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GROZĪJUMI

Reģionālās attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Lauksaimniecības un lauku 
attīstības komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

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 
ekonomiski dzīvotspējīga līmeņa 
ienākumiem lauksaimniekiem, veicināt 
lauksaimniecības, mežsaimniecības un 
lauku apvidu modernizāciju un ilgtspēju, 
kas aptver ekonomisko, sociālo, vidisko un 
klimatisko ilgtspēju, saskaņā ar 
Ilgtspējīgas attīstības programmu 
2030. gadam un Parīzes klimata 
nolīgumu un palīdzēt samazināt saņēmēju 
slogu, kas ir saistīts ar Savienības tiesību 
aktiem.

Grozījums Nr. 2

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 

(2) Tā kā KLP ir asāk jāreaģē uz 
problēmām un iespējām, kas rodas 
Savienības, starptautiskā, valstu, reģionu, 
vietējā un lauku saimniecību līmenī, ir 
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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.

jāracionalizē KLP pārvaldība vairākos 
līmeņos, jāiesaista reģionālās un vietējās 
pašvaldības un ieinteresētās personas 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.

Grozījums Nr. 3

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.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Lai nodrošinātu KLP saskaņotību, 
visām turpmākām KLP intervencēm 
vajadzētu būt ietvertām stratēģiskā atbalsta 
plānā, kurā būtu iekļautas dažas nozariskas 
intervences, kas bija noteiktas Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 
Nr. 1308/201310.

(3) Lai nodrošinātu KLP saskaņotību, 
visām turpmākām KLP intervencēm 
vajadzētu atbilst ilgtspējīgas attīstības, 
dzimumu līdztiesības un pamattiesību 
principiem un būt ietvertām stratēģiskā 
atbalsta plānā, kurā būtu iekļautas dažas 
nozariskas intervences, kas bija noteiktas 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā 
(ES) Nr. 1308/201310.
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_________________ _________________
10 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2013. gada 17. decembra Regula (ES) 
Nr. 1308/2013, ar ko izveido 
lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu 
organizāciju un atceļ Padomes Regulas 
(EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) 
Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007 (OV 
L 347, 20.12.2013., 671. lpp.).

10 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2013. gada 17. decembra Regula (ES) 
Nr. 1308/2013, ar ko izveido 
lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu 
organizāciju un atceļ Padomes Regulas 
(EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) 
Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007 (OV 
L 347, 20.12.2013., 671. lpp.).

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
24.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24a) Dalībvalstis pēc pieprasījuma var 
nolemt piešķirt vairāk nekā vienu atzīšanu 
ražotāju organizācijai, kas darbojas 
vairākās nozarēs, ar noteikumu, ka 
attiecīgā ražotāju organizācija atbilst šīs 
regulas 154. panta 1. punktā minētajiem 
nosacījumiem.

Grozījums Nr. 6

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Regulas 16. pantā pievieno šādu 
punktu: 
3.a  Dalībvalstis publicē informāciju 
par to uzņēmumu identitāti, kuri ir 
izmantojuši valsts intervenci, kā arī valsts 
intervences krājumu pircēju identitāti.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 6. punkts
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Regula (ES) Nr. 1308/2013
81. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis var klasificēt vīna vīnogu 
šķirnes, ja:

Dalībvalstis klasifikācijā var iekļaut tikai 
tās vīna vīnogu šķirnes, kuras atbilst 
šādiem nosacījumiem:

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 6. punkts
Regula (ES) Nr. 1308/2013
81. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) attiecīgā šķirne pieder pie Vitis 
vinifera vai Vitis labrusca sugas; vai

a) attiecīgā šķirne pieder pie Vitis 
vinifera sugas vai arī iegūta, krustojot 
Vitis vinifera sugu ar citām Vitis ģints 
sugām;

Pamatojums

Vitis labrusca ir daudz zemākas kvalitātes vīnogu šķirne nekā Vitis vinifera, un šīs šķirnes 
vīnogas parasti netiek izmantotas vīna ražošanai. Turklāt jaunu augu materiālu ieviešana var 
izplatīt daudz nopietnākas slimības par tām, kuras paredzēts apkarot, kā tas savulaik notika 
ar filoksēru, kas tika ieviesta Eiropā tieši tāpēc, ka tika mēģināts rast līdzekli pret 
kriptogāmiskajām slimībām.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 6. punkts
Regula (ES) Nr. 1038/2013
81. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) attiecīgā šķirne ir iegūta no 
krustojumiem starp Vitis vinifera sugu, 
Vitis labrusca sugu un citām Vitis ģints 
sugām.

b) attiecīgā šķirne nav viena no šīm 
šķirnēm: Noah, Othello, Isabelle, 
Jacquez, Clinton un Herbemont.
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Pamatojums

Vitis labrusca ir daudz zemākas kvalitātes vīnogu šķirne nekā Vitis vinifera, un šīs šķirnes 
vīnogas parasti netiek izmantotas vīna ražošanai. Turklāt jaunu augu materiālu ieviešana var 
izplatīt daudz nopietnākas slimības par tām, kuras paredzēts apkarot, kā tas savulaik notika 
ar filoksēru, kas tika ieviesta Eiropā tieši tāpēc, ka tika mēģināts rast līdzekli pret 
kriptogāmiskajām slimībām.

Grozījums Nr. 10

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

26.a  Regulas 222. pantā pievieno šādu 
1.a punktu:
1.a Nolīgumus un lēmumus, ko 
saskaņā ar iepriekšējo punktu pieņēmušas 
atzītas ražotāju organizācijas vai atzītas 
ražotāju organizāciju apvienības, vai 
atzītas starpnozaru organizācijas, var 
pagarināt, kā paredzēts 164. pantā, pat ja 
šie nolīgumi neparedz kādu no šā panta 4. 
punktā minētajiem mērķiem un saskaņā 
ar dalībvalsts paredzētajiem 
nosacījumiem.

Pamatojums

Ražotāju organizācijām, ražotāju organizāciju apvienībām un starpnozaru organizācijām 
vajadzētu būt iespējai paplašināt saskaņā ar 222. pantu  noslēgto nolīgumu darbības jomu, 
attiecinot to arī uz nopietnām krīzes situācijām.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
4. pants – -1. daļa (jauna)
Regula (ES) Nr. 228/2013
20.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums



PE630.370v02-00 8/14 AD\1174338LV.docx

LV

Pievieno šādu 20.a apsvērumu:
"(20.a) Lauksaimniecības starpnozaru 
organizācijas, kas atzītas saskaņā ar 157. 
pantu Regulā (EK) Nr. 1308/2013, ar ko 
izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu 
organizāciju, ir būtiskas tālāko reģionu 
lauksaimniecības nozaru dažādošanai, jo 
īpaši attiecībā uz lopkopības nozarēm. To 
ļoti mazā izmēra un izolētības dēļ vietējie 
tirgi tālākajos reģionos ir īpaši pakļauti 
cenu svārstībām, kas saistītas ar importa 
plūsmām no pārējā kontinenta vai no 
trešām valstīm. Lauksaimniecības 
starpnozaru organizācijas apvieno visus 
operatorus, kas darbojas tirgū ikvienā tā 
posmā. Tāpēc tās veic kolektīvas darbības, 
kas ļauj vietējai ražošanai palikt savā 
tirgū, proti, vāc datus vai izplata 
informāciju. Šajā nolūkā un neatkarīgi 
no LESD 28., 29. un 110. panta 
tirdzniecības nolīgumu darbības jomu un 
kārtību, kādā tiek veikti maksājumi 
starpnozaru organizācijām saskaņā ar 
šādiem nolīgumiem, attiecīgā dalībvalsts 
var pagarināt, attiecinot to uz visiem 
lauksaimniecības produktiem, kas laisti 
vietējā tirgū, neatkarīgi no to izcelsmes, 
tostarp gadījumos, kad ieņēmumi no šiem 
maksājumiem paredzēti tikai vietējās 
ražošanas veicināšanai vai ja iemaksas 
tiek iekasētas dažādos tirdzniecības 
procesa posmos.”

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=LV

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
4. pants – -1.a daļa (jauna)
Regula (ES) Nr. 228/2013
22.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Iekļauj šādu 22.a pantu:
"22.a pants
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Starpnozaru nolīgumi
1. Dalībvalsts pēc apspriešanās ar 
attiecīgajām pusēm var paplašināt 
starpnozaru nolīguma darbības jomu un 
nolemt, ka visiem atsevišķiem uzņēmējiem 
vai uzņēmēju grupām, kas aktīvi darbojas 
tālākā reģiona tirgū, ir jāveic finanšu 
iemaksas, kuras īpaši noteiktas minētajā 
nolīgumā, ar noteikumu, ka: 
– starpnozaru nolīgumu pieņem 
lauksaimniecības starpnozaru 
organizācija, kas atzīta saskaņā ar 157. 
pantu Regulā (EK) Nr. 1308/2013, ar ko 
izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu 
organizāciju, un kas darbojas tālākajā 
reģionā, un 
– starpnozaru nolīgums attiecas uz 
lauksaimniecisko ražošanu, kas paredzēta 
vienīgi attiecīgā tālākā reģiona vietējam 
tirgum. Finanšu iemaksas ir paredzētas, 
lai segtu izmaksas, kas saistītas ar šajā 
starpnozaru nolīgumā minēto darbību 
veikšanu, tostarp vienīgi attiecībā uz 
vietējo ražošanu. 
2. Nolīguma termiņa pagarinājums ir 
spēkā vienu gadu, un to var atjaunot. 
3. Dalībvalsts informē Komisiju par 
jebkādu nolīgumu, kura darbības joma ir 
paplašināta saskaņā ar šo pantu.”

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=LV

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa
Regula (ES) Nr. 228/2013
30. pants – 2. daļa – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

— Francijas Aizjūras departamentos: 
EUR 267 580 000,

— Francijas Aizjūras departamentos: 
EUR 278 410 000,
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Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa
Regula (ES) Nr. 228/2013
30. pants – 2. punkts – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

— Azoru salās un Madeirā: EUR 102 
080 000,

— Azoru salās un Madeirā: EUR 
106 210 000,

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa
Regula (ES) Nr. 228/2013
30. pants – 2. punkts – 3. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

— Kanāriju salās: EUR 257 970 000. — Kanāriju salās: EUR 268 420 000.

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa
Regula (ES) Nr. 228/2013
30. pants – 3. punkts – 1. daļa – 1 ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

— Francijas Aizjūras departamentos: 
EUR 25 900 000,

— Francijas Aizjūras departamentos: 
EUR 35 000 000,

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa
Regula (ES) Nr. 228/2013
30. pants – 3. punkts – 1. daļa – 2. ievilkums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

— Azoru salās un Madeirā: EUR 20 
400 000,

— Azoru salās un Madeirā: EUR 
21 200 000,

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa
Regula (ES) Nr. 228/2013
30. pants – 3. punkts – 1. daļa – 3 ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

— Kanāriju salās: EUR 69 900 000. — Kanāriju salās: EUR 72 700 000.

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
4. pants – -1.a daļa (jauna)
Regula (ES) Nr. 228/2013
32. pants – 4. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

32. panta 4. punktu groza šādi:
4. Analīzēs, pētījumos un 
novērtējumos, ko Komisija veic saistībā ar 
tirdzniecības nolīgumiem un kopējo 
lauksaimniecības politiku, tā iekļauj īpašu 
sadaļu par visiem tiem jautājumiem, kuri 
ir īpaši svarīgi tālākajiem reģioniem.

"4. Pirms jebkādu tirdzniecības 
sarunu sākšanas, kas varētu ietekmēt 
lauksaimniecību tālākajos reģionos, 
Savienība veic pētījumus, analīzes un 
ietekmes novērtējumus par šādu sarunu 
iespējamām sekām un pielāgo savas 
sarunu pilnvaras, lai ņemtu vērā tālāko 
reģionu īpašos ierobežojumus un 
izvairītos no jebkādas negatīvas ietekmes 
šajos reģionos. Šajos pētījumos vai 
ietekmes novērtējumos Komisija par 
kritērijiem izmanto ANO šajā jomā 
noteiktos kritērijus."

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=LV
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Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. daļa
Regula (ES) Nr. 229/2013
18. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Savienība finansē III un IV nodaļā 
paredzētos pasākumus, nepārsniedzot 
maksimālo summu EUR 23 000 000.

2. Savienība finansē III un IV nodaļā 
paredzētos pasākumus, nepārsniedzot 
maksimālo summu EUR 23 930 000.

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir saglabāt pašreizējo finansējumu.

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. daļa
Regula (ES) Nr. 229/2013
18. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Summa, ko piešķir, lai finansētu 
III nodaļā minēto īpašo piegādes režīmu, 
nepārsniedz EUR 6 830 000.”.

3. Summa, ko piešķir, lai finansētu 
III nodaļā minēto īpašo piegādes režīmu, 
nepārsniedz EUR 7 110 000.

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir saglabāt pašreizējo finansējumu.
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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
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