
II pielikumā ir iekļautas dažas definīcijas, 
kas attiecas uz minētās regulas darbības 
jomā ietilpstošām nozarēm. Minētā 
pielikuma II daļas B iedaļā izklāstītās 
definīcijas, kas attiecas uz cukura nozari, 
būtu jāsvītro, jo tās vairs nepiemēro. Lai, 
ņemot vērā jaunas zinātniskās atziņas vai 
tirgus attīstību, atjauninātu minētajā 
pielikumā iekļautās definīcijas, kas attiecas 
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uz citām nozarēm, saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 290. pantu būtu 
jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt aktus 
minēto definīciju grozīšanai. Ir īpaši 
būtiski, lai Komisija, veicot sagatavošanas 
darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, 
tostarp ekspertu līmenī. Komisijai, 
sagatavojot un izstrādājot deleģētos aktus, 
būtu jānodrošina vienlaicīga, savlaicīga un 
atbilstīga attiecīgo dokumentu nosūtīšana 
Eiropas Parlamentam un Padomei. Tāpēc 
būtu jāsvītro minētā pielikuma II daļas 
A iedaļas 4. punktā Komisijai deleģētās 
individuālās pilnvaras grozīt inulīna sīrupa 
definīciju.

uz citām nozarēm, saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 290. pantu būtu 
jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt aktus 
minēto definīciju grozīšanai. Ir īpaši 
būtiski, lai Komisija, veicot sagatavošanas 
darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, 
tostarp ekspertu līmenī un ar partneriem 
trešās valstīs. Komisijai, sagatavojot un 
izstrādājot deleģētos aktus, būtu 
jānodrošina vienlaicīga, savlaicīga un 
atbilstīga attiecīgo dokumentu nosūtīšana 
Eiropas Parlamentam un Padomei. Tāpēc 
būtu jāsvītro minētā pielikuma II daļas 
A iedaļas 4. punktā Komisijai deleģētās 
individuālās pilnvaras grozīt inulīna sīrupa 
definīciju.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
14.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14a) Līdz ar to būtu jāpalīdz partneriem 
jaunattīstības valstīs izstrādāt 
ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un etiķešu 
sistēmu. Tā būtu attiecīgi jāatzīst arī 
Savienībai un tās dalībvalstīm.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Dalībvalstu kompetento iestāžu 
veiktais novērtējums ir svarīgs procedūras 
solis. Dalībvalstīm ir zināšanas, 
kompetence un piekļuve datiem un 
faktiem, kas dod tām vislabākās iespējas 
pārliecināties par to, vai pieteikumā sniegtā 
informācija ir pareiza un patiesa. Tāpēc 
dalībvalstīm būtu jāgarantē, ka minētā 
novērtējuma rezultāts, kas ir precīzi 
jādokumentē vienotajā dokumentā, kurā ir 

(15) Dalībvalstu kompetento iestāžu 
veiktais novērtējums ir svarīgs procedūras 
solis. Dalībvalstīm ir zināšanas, 
kompetence un piekļuve datiem un 
faktiem, kas dod tām vislabākās iespējas 
pārliecināties par to, vai pieteikumā sniegtā 
informācija ir pareiza un patiesa. Tāpēc 
dalībvalstīm būtu jāgarantē, ka minētā 
novērtējuma rezultāts, kas ir precīzi 
jādokumentē vienotajā dokumentā, kurā ir 
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rezumēti produkta specifikācijas attiecīgie 
elementi, ir uzticams un pareizs. Ievērojot 
subsidiaritātes principu, pēc tam pieteikumi 
būtu jāizskata Komisijai, lai pārliecinātos, 
ka tajos nav acīmredzamu kļūdu un ka tiek 
ņemti vērā Savienības tiesību akti un to 
ieinteresēto personu intereses, kas atrodas 
ārpus dalībvalsts, kurā iesniegts 
pieteikums.

rezumēti produkta specifikācijas attiecīgie 
elementi, ir uzticams un pareizs. Ievērojot 
subsidiaritātes principu, pēc tam pieteikumi 
būtu jāizskata Komisijai, lai pārliecinātos, 
ka tajos nav acīmredzamu kļūdu un ka tiek 
ņemti vērā Savienības tiesību akti un to 
ieinteresēto personu intereses, kas atrodas 
ārpus dalībvalsts, kurā iesniegts 
pieteikums, un ārpus Savienības.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27) Attiecībā uz eksporta kredītiem, 
eksporta kredīta garantijām un 
apdrošināšanas programmām, 
lauksaimnieciskajiem eksportējošajiem 
valsts tirdzniecības uzņēmumiem un 
starptautisko pārtikas palīdzību 
dalībvalstis, ievērojot Savienības tiesību 
aktus, var pieņemt valsts pasākumus. Tā kā 
Savienība un tās dalībvalstis ir PTO 
dalībnieces, šādiem valstu pasākumiem 
būtu jāatbilst arī noteikumiem, kas 
izklāstīti minētajā PTO ministru 
2015. gada 19. decembra lēmumā, jo šajā 
jautājumā piemēro kā Savienības, tā 
starptautiskos tiesību aktus.

(27) Attiecībā uz eksporta kredītiem, 
eksporta kredīta garantijām un 
apdrošināšanas programmām, 
lauksaimnieciskajiem eksportējošajiem 
valsts tirdzniecības uzņēmumiem un 
starptautisko pārtikas palīdzību 
dalībvalstis, ievērojot Savienības tiesību 
aktus, kā arī politikas saskaņotību 
attīstībai saskaņā ar LESD 208. pantu un 
Ilgtspējīgas attīstības programmu 
2030. gadam, var pieņemt valsts 
pasākumus. Tā kā Savienība un tās 
dalībvalstis ir PTO dalībnieces, šādiem 
valstu pasākumiem būtu jāatbilst arī 
noteikumiem, kas izklāstīti minētajā PTO 
ministru 2015. gada 19. decembra lēmumā, 
jo šajā jautājumā piemēro kā Savienības, tā 
starptautiskos tiesību aktus. Šajā ziņā PCD 
vienmēr ir jāaizsargā, un ir jānodrošina, 
lai pasākumi neradītu kaitējumu 
jaunattīstības valstīm konkurences 
nosacījumu izkropļojuma dēļ.

Pamatojums

Politikas saskaņotība attīstībai (PCD) prasa ņemt vērā attīstības sadarbības mērķus tajās 
politikas jomās, kurām, domājams, būs ietekme uz jaunattīstības valstīm. ES lauksaimniecības 
politikai ir ārēja ietekme, kas jo īpaši skar lauksaimniecības produktu tirdzniecību. 
Lauksaimniecības produktu eksportētāji, valsts tirdzniecības uzņēmumi un starptautiskais 
pārtikas atbalsts tieši ietekmē starptautiskā tirgus apstākļus. Līdz ar to ir jāņem vērā šo 
izmaiņu ietekme uz lauksaimniecības tirgu attīstību.
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Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – -1. punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1308/2013
2.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-1) regulas I daļā iekļauj šādu 
2.a pantu:
2.a pants
Politikas saskaņotība attīstības 
veicināšanai
Saskaņā ar LESD 208. pantu šīs regulas 
īstenošanā ir jāņem vērā attīstības 
sadarbības mērķi, tostarp tie, kas 
apstiprināti saistībā ar ANO un citām 
starptautiskajām organizācijām. 
Pasākumi, kas tiek veikti saskaņā ar šo 
regulu, neapdraud jaunattīstības valstu, 
sevišķi vismazāk attīstīto valstu (VAV), 
pārtikas ražošanu un ilgtermiņa 
uzturdrošību.
Valsts intervence un privātā krājumu 
glabāšana nedrīkst negatīvi ietekmēt 
jaunattīstības valstis, un tām jāatbilst 
PCD principiem. Attiecīgi to produktu 
turpmāka pārdošana, kurus ir ietekmējusi 
valsts intervence un privātā krājumu 
glabāšana, nedrīkst negatīvi ietekmēt 
jaunattīstības valstu tirgus.

Pamatojums

According to Article 208 TFEU, all policies which are likely to affect developing countries 
must take EU development policy objectives into account. Facilitating developing countries' 
agricultural development and enhancing global food security are major objectives of EU 
development cooperation. The EU's agricultural policy has external effects, influencing in 
particular trade in agriculture. The PCD principle would requires that potential 
repercussions on local agricultural markets and local producers in developing countries to be 
monitored and, wherever possible, avoided.

Grozījums Nr. 11
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Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3.a punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1308/2013
7.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Iekļauj šādu pantu:
7.a pants
Brīvprātīgā daudzumu samazināšana
Tiek ieviesta iespēja brīvprātīgi samazināt 
daudzumus. Šāda intervence ir iespējama, 
ja Komisija nolemj, ka nozarē pastāv 
nopietni tirgus traucējumi (no Regulas 
(EK) Nr. 1308/2013 1. panta 2. punktā 
minētā saraksta). Tad ražotāji var 
brīvprātīgi samazināt savu ražošanas 
apjomu laikposmā, kas jānosaka 
Komisijai, attiecībā pret šo pašu 
laikposmu iepriekšējā gadā.
Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos 
aktus, lai noteiktu:
– maksimālos piegādes 
daudzumus/apjomus
– samazinātās ražošanas ilgumu
– kompensācijas līmeni ražotājiem, 
kuri samazina daudzumus
– soda līmeni ražotājiem, kuri 
palielina ražošanu šajā periodā

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3.b punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1308/2013
16. pants – 1. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

(3b) regulas 16. panta 1. punktu aizstāj 
ar šādu:

1. Valsts intervencē iepirkto produktu 
realizāciju veic tā, lai: 

1. Valsts intervencē iepirkto produktu 
realizāciju veic tā, lai:
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a) neizraisītu tirgus traucējumus; a) neizraisītu Savienības tirgus vai 
trešo valstu tirgu traucējumus;

b) nodrošinātu vienādu piekļuvi 
precēm un vienlīdzīgu attieksmi pret 
pircējiem un 

b) nodrošinātu vienādu piekļuvi 
precēm un vienlīdzīgu attieksmi pret 
pircējiem;

c) ievērotu saistības, kas izriet no 
starptautiskiem nolīgumiem, kuri noslēgti 
saskaņā ar LESD. 

c) ievērotu saistības, kas izriet no 
starptautiskiem nolīgumiem, kuri noslēgti 
saskaņā ar LESD, un
ca) ievērotu principu par politikas 
saskaņotību attīstībai saskaņā ar LESD 
208. pantu.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Pamatojums

Papildu noteikumi ir pievienoti, lai nodrošinātu, ka valsts intervence notiek saskaņā ar LESD 
208. pantu, prasot ievērot principu par politikas saskaņotību attīstībai (e). Proti, produktu 
pārdošana nedrīkst traucēt trešo valstu tirgus, kā arī Savienības tirgu (a). Visbeidzot, 
produktus nedrīkst pārdot par cenu, kas ir zemāka par attiecīgo valsts intervences cenu - vai 
tā ir nemainīga cena saskaņā ar 15. panta 1. punkta a) apakšpunktu, vai maksimālā cena 
saskaņā ar 15. panta 1. punkta b) apakšpunktu

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 26.a punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1308/2013
VIIa. nodaļa – 205.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26a) regulas III daļā iekļauj šādu 
VIIa nodaļu:
VIIa nodaļa
205.a pants
Politikas saskaņotības attīstībai 
uzraudzība
1. Saskaņā ar LESD 208. pantu KLP 
ietekmei uz pārtikas sistēmām un 
ilgtermiņa nodrošinātību ar pārtiku 
jaunattīstības valstīs veic regulārus un 
neatkarīgus novērtējumus. Šajā 
uzraudzībā īpaša uzmanība tiek veltīta 
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tam, kāda ietekme lauksaimniecības un 
pārtikas tirdzniecības plūsmām starp 
Savienību un jaunattīstības valstīm ir uz
i) pārtikas ražošanu, apstrādi un 
izplatīšanu VAV,
ii) vietējiem sīkražotājiem un 
sievietēm lauksaimniecēm
iii) produktiem, ko jaunattīstības 
valstis uzskata par sensitīviem,
iv) produktiem no nozarēm, kurās ir 
piešķirti KLP saistītie maksājumi un 
kurās ir ieviesti KLP krīzes pārvarēšanas 
pasākumi.
2. Novērtējumā pārbauda datus no 
Savienības tirgus novērošanas centriem, 
gadījumu izpēti, ziņošanu par ilgtspējīgas 
attīstības mērķiem, kā arī partnervalstu 
un citu attiecīgo ieinteresēto personu, 
piemēram, pilsoniskās sabiedrības 
organizāciju, sniegtos pierādījumus. Šajā 
nolūkā Savienības tirgus novērošanas 
centru nozaru un ģeogrāfisko tvērumu 
paplašina, iekļaujot produktus, ko 
partnervalstis uzskata par sensitīviem un 
kuri aptver VAV. Komisija tiek pilnvarota 
pieņemt deleģētos aktus, lai noteiktu 
novērtējuma jomu un procedūru.
3. Ja uzraudzītie dati norāda uz risku 
nelabvēlīgi ietekmēt kādas jaunattīstības 
valsts lauksaimniecības un pārtikas 
ražošanu un pārstrādi vai nodrošinātību 
ar pārtiku, Eiropas Komisija izdod agrīnu 
brīdinājumu, veicinot apspriešanos starp 
Savienību un skartajām lauksaimniecības 
kopienām, kā arī partnervalstu valdībām, 
lai vienotos par pasākumiem. Skartajām 
pusēm ir pieejams sociālais 
nodrošinājums.
4. Ja agrīnā brīdināšana netiek 
veikta, bet rodas nelabvēlīga ietekme, 
skartā puse var iesniegt sūdzību. Sūdzības 
tiek iesniegtas Eiropas Parlamenta 
pastāvīgajam referentam attīstības 
politikas saskaņotības jautājumos, un 
sūdzību izskata uzklausīšanas 
amatpersonas Eiropas Komisijā. Skartās 
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grupas un citas ieinteresētās puses var 
iesniegt pierādījumus.
5. Komisija iesniedz Padomei un 
Eiropas Parlamentam gada ziņojumu, 
kurā norādīti novērtējuma rezultāti, 
saņemtie pierādījumi un Savienības 
politiskais risinājums.

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 27. punkts
Regula (ES) Nr. 1308/2013
225. pants – 1. daļa – a–d punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27) regulas 225. panta a)–d) punktu 
svītro;

(27) regulas 225. panta a), c) un 
d) punktu svītro;

Pamatojums

Piena produktu tirgum joprojām nepieciešama uzraudzība, un ziņošanas prasības šajā punktā 
nebūtu jāsvītro.

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa– 27.a punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1308/2013
225. pants – 1. daļa – b punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

(27a) regulas 225. panta b) punktu 
aizstāj ar šādu:

b) līdz 2014. gada 30. jūnijam un arī l 
īdz 2018. gada 31. decembrim par tirgus 
situācijas attīstību piena un piena produktu 
nozarē un jo īpaši par 148. līdz 151. panta, 
152. panta 3. punkta un 157. panta 3. 
punkta darbību, īpaši izvērtējot to ietekmi 
uz piena ražotājiem un piena ražošanu 
mazāk attīstītos reģionos saistībā ar 
vispārējo mērķi saglabāt ražošanu šajos 
reģionos, un aplūkojot potenciālos 

b) reizi četros gados un pirmo reizi 
līdz 2022. gada 30. jūnijam par tirgus 
situācijas attīstību piena un piena produktu 
nozarē un jo īpaši par 148. līdz 151. panta, 
152. panta 3. punkta un 157. panta 3. 
punkta darbību, īpaši izvērtējot to ietekmi 
uz piena ražotājiem un piena ražošanu 
mazāk attīstītos reģionos saistībā ar 
vispārējo mērķi saglabāt ražošanu šajos 
reģionos, un aplūkojot potenciālos 



PE629.648v02-00 14/16 AD\1176523LV.docx

LV

stimulus, lai rosinātu lauksaimniekus slēgt 
kopīgas ražošanas nolīgumus, un pievieno 
attiecīgus priekšlikumus. 

stimulus, lai rosinātu lauksaimniekus slēgt 
kopīgas ražošanas nolīgumus, un pievieno 
attiecīgus priekšlikumus.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Pamatojums

Piena produktu tirgum joprojām nepieciešama uzraudzība, un ziņošanas prasības šajā punktā 
būtu jāatjaunina.



AD\1176523LV.docx 15/16 PE629.648v02-00

LV

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza 
Regulu (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu 
tirgu kopīgu organizāciju, Regulu (ES) Nr. 1151/2012 par 
lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu kvalitātes shēmām, 
Regulu (ES) Nr. 251/2014 par aromatizētu vīna produktu definīciju, 
aprakstu, noformējumu, marķējumu un ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu 
aizsardzību, Regulu (ES) Nr. 228/2013, ar ko ievieš īpašus pasākumus 
lauksaimniecības jomā attālākajiem Eiropas Savienības reģioniem, un 
Regulu (ES) Nr. 229/2013, ar ko nosaka īpašus pasākumus 
lauksaimniecībā par labu Egejas jūras nelielajām salām

Atsauces COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD)

Atbildīgā komiteja
       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

AGRI
11.6.2018

Atzinumu sniedza
       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

DEVE
5.7.2018

Atzinumu sagatavoja
       Iecelšanas datums

Maria Heubuch
11.7.2018

Izskatīšana komitejā 19.11.2018

Pieņemšanas datums 7.2.2019

Galīgais balsojums +:
–:
0:

20
0
2

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā 
balsošanā

Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Charles Goerens, Maria 
Heubuch, György Hölvényi, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert 
Neuser, Elly Schlein, Bogusław Sonik, Mirja Vehkaperä, Anna 
Záborská

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā 
balsošanā

Stefan Gehrold, Bernd Lucke, Judith Sargentini

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija 
klāt galīgajā balsošanā

Asim Ademov, Czesław Hoc, Monika Hohlmeier, John Howarth, Tom 
Vandenkendelaere, Josef Weidenholzer, Bogdan Andrzej Zdrojewski



PE629.648v02-00 16/16 AD\1176523LV.docx

LV

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS
GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

20 +

ALDE Beatriz Becerra Basterrechea, Charles Goerens, Mirja Vehkaperä

EFDD Ignazio Corrao

PPE Asim Ademov, Stefan Gehrold, Monika Hohlmeier, György Hölvényi, Bogusław 
Sonik, Tom Vandenkendelaere, Anna Záborská, Bogdan Andrzej Zdrojewski

S&D John Howarth, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Elly Schlein, Josef 
Weidenholzer

VERTS/ALE Maria Heubuch, Judith Sargentini

0 -

2 0

ECR Czesław Hoc, Bernd Lucke

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:
+ : par
- : pret
0 : atturas


