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Grozījums Nr. 40
Lutz Goepel

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Attiecībā uz graudaugiem sistēma ir 
jāmaina tā, lai nodrošinātu nozares 
konkurētspēju un tirgus orientētību, 
saglabājot intervenci kā "drošības tīklu" 
tirgus traucējumu gadījumā un atvieglojot 
lauksaimniekiem iespēju pielāgoties tirgus 
nosacījumiem. Pamatojoties uz analīzi, 
kuras rezultātā tika konstatēts zināms risks, 
ka zemu cenu gadījumā būs nepieciešama 
papildu intervence miežiem, Padomes 
secinājumos par intervences sistēmu ar 
reformu kukurūzai bija paredzēts pārskatīt 
visu graudaugu intervences sistēmu 
saistībā ar KLP "veselības pārbaudi". 
Tomēr kopš tā laika perspektīvas attiecībā 
uz graudaugiem ir būtiski mainījušās, un 
tām raksturīga izdevīga pasaules tirgus 
cenu vide, ko veicina augošais globālais 
pieprasījums un zemais pasaules 
graudaugu krājumu līmenis. Tāpēc 
intervences sliekšņu noteikšana nulles 
līmenī citiem lopbarības graudiem 
vienlaikus ar kukurūzas reformu ļautu veikt 
intervenci bez negatīvas ietekmes uz 
graudaugu tirgu kopumā. Graudaugu 
nozares perspektīvas attiecas arī uz 
cietajiem kviešiem ― tas nozīmē, ka 
intervences iepirkumi varētu tikt atcelti, jo 
tie ir zaudējuši savu nozīmi, tirgus cenām 
vienmēr būtiski pārsniedzot intervences 
cenu. Tā kā intervencei attiecībā uz 
graudaugiem jābūt drīzāk "drošības 
tīklam", nevis cenu veidošanu 
ietekmējošam faktoram, atšķirības starp 
ražas novākšanas periodiem dažādās 
dalībvalstīs, kuras efektīvi uzsāk 
mārketinga akcijas, vairs nav būtiskas, jo 
cenas vairs neatbilst intervences 

(3) Attiecībā uz graudaugiem sistēma ir 
jāmaina tā, lai nodrošinātu nozares 
konkurētspēju un tirgus orientētību, 
saglabājot intervenci kā „drošības tīklu” 
tirgus traucējumu gadījumā un atvieglojot 
lauksaimniekiem iespēju pielāgoties tirgus 
nosacījumiem. Pamatojoties uz analīzi, 
kuras rezultātā tika konstatēts zināms risks, 
ka zemu cenu gadījumā būs nepieciešama 
papildu intervence miežiem, Padomes 
secinājumos par intervences sistēmu ar 
reformu kukurūzai bija paredzēts pārskatīt 
visu graudaugu intervences sistēmu 
saistībā ar KLP „veselības pārbaudi”. 
Tomēr kopš tā laika perspektīvas attiecībā 
uz graudaugiem ir būtiski mainījušās, un 
tām raksturīga izdevīga pasaules tirgus 
cenu vide, ko veicina augošais globālais 
pieprasījums un zemais pasaules 
graudaugu krājumu līmenis. Tāpēc 
intervences sliekšņu noteikšana nulles 
līmenī citiem lopbarības graudiem 
vienlaikus ar kukurūzas reformu ļautu veikt 
intervenci bez negatīvas ietekmes uz 
graudaugu tirgu kopumā. Graudaugu 
nozares perspektīvas attiecas arī uz 
cietajiem kviešiem ― tas nozīmē, ka 
intervences iepirkumi varētu tikt atcelti, jo 
tie ir zaudējuši savu nozīmi, tirgus cenām 
vienmēr būtiski pārsniedzot intervences 
cenu. Tā kā intervencei attiecībā uz 
graudaugiem jābūt drīzāk „drošības 
tīklam”, tā jāveic tikai tirdzniecības gada 
pēdējos trīs mēnešos.
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sliekšņiem, kam pieskaitīts ikmēneša 
palielinājums. Tāpēc vienkāršošanas 
labad intervences laikposmi attiecībā uz 
graudaugiem jāsaskaņo visā Kopienā.

Or. de

Pamatojums

Durch die Eröffnung drei Monate vor Ende des Wirtschaftsjahres ist es möglich, die 
Spekulation zu vermeiden und trotzdem die Rolle der Intervention als Sicherheitsnetz 
beizubehalten.

Grozījums Nr. 41
Elisabeth Jeggle

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Kopš 2003. gada reformas 
konkurētspēja rīsu nozarē ir pieaugusi, 
ražošanas apjomi ir stabili, krājumi 
samazinās, bet pieprasījums pieaug gan 
Kopienā, gan pasaules tirgū, un sagaidāmā 
cena būtiski pārsniedz intervences cenu.
Tāpēc noteikt intervences iepirkumus 
attiecībā uz rīsiem vairs nav nepieciešams 
un tos var atcelt.

(4) Kopš 2003. gada reformas 
konkurētspēja rīsu nozarē ir pieaugusi, 
ražošanas apjomi ir stabili, krājumi 
samazinās, bet pieprasījums pieaug gan 
Kopienā, gan pasaules tirgū, un sagaidāmā 
cena būtiski pārsniedz intervences cenu.
Tomēr intervence jāsaglabā kā „drošības 
tīkls”.

Or. de

Pamatojums

Da eine rückläufige Marktentwicklung aus den unterschiedlichsten Gründen nicht 
ausgeschlossen werden kann, sollte ein gewisses Sicherheitsnetz für den Reissektor erhalten 
bleiben.



AM\738991LV.doc 5/73 PE412.017v01-00

LV

Grozījums Nr. 42
Albert Deß

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Paredzams, ka cūkgaļas ražošana un 
patēriņš vidējā termiņā pieaugs, lai gan
lēnāk nekā iepriekšējā desmitgadē, ņemot 
vērā konkurenci no putnu gaļas nozares 
puses un barības cenu paaugstināšanos. 
Domājams, ka cūku cenas saglabāsies 
mazliet virs intervences cenas. Attiecībā uz 
cūkgaļu intervences iepirkumi nav 
izmantoti vairākus gadus un, ņemot vērā 
tirgus situāciju un tās perspektīvas, tie ir 
jāatceļ.

(5) Paredzams, ka cūkgaļas ražošana un 
patēriņš vidējā termiņā pieaugs ievērojami
lēnāk nekā iepriekšējā desmitgadē, ņemot 
vērā konkurenci no putnu gaļas nozares 
puses un barības cenu paaugstināšanos. 
Domājams, ka cūku cenas atkal nokritīs 
zem intervences cenas. Attiecībā uz 
cūkgaļu intervences iepirkumi nav 
izmantoti vairākus gadus, bet, ņemot vērā 
tirgus situāciju un tās iespējamo attīstību, 
tie ir jāsaglabā.

Or. de

Pamatojums

Gerade die Schweine haltenden Landwirte in der EU mussten in den letzten eineinhalb Jahren 
erfahren, dass die staatlichen Marktordnungsinstrumente bei extremen Marktlagen richtig 
angewendet für eine kurzfristige Entspannung sorgen können. Die Intervention sollte 
beibehalten werden, um in Krisenzeiten, die auch durch Entwicklungen außerhalb Europas 
hervorgerufen werden können, wirkungsvoll eingreifen zu können.

Grozījums Nr. 43
Constantin Dumitriu

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Paredzams, ka cūkgaļas ražošana un 
patēriņš vidējā termiņā pieaugs, lai gan 
lēnāk nekā iepriekšējā desmitgadē, ņemot 
vērā konkurenci no putnu gaļas nozares 
puses un barības cenu paaugstināšanos. 
Domājams, ka cūku cenas saglabāsies 
mazliet virs intervences cenas. Attiecībā uz 
cūkgaļu intervences iepirkumi nav 

(5) Paredzams, ka cūkgaļas ražošana un 
patēriņš vidējā termiņā pieaugs, lai gan 
lēnāk nekā iepriekšējā desmitgadē, ņemot 
vērā konkurenci no putnu gaļas nozares 
puses un barības cenu paaugstināšanos. 
Domājams, ka cūku cenas saglabāsies 
mazliet virs intervences cenas. Attiecībā uz 
cūkgaļu intervences iepirkumi nav 
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izmantoti vairākus gadus un, ņemot vērā 
tirgus situāciju un tās perspektīvas, tie ir 
jāatceļ.

izmantoti vairākus gadus, bet, ņemot vērā 
iespējamās tirgus izmaiņas veselības vai 
citu apsvērumu dēļ, lai saglabātu 
„drošības tīklu”, intervences princips ir 
jāsaglabā.

Or. ro

Pamatojums

În continuare există pericole care pot afecta piaţa şi Uniunea Europeană trebuie să îşi 
păstreze pârghii de control prin care să poată proteja producătorii.

Grozījums Nr. 44
Lutz Goepel

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Intervences iepirkumus minētajiem 
produktiem var droši atcelt 2009. gadā, jo 
pašreizējā tirgus situācija un perspektīvas 
liek domāt, ka intervence 2009. gadā tiem 
jebkurā gadījumā nebūtu piemērojama.

(6) Rīsu un cūkgaļas intervences
iepirkumus var droši atcelt 2009. gadā, jo 
pašreizējā tirgus situācija un perspektīvas 
liek domāt, ka intervence 2009. gadā tiem 
jebkurā gadījumā nebūtu piemērojama.

Or. de

Pamatojums

Die Abschaffung der Intervention sollte nur für Schweinefleisch und Reis von 2009 ab 
vorgenommen werden.

Grozījums Nr. 45
Duarte Freitas

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) Ņemot vērā piena tirgus nestabilitāti 
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un radītos traucējumus un zaudējumus 
ražotājiem no piena kvotu 
paaugstināšanas par 2 % šim 
tirdzniecības gadam, no kā patērētāji 
negūst nekādu labumu, īstermiņā piena 
kvotas nav jāmaina. 2010. gadā jāveic 
visas piensaimniecības nozares atbilstošs 
vērtējums, kas ļaus noskaidrot, vai piena 
kvotu sistēma ir vai nav jāsaglabā pēc 
2015. gada.

Or. pt

Grozījums Nr. 46
Duarte Freitas

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Paredzams, ka piena kvotu 
ierobežotais Kopienas kopējais piena 
ražošanas apjoms vidējā termiņā 
pakāpeniski, lai arī mēreni samazināsies, 
jo, turpinoties pārstrukturēšanai valstīs, 
kuras nebija Kopienas dalībvalstis pirms 
2004. gada paplašināšanās, samazināsies 
uzņēmumu pašnodrošināšanai paredzētā 
piena ražošanas apjoms un ražošanas 
pieaugums joprojām būs ierobežots kvotu 
dēļ. Tai pašā laikā sagaidāms, ka 
pārstrādes uzņēmumiem piegādātā piena 
daudzums laika posmā, uz kuru attiecas 
prognozes, turpinās pieaugt. Ņemot vērā 
lielo iekšējo un ārējo pieprasījumu, piena 
kvotu sistēma šobrīd rada ierobežojumus 
ražošanas paplašināšanai, pretēji 
situācijai, kad kvotas ieviesa 
pārprodukcijas novēršanai. Šādā tirgus 
situācijā kvotas mazina orientētību uz 
tirgu, jo tās neļauj lauksaimniekiem 
adekvāti reaģēt uz cenu signāliem un kavē 
efektivitātes pieaugumu nozarē, palēninot 
pārstrukturēšanu. Tās ir paredzēts, 
piemērojot pakāpeniskus pielāgojumus, 

svītrots
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atcelt līdz 2015. gadam.. Piena kvotu 
piemērošanas pakāpeniska pārtraukšana, 
tās katru gadu palielinot, kā noteikts šīs 
regulas I pielikumā (laikā no 
2009./2010. gada līdz 2013./2014. gadam 
par 1 % tirdzniecības gadā) nodrošinātu 
vienmērīgu pāreju, novēršot pārmērīgus 
pielāgojumus pēc kvotu piemērošanas 
beigām.

Or. pt

Pamatojums

Atendendo à instabilidade do mercado leiteiro e às perturbações e prejuízos que o aumento 
de 2% da quota de leite na actual campanha provocaram ao nível da produção, sem 
consequências positivas para os consumidores, não deve ser feita qualquer alteração às 
quotas de leite no curto prazo

Grozījums Nr. 47
Albert Deß

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Paredzams, ka piena kvotu 
ierobežotais Kopienas kopējais piena 
ražošanas apjoms vidējā termiņā 
pakāpeniski, lai arī mēreni samazināsies, 
jo, turpinoties pārstrukturēšanai valstīs, 
kuras nebija Kopienas dalībvalstis pirms 
2004. gada paplašināšanās, samazināsies 
uzņēmumu pašnodrošināšanai paredzētā 
piena ražošanas apjoms un ražošanas 
pieaugums joprojām būs ierobežots kvotu 
dēļ. Tai pašā laikā sagaidāms, ka 
pārstrādes uzņēmumiem piegādātā piena 
daudzums laika posmā, uz kuru attiecas 
prognozes, turpinās pieaugt. Ņemot vērā 
lielo iekšējo un ārējo pieprasījumu, piena 
kvotu sistēma šobrīd rada ierobežojumus 
ražošanas paplašināšanai, pretēji 
situācijai, kad kvotas ieviesa 

svītrots
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pārprodukcijas novēršanai. Šādā tirgus 
situācijā kvotas mazina orientētību uz 
tirgu, jo tās neļauj lauksaimniekiem 
adekvāti reaģēt uz cenu signāliem un kavē 
efektivitātes pieaugumu nozarē, palēninot 
pārstrukturēšanu. Tās ir paredzēts, 
piemērojot pakāpeniskus pielāgojumus, 
atcelt līdz 2015. gadam.. Piena kvotu 
piemērošanas pakāpeniska pārtraukšana, 
tās katru gadu palielinot, kā noteikts šīs 
regulas I pielikumā (laikā no 
2009./2010. gada līdz 2013./2014. gadam 
par 1 % tirdzniecības gadā) nodrošinātu 
vienmērīgu pāreju, novēršot pārmērīgus 
pielāgojumus pēc kvotu piemērošanas 
beigām.

Or. de

Pamatojums

Mit dem Vorschlag der EU-Kommission, die Milchquoten ohne Beachtung der Marktlage und 
-entwicklung pauschal bis 2014 um 5% anzuheben, wird unnötig Druck auf den Milchpreis 
ausgeübt. Allein in den letzten beiden Milchwirtschaftsjahren wurden die Quoten EU-weit 
nicht ausgeschöpft (2-3 Millionen Tonnen Milchquote unterliefert). Wenn die Quotenmenge 
verändert werden soll, muss zeitnah zum betreffenden Wirtschaftsjahr erfolgen und nicht 
pauschal.

Es ist falsch von der EU-Kommission, sich bereits jetzt für das Auslaufen der Milchquoten 
zum Ende des Milchwirtschaftsjahres 2014/15 festzulegen. Das jetzige Milchquotensystem 
muss bis Ende März 2015 richtig und konsequent angewendet werden. Auch danach 
benötigen die Milchviehbetriebe ein schlüssiges System zum Mengenmanagement der Milch.
Ich fordere die EU-Kommission auf, hierzu ein sinnvolles Maßnahmenpaket zur 
Mengensteuerung bei der Milch vorzulegen.

Grozījums Nr. 48
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Paredzams, ka piena kvotu 
ierobežotais Kopienas kopējais piena 
ražošanas apjoms vidējā termiņā 

(8) Pašreizējā piena kvotu sistēma 
neatbilst modernas piensaimniecības 
nozares ekonomiskajām, sociālajām un 
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pakāpeniski, lai arī mēreni samazināsies, 
jo, turpinoties pārstrukturēšanai valstīs, 
kuras nebija Kopienas dalībvalstis pirms 
2004. gada paplašināšanās, samazināsies 
uzņēmumu pašnodrošināšanai paredzētā 
piena ražošanas apjoms un ražošanas 
pieaugums joprojām būs ierobežots kvotu 
dēļ. Tai pašā laikā sagaidāms, ka 
pārstrādes uzņēmumiem piegādātā piena 
daudzums laika posmā, uz kuru attiecas 
prognozes, turpinās pieaugt. Ņemot vērā 
lielo iekšējo un ārējo pieprasījumu, piena 
kvotu sistēma šobrīd rada ierobežojumus 
ražošanas paplašināšanai, pretēji 
situācijai, kad kvotas ieviesa 
pārprodukcijas novēršanai. Šādā tirgus 
situācijā kvotas mazina orientētību uz 
tirgu, jo tās neļauj lauksaimniekiem 
adekvāti reaģēt uz cenu signāliem un kavē 
efektivitātes pieaugumu nozarē, palēninot 
pārstrukturēšanu. Tās ir paredzēts, 
piemērojot pakāpeniskus pielāgojumus, 
atcelt līdz 2015. gadam.. Piena kvotu 
piemērošanas pakāpeniska pārtraukšana, 
tās katru gadu palielinot, kā noteikts šīs 
regulas I pielikumā (laikā no 
2009./2010. gada līdz 2013./2014. gadam 
par 1 % tirdzniecības gadā) nodrošinātu 
vienmērīgu pāreju, novēršot pārmērīgus 
pielāgojumus pēc kvotu piemērošanas 
beigām.

vides prasībām. Ir jāizvairās no piena 
ražošanas augstāka līmeņa koncentrācijas 
un intensifikācijas nelielā skaitā īpaši 
atbalstītos reģionos. Piena ražošanai ES 
vēl ir jāattīstās, it īpaši ganību platībās. 
Turklāt ir jānovērš olbaltumvielu 
lopbarības deficīts ES, tādējādi mazinot 
piena ražotāju atkarību no importētās 
lopbarības. Tādēļ attiecīgi KLP „veselības 
pārbaudes” ietvaros jāizstrādā tādi 
pamatnoteikumi piena ražotāju 
organizācijām, kas mudina ES ražotājus 
uz savu atbildību un atbilstoši tirgus 
vajadzībām ražot un pārdot pienu un vākt 
datus. Piensaimniecības nozarei ir 
vajadzīga elastīga kvantitātes kontroles 
sistēma, kura ir balstīta uz kvalitatīvu un 
videi draudzīgu ražošanu un kuras mērķis 
ir veicināt tādas faktiskajām tirgus 
vajadzībām atbilstošas ražošanas sistēmas 
izveidi, kas garantē cenas, kuras sedz 
ražotāju izdevumus pat pie pieprasījuma 
svārstībām, un nodrošina, ka pienu var 
pārdot bez valsts atbalsta un bez eksporta 
subsīdijām. Tādēļ ir jānoraida piena 
kvotu palielinājums. Turklāt ražotāji 
jāmudina samazināt komerciāli 
neizdevīga piena ražošanu un aizsargāties 
pret lielo piena tirgotāju un pārstrādes 
uzņēmumu dempinga spiedienu.

Or. de

Grozījums Nr. 49
Stéphane Le Foll

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Paredzams, ka piena kvotu ierobežotais 
Kopienas kopējais piena ražošanas apjoms 
vidējā termiņā pakāpeniski, lai arī mēreni 
samazināsies, jo, turpinoties 

(8) Paredzams, ka piena kvotu pārāk 
stingras pārvaldības ierobežotais Kopienas 
kopējais piena ražošanas apjoms vidējā 
termiņā pakāpeniski, lai arī mēreni,
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pārstrukturēšanai valstīs, kuras nebija 
Kopienas dalībvalstis pirms 2004. gada 
paplašināšanās, samazināsies uzņēmumu 
pašnodrošināšanai paredzētā piena 
ražošanas apjoms un ražošanas pieaugums 
joprojām būs ierobežots kvotu dēļ. Tai 
pašā laikā sagaidāms, ka pārstrādes 
uzņēmumiem piegādātā piena daudzums 
laika posmā, uz kuru attiecas prognozes, 
turpinās pieaugt. Ņemot vērā lielo iekšējo 
un ārējo pieprasījumu, piena kvotu 
sistēma šobrīd rada ierobežojumus 
ražošanas paplašināšanai, pretēji 
situācijai, kad kvotas ieviesa 
pārprodukcijas novēršanai. Šādā tirgus 
situācijā kvotas mazina orientētību uz 
tirgu, jo tās neļauj lauksaimniekiem 
adekvāti reaģēt uz cenu signāliem un kavē 
efektivitātes pieaugumu nozarē, palēninot 
pārstrukturēšanu. Tās ir paredzēts, 
piemērojot pakāpeniskus pielāgojumus, 
atcelt līdz 2015. gadam.. Piena kvotu 
piemērošanas pakāpeniska pārtraukšana, 
tās katru gadu palielinot, kā noteikts šīs 
regulas I pielikumā (laikā no 
2009./2010. gada līdz 2013./2014. gadam 
par 1 % tirdzniecības gadā) nodrošinātu 
vienmērīgu pāreju, novēršot pārmērīgus 
pielāgojumus pēc kvotu piemērošanas 
beigām.

samazināsies, jo, turpinoties 
pārstrukturēšanai valstīs, kuras nebija 
Kopienas dalībvalstis pirms 2004. gada 
paplašināšanās, samazināsies uzņēmumu 
pašnodrošināšanai paredzētā piena 
ražošanas apjoms un ražošanas pieaugums 
joprojām būs ierobežots kvotu pašreizējās 
pārvaldības dēļ. Pārāk stingras kvotu 
pārvaldības dēļ dažas valstis pašlaik 
nespēj apmierināt iekšējo un ārējo 
pieprasījumu, bet citām valstīm neizdodas 
saražot produkciju valstij piešķirtās kvotas 
apmērā. Lai šo situāciju uzlabotu, to 
valstu ražošanas kvota, kuras nespēj 
apmierināt pieprasījumu, jāpielāgo 
ikgadējam asimetriskajam kvotu 
palielinājumam, tādējādi ļaujot 
apmierināt vajadzības, vienlaikus 
nodrošinot, ka kvotu palielinājums 
nesamazina piena cenas.

Or. fr

Pamatojums

Avant de programmer une fin annoncée des quotas laitiers avec les conséquences que l’on 
connaît pour les régions de production les plus fragiles (montagnes, zones défavorisées…)  il 
apparaîtrait judicieux de mettre en place une gestion plus souple des quotas laitiers, sous 
forme d’augmentations asymétriques de ces quotas, afin de permettre aux Etats membres à 
qui il manque actuellement des volumes de lait, de répondre aux besoins de leurs marchés.
Un bilan de cette nouvelle gestion sera établi en 2011. Ce n’est qu’à cette date qu’une 
décision sur l’avenir de la politique des quotas pourra être prise.  
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Grozījums Nr. 50
Lutz Goepel

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Paredzams, ka piena kvotu ierobežotais 
Kopienas kopējais piena ražošanas apjoms 
vidējā termiņā pakāpeniski, lai arī mēreni 
samazināsies, jo, turpinoties 
pārstrukturēšanai valstīs, kuras nebija 
Kopienas dalībvalstis pirms 2004. gada 
paplašināšanās, samazināsies uzņēmumu 
pašnodrošināšanai paredzētā piena 
ražošanas apjoms un ražošanas pieaugums 
joprojām būs ierobežots kvotu dēļ. Tai pašā 
laikā sagaidāms, ka pārstrādes 
uzņēmumiem piegādātā piena daudzums 
laika posmā, uz kuru attiecas prognozes, 
turpinās pieaugt. Ņemot vērā lielo iekšējo 
un ārējo pieprasījumu, piena kvotu sistēma 
šobrīd rada ierobežojumus ražošanas 
paplašināšanai, pretēji situācijai, kad 
kvotas ieviesa pārprodukcijas novēršanai. 
Šādā tirgus situācijā kvotas mazina 
orientētību uz tirgu, jo tās neļauj 
lauksaimniekiem adekvāti reaģēt uz cenu 
signāliem un kavē efektivitātes pieaugumu 
nozarē, palēninot pārstrukturēšanu. Tās ir 
paredzēts, piemērojot pakāpeniskus 
pielāgojumus, atcelt līdz 2015. gadam. 
Piena kvotu piemērošanas pakāpeniska 
pārtraukšana, tās katru gadu palielinot, 
kā noteikts šīs regulas I pielikumā (laikā 
no 2009./2010. gada līdz 
2013./2014. gadam par 1 % tirdzniecības 
gadā) nodrošinātu vienmērīgu pāreju, 
novēršot pārmērīgus pielāgojumus pēc 
kvotu piemērošanas beigām.

(8) Paredzams, ka piena kvotu ierobežotais 
Kopienas kopējais piena ražošanas apjoms 
vidējā termiņā pakāpeniski, lai arī mēreni,
samazināsies, jo, turpinoties 
pārstrukturēšanai valstīs, kuras nebija 
Kopienas dalībvalstis pirms 2004. gada 
paplašināšanās, samazināsies uzņēmumu 
pašnodrošināšanai paredzētā piena 
ražošanas apjoms un ražošanas pieaugums 
joprojām būs ierobežots kvotu dēļ. Tai pašā 
laikā sagaidāms, ka pārstrādes 
uzņēmumiem piegādātā piena daudzums 
laika posmā, uz kuru attiecas prognozes, 
turpinās pieaugt. Ņemot vērā lielo iekšējo 
un ārējo pieprasījumu, piena kvotu sistēma 
šobrīd rada ierobežojumus ražošanas 
paplašināšanai, pretēji situācijai, kad 
kvotas ieviesa pārprodukcijas novēršanai. 
Šādā tirgus situācijā kvotas mazina 
orientētību uz tirgu, jo tās neļauj 
lauksaimniekiem adekvāti reaģēt uz cenu 
signāliem un kavē efektivitātes pieaugumu 
nozarē, palēninot pārstrukturēšanu. Tās ir 
paredzēts, piemērojot pakāpeniskus 
pielāgojumus, atcelt līdz 2015. gadam.
Nostāja jautājumā par kvotu noteikšanu 
laika posmam līdz 2015. gadam jāsaista ar 
pasākumiem piena ražotāju atbalstam un 
jāpakārto 2009. gada tirgus novērošanai, 
tādēļ piena kvotu sistēma nav jāpārskata 
saistībā ar KLP „veselības pārbaudi”. 
Piena kvotas nevajadzētu pieņemt pirms 
2010./2011. tirdzniecības gada.

Or. de

Pamatojums

Bevor einer erneuten Erhöhung der Milchquote, wie von der Kommission vorgeschlagen, 
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zugestimmt werden kann, sollten die Auswirkungen der Erhöhung der Milchquote für das 
Wirtschaftsjahr 2008/09 um zwei Prozentpunkte eingehend bewertet werden. Deshalb ist eine 
bessere Bewertung der Marktsituation für Milch in den Jahren 2009/10 unbedingt 
erforderlich. Daher ist eine Überprüfung der Milchquotenregelung im Rahmen des GAP 
Gesundheitschecks nicht notwendig, da Schritte für eine ´soft-landing´ auch ab 2010 effizient 
eingestezt werden können.

Grozījums Nr. 51
Ilda Figueiredo

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Paredzams, ka piena kvotu ierobežotais 
Kopienas kopējais piena ražošanas apjoms 
vidējā termiņā pakāpeniski, lai arī mēreni 
samazināsies, jo, turpinoties 
pārstrukturēšanai valstīs, kuras nebija 
Kopienas dalībvalstis pirms 2004. gada 
paplašināšanās, samazināsies uzņēmumu 
pašnodrošināšanai paredzētā piena 
ražošanas apjoms un ražošanas pieaugums 
joprojām būs ierobežots kvotu dēļ. Tai pašā 
laikā sagaidāms, ka pārstrādes 
uzņēmumiem piegādātā piena daudzums 
laika posmā, uz kuru attiecas prognozes, 
turpinās pieaugt. Ņemot vērā lielo iekšējo 
un ārējo pieprasījumu, piena kvotu sistēma 
šobrīd rada ierobežojumus ražošanas 
paplašināšanai, pretēji situācijai, kad 
kvotas ieviesa pārprodukcijas novēršanai. 
Šādā tirgus situācijā kvotas mazina 
orientētību uz tirgu, jo tās neļauj 
lauksaimniekiem adekvāti reaģēt uz cenu 
signāliem un kavē efektivitātes pieaugumu 
nozarē, palēninot pārstrukturēšanu. Tās ir 
paredzēts, piemērojot pakāpeniskus 
pielāgojumus, atcelt līdz 2015. gadam.. 
Piena kvotu piemērošanas pakāpeniska 
pārtraukšana, tās katru gadu palielinot, 
kā noteikts šīs regulas I pielikumā (laikā 
no 2009./2010. gada līdz 
2013./2014. gadam par 1 % tirdzniecības 
gadā) nodrošinātu vienmērīgu pāreju, 

(8) Paredzams, ka valsts piena kvotu 
ierobežotais Kopienas kopējais piena 
ražošanas apjoms vidējā termiņā 
pakāpeniski, lai arī mēreni, samazināsies, 
jo, turpinoties pārstrukturēšanai valstīs, 
kuras nebija Kopienas dalībvalstis pirms 
2004. gada paplašināšanās, samazināsies 
uzņēmumu pašnodrošināšanai paredzētā 
piena ražošanas apjoms un ražošanas 
pieaugums joprojām būs ierobežots valsts 
kvotu dēļ. Tai pašā laikā sagaidāms, ka 
pārstrādes uzņēmumiem piegādātā piena 
daudzums laika posmā, uz kuru attiecas 
prognozes, turpinās pieaugt. Ņemot vērā 
lielo iekšējo un ārējo pieprasījumu, piena 
kvotu sistēma šobrīd rada ierobežojumus 
ražošanas paplašināšanai, pretēji situācijai, 
kad kvotas ieviesa pārprodukcijas 
novēršanai. Šādā tirgus situācijā kvotas 
mazina orientētību uz tirgu, jo tās neļauj 
lauksaimniekiem adekvāti reaģēt uz cenu 
signāliem un kavē efektivitātes pieaugumu 
nozarē, palēninot pārstrukturēšanu. 
Vienošanās ir jāgroza un jānosaka piena 
kvotu sistēmas beigas 2015. gadā, lai 
garantētu sistēmas turpmāku darbību, kas 
balstītos uz vienlīdzīgākiem noteikumiem 
nekā pašlaik.
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novēršot pārmērīgus pielāgojumus pēc 
kvotu piemērošanas beigām.

Or. pt

Pamatojums

Embora com necessidade de ajustamento para o tornar mais justo, é  necessário defender os 
direitos adquiridos que o sistema das quotas de produção representa no sector do leite, pois 
considera-se que o regime de quotas protege países e regiões de economia mais frágil e os 
pequenos produtores. O fim das mesmas conduziria à liberalização do sector, à concentração 
e intensificação da produção.

Grozījums Nr. 52
Peter Baco

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Paredzams, ka piena kvotu ierobežotais 
Kopienas kopējais piena ražošanas apjoms 
vidējā termiņā pakāpeniski, lai arī mēreni 
samazināsies, jo, turpinoties 
pārstrukturēšanai valstīs, kuras nebija 
Kopienas dalībvalstis pirms 2004. gada 
paplašināšanās, samazināsies uzņēmumu 
pašnodrošināšanai paredzētā piena 
ražošanas apjoms un ražošanas pieaugums 
joprojām būs ierobežots kvotu dēļ.  Tai 
pašā laikā sagaidāms, ka pārstrādes 
uzņēmumiem piegādātā piena daudzums 
laika posmā, uz kuru attiecas prognozes, 
turpinās pieaugt. Ņemot vērā lielo iekšējo 
un ārējo pieprasījumu, piena kvotu sistēma 
šobrīd rada ierobežojumus ražošanas 
paplašināšanai, pretēji situācijai, kad 
kvotas ieviesa pārprodukcijas novēršanai. 
Šādā tirgus situācijā kvotas mazina 
orientētību uz tirgu, jo tās neļauj 
lauksaimniekiem adekvāti reaģēt uz cenu 
signāliem un kavē efektivitātes pieaugumu 
nozarē, palēninot pārstrukturēšanu. Tās ir 
paredzēts, piemērojot pakāpeniskus 

(8) Paredzams, ka piena kvotu ierobežotais 
Kopienas kopējais piena ražošanas apjoms 
vidējā termiņā pakāpeniski, lai arī mēreni,
samazināsies, jo, turpinoties 
pārstrukturēšanai valstīs, kuras nebija 
Kopienas dalībvalstis pirms 2004. gada 
paplašināšanās, samazināsies uzņēmumu 
pašnodrošināšanai paredzētā piena 
ražošanas apjoms un ražošanas pieaugums 
joprojām būs ierobežots kvotu dēļ.  Tai 
pašā laikā sagaidāms, ka pārstrādes 
uzņēmumiem piegādātā piena daudzums 
laika posmā, uz kuru attiecas prognozes, 
turpinās pieaugt. Ņemot vērā lielo iekšējo 
un ārējo pieprasījumu, piena kvotu sistēma 
šobrīd rada ierobežojumus ražošanas 
paplašināšanai, pretēji situācijai, kad 
kvotas ieviesa pārprodukcijas novēršanai. 
Šādā tirgus situācijā kvotas mazina 
orientētību uz tirgu, jo tās neļauj 
lauksaimniekiem adekvāti reaģēt uz cenu 
signāliem un kavē efektivitātes pieaugumu 
nozarē, palēninot pārstrukturēšanu. Tās ir 
paredzēts, piemērojot pakāpeniskus 
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pielāgojumus, atcelt līdz 2015. gadam.
Piena kvotu piemērošanas pakāpeniska 
pārtraukšana, tās katru gadu palielinot, 
kā noteikts šīs regulas I pielikumā (laikā 
no 2009./2010. gada līdz 
2013./2014. gadam par 1 % tirdzniecības 
gadā) nodrošinātu vienmērīgu pāreju, 
novēršot pārmērīgus pielāgojumus pēc 
kvotu piemērošanas beigām.

pielāgojumus, atcelt līdz 2015. gadam, 
ņemot vērā 2008. un 2009. gada kvotu 
pieauguma ietekmes novērtējumu, kā arī 
ASV un Kanādas pieredzi šajā jomā.  

Or. sk

Pamatojums

Volatilita na trhu s mliekom je súčasťou celkovej prirodzenej nestability agrárnych trhov.
Unáhlené zásahy, bez odozvy na doterajšie opatrenia môžu spôsobiť výraznú nestabilitu na 
trhu s mliekom.

Apriori rozhodnutie na niekoľko rokov dopredu o navýšení kvót na mlieko sa preto javí ako 
neopodstatnene veľké riziko.

Grozījums Nr. 53
Jan Mulder

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Paredzams, ka piena kvotu ierobežotais 
Kopienas kopējais piena ražošanas apjoms 
vidējā termiņā pakāpeniski, lai arī mēreni 
samazināsies, jo, turpinoties 
pārstrukturēšanai valstīs, kuras nebija 
Kopienas dalībvalstis pirms 2004. gada 
paplašināšanās, samazināsies uzņēmumu 
pašnodrošināšanai paredzētā piena 
ražošanas apjoms un ražošanas pieaugums 
joprojām būs ierobežots kvotu dēļ. Tai pašā 
laikā sagaidāms, ka pārstrādes 
uzņēmumiem piegādātā piena daudzums 
laika posmā, uz kuru attiecas prognozes, 
turpinās pieaugt. Ņemot vērā lielo iekšējo 
un ārējo pieprasījumu, piena kvotu sistēma 
šobrīd rada ierobežojumus ražošanas 
paplašināšanai, pretēji situācijai, kad 

(8) Paredzams, ka piena kvotu ierobežotais 
Kopienas kopējais piena ražošanas apjoms 
vidējā termiņā pakāpeniski, lai arī mēreni,
samazināsies, jo, turpinoties 
pārstrukturēšanai valstīs, kuras nebija 
Kopienas dalībvalstis pirms 2004. gada 
paplašināšanās, samazināsies uzņēmumu 
pašnodrošināšanai paredzētā piena 
ražošanas apjoms un ražošanas pieaugums 
joprojām būs ierobežots kvotu dēļ. Tai pašā 
laikā sagaidāms, ka pārstrādes 
uzņēmumiem piegādātā piena daudzums 
laika posmā, uz kuru attiecas prognozes, 
turpinās pieaugt. Ņemot vērā lielo iekšējo 
un ārējo pieprasījumu, piena kvotu sistēma 
šobrīd rada ierobežojumus ražošanas 
paplašināšanai, pretēji situācijai, kad 
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kvotas ieviesa pārprodukcijas novēršanai.
Šādā tirgus situācijā kvotas mazina 
orientētību uz tirgu, jo tās neļauj 
lauksaimniekiem adekvāti reaģēt uz cenu 
signāliem un kavē efektivitātes pieaugumu 
nozarē, palēninot pārstrukturēšanu. Tās ir 
paredzēts, piemērojot pakāpeniskus 
pielāgojumus, atcelt līdz 2015. gadam.
Piena kvotu piemērošanas pakāpeniska 
pārtraukšana, tās katru gadu palielinot, kā 
noteikts šīs regulas I pielikumā (laikā no 
2009./2010. gada līdz 2013./2014. gadam
par 1 % tirdzniecības gadā) nodrošinātu 
vienmērīgu pāreju, novēršot pārmērīgus 
pielāgojumus pēc kvotu piemērošanas 
beigām.

kvotas ieviesa pārprodukcijas novēršanai.
Šādā tirgus situācijā kvotas mazina 
orientētību uz tirgu, jo tās neļauj 
lauksaimniekiem adekvāti reaģēt uz cenu 
signāliem un kavē efektivitātes pieaugumu 
nozarē, palēninot pārstrukturēšanu. Tās ir 
paredzēts, piemērojot pakāpeniskus 
pielāgojumus, atcelt līdz 2015. gadam.
Piena kvotu piemērošanas pakāpeniska 
pārtraukšana, tās katru gadu palielinot, kā 
noteikts šīs regulas I pielikumā (laikā no
2009./2010. gada līdz 2014./2015. gadam 
par 3 % tirdzniecības gadā) nodrošinātu 
vienmērīgu pāreju, novēršot pārmērīgus 
pielāgojumus pēc kvotu piemērošanas 
beigām.

Or. en

Pamatojums

The economic analysis done by the IDEI concluded that the annual increase of the milk 
production in the EU will be 0.7% and 0.8% when the quota will be annually increased with 
respectively 1% and 2% until 2015. In terms of real EU milk production the difference 
between the two ´soft landing´ scenarios is minimal, but a larger annual quota increase can 
be extremely important for some member states to ensure a soft landing for their dairy sectors 
as called for by the Goepel report §82.

Grozījums Nr. 54
Niels Busk

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Paredzams, ka piena kvotu ierobežotais 
Kopienas kopējais piena ražošanas apjoms 
vidējā termiņā pakāpeniski, lai arī mēreni 
samazināsies, jo, turpinoties 
pārstrukturēšanai valstīs, kuras nebija 
Kopienas dalībvalstis pirms 2004. gada 
paplašināšanās, samazināsies uzņēmumu 
pašnodrošināšanai paredzētā piena 
ražošanas apjoms un ražošanas pieaugums 

(8) Paredzams, ka piena kvotu ierobežotais 
Kopienas kopējais piena ražošanas apjoms 
vidējā termiņā pakāpeniski, lai arī mēreni,
samazināsies, jo, turpinoties 
pārstrukturēšanai valstīs, kuras nebija 
Kopienas dalībvalstis pirms 2004. gada 
paplašināšanās, samazināsies uzņēmumu 
pašnodrošināšanai paredzētā piena 
ražošanas apjoms un ražošanas pieaugums 
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joprojām būs ierobežots kvotu dēļ. Tai pašā 
laikā sagaidāms, ka pārstrādes 
uzņēmumiem piegādātā piena daudzums 
laika posmā, uz kuru attiecas prognozes, 
turpinās pieaugt. Ņemot vērā lielo iekšējo 
un ārējo pieprasījumu, piena kvotu sistēma 
šobrīd rada ierobežojumus ražošanas 
paplašināšanai, pretēji situācijai, kad 
kvotas ieviesa pārprodukcijas novēršanai.
Šādā tirgus situācijā kvotas mazina 
orientētību uz tirgu, jo tās neļauj 
lauksaimniekiem adekvāti reaģēt uz cenu 
signāliem un kavē efektivitātes pieaugumu 
nozarē, palēninot pārstrukturēšanu. Tās ir 
paredzēts, piemērojot pakāpeniskus 
pielāgojumus, atcelt līdz 2015. gadam.
Piena kvotu piemērošanas pakāpeniska 
pārtraukšana, tās katru gadu palielinot, kā 
noteikts šīs regulas I pielikumā (laikā no 
2009./2010. gada līdz 2013./2014. gadam
par 1 % tirdzniecības gadā) nodrošinātu 
vienmērīgu pāreju, novēršot pārmērīgus 
pielāgojumus pēc kvotu piemērošanas 
beigām.

joprojām būs ierobežots kvotu dēļ. Tai pašā 
laikā sagaidāms, ka pārstrādes 
uzņēmumiem piegādātā piena daudzums 
laika posmā, uz kuru attiecas prognozes, 
turpinās pieaugt. Ņemot vērā lielo iekšējo 
un ārējo pieprasījumu, piena kvotu sistēma 
šobrīd rada ierobežojumus ražošanas 
paplašināšanai, pretēji situācijai, kad 
kvotas ieviesa pārprodukcijas novēršanai.
Šādā tirgus situācijā kvotas mazina 
orientētību uz tirgu, jo tās neļauj 
lauksaimniekiem adekvāti reaģēt uz cenu 
signāliem un kavē efektivitātes pieaugumu 
nozarē, palēninot pārstrukturēšanu. Tās ir 
paredzēts, piemērojot pakāpeniskus 
pielāgojumus, atcelt līdz 2015. gadam.
Piena kvotu piemērošanas pakāpeniska 
pārtraukšana, tās katru gadu palielinot, kā 
noteikts šīs regulas I pielikumā (laikā no
2009./2010. gada līdz 2014./2015. gadam 
par 2 % tirdzniecības gadā) nodrošinātu 
vienmērīgu pāreju, novēršot pārmērīgus 
pielāgojumus pēc kvotu piemērošanas 
beigām.

Or. en

Pamatojums

The economic analysis done by the IDEI (Institut d´Economie Industrielle) concluded that the 
world demand for dairy commodities annually grows with 2 - 3 % and that the annual 
increase of the milk production in the EU will be 0.7% and 0.8% when the quota will be 
annually increased with respectively 1% and 2% until 2015. In terms of real EU milk 
production the difference between the two ´soft landing´ scenarios is minimal, but a larger 
annual quota increase can be extremely important for some Member States to ensure a soft 
landing for their dairy sectors, as called for by the Goepel report §82.
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Grozījums Nr. 55
Mairead McGuinness

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Paredzams, ka piena kvotu ierobežotais 
Kopienas kopējais piena ražošanas apjoms 
vidējā termiņā pakāpeniski, lai arī mēreni 
samazināsies, jo, turpinoties 
pārstrukturēšanai valstīs, kuras nebija 
Kopienas dalībvalstis pirms 2004. gada 
paplašināšanās, samazināsies uzņēmumu 
pašnodrošināšanai paredzētā piena 
ražošanas apjoms un ražošanas pieaugums 
joprojām būs ierobežots kvotu dēļ. Tai pašā 
laikā sagaidāms, ka pārstrādes 
uzņēmumiem piegādātā piena daudzums 
laika posmā, uz kuru attiecas prognozes, 
turpinās pieaugt. Ņemot vērā lielo iekšējo 
un ārējo pieprasījumu, piena kvotu sistēma 
šobrīd rada ierobežojumus ražošanas 
paplašināšanai, pretēji situācijai, kad 
kvotas ieviesa pārprodukcijas novēršanai.
Šādā tirgus situācijā kvotas mazina 
orientētību uz tirgu, jo tās neļauj 
lauksaimniekiem adekvāti reaģēt uz cenu 
signāliem un kavē efektivitātes pieaugumu 
nozarē, palēninot pārstrukturēšanu. Tās ir 
paredzēts, piemērojot pakāpeniskus 
pielāgojumus, atcelt līdz 2015. gadam.
Piena kvotu piemērošanas pakāpeniska 
pārtraukšana, tās katru gadu palielinot, kā 
noteikts šīs regulas I pielikumā (laikā no 
2009./2010. gada līdz 2013./2014. gadam
par 1 % tirdzniecības gadā) nodrošinātu 
vienmērīgu pāreju, novēršot pārmērīgus 
pielāgojumus pēc kvotu piemērošanas 
beigām.

(8) Paredzams, ka piena kvotu ierobežotais 
Kopienas kopējais piena ražošanas apjoms 
vidējā termiņā pakāpeniski, lai arī mēreni,
samazināsies, jo, turpinoties 
pārstrukturēšanai valstīs, kuras nebija 
Kopienas dalībvalstis pirms 2004. gada 
paplašināšanās, samazināsies uzņēmumu 
pašnodrošināšanai paredzētā piena 
ražošanas apjoms un ražošanas pieaugums 
joprojām būs ierobežots kvotu dēļ. Tai pašā 
laikā sagaidāms, ka pārstrādes 
uzņēmumiem piegādātā piena daudzums 
laika posmā, uz kuru attiecas prognozes, 
turpinās pieaugt. Ņemot vērā lielo iekšējo 
un ārējo pieprasījumu, piena kvotu sistēma 
šobrīd rada ierobežojumus ražošanas 
paplašināšanai, pretēji situācijai, kad 
kvotas ieviesa pārprodukcijas novēršanai.
Šādā tirgus situācijā kvotas mazina 
orientētību uz tirgu, jo tās neļauj 
lauksaimniekiem adekvāti reaģēt uz cenu 
signāliem un kavē efektivitātes pieaugumu 
nozarē, palēninot pārstrukturēšanu. Tās ir 
paredzēts, piemērojot pakāpeniskus 
pielāgojumus, atcelt līdz 2015. gadam.
Piena kvotu piemērošanas pakāpeniska 
pārtraukšana, tās katru gadu palielinot, kā 
noteikts šīs regulas I pielikumā (laikā no
2009./2010. gada līdz 2014./2015. gadam 
par 2 % tirdzniecības gadā) nodrošinātu 
vienmērīgu pāreju, novēršot pārmērīgus 
pielāgojumus pēc kvotu piemērošanas 
beigām.

Or. en
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Grozījums Nr. 56
Lily Jacobs, Brian Simpson, Neil Parish, Åsa Westlund

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Paredzams, ka piena kvotu ierobežotais 
Kopienas kopējais piena ražošanas apjoms 
vidējā termiņā pakāpeniski, lai arī mēreni 
samazināsies, jo, turpinoties 
pārstrukturēšanai valstīs, kuras nebija 
Kopienas dalībvalstis pirms 2004. gada 
paplašināšanās, samazināsies uzņēmumu 
pašnodrošināšanai paredzētā piena 
ražošanas apjoms un ražošanas pieaugums 
joprojām būs ierobežots kvotu dēļ. Tai pašā 
laikā sagaidāms, ka pārstrādes 
uzņēmumiem piegādātā piena daudzums 
laika posmā, uz kuru attiecas prognozes, 
turpinās pieaugt. Ņemot vērā lielo iekšējo 
un ārējo pieprasījumu, piena kvotu sistēma 
šobrīd rada ierobežojumus ražošanas 
paplašināšanai, pretēji situācijai, kad 
kvotas ieviesa pārprodukcijas novēršanai.
Šādā tirgus situācijā kvotas mazina 
orientētību uz tirgu, jo tās neļauj 
lauksaimniekiem adekvāti reaģēt uz cenu 
signāliem un kavē efektivitātes pieaugumu 
nozarē, palēninot pārstrukturēšanu. Tās ir 
paredzēts, piemērojot pakāpeniskus 
pielāgojumus, atcelt līdz 2015. gadam.
Piena kvotu piemērošanas pakāpeniska 
pārtraukšana, tās katru gadu palielinot, kā 
noteikts šīs regulas I pielikumā (laikā no 
2009./2010. gada līdz 2013./2014. gadam 
par 1 % tirdzniecības gadā) nodrošinātu 
vienmērīgu pāreju, novēršot pārmērīgus 
pielāgojumus pēc kvotu piemērošanas 
beigām.

(8) Paredzams, ka piena kvotu ierobežotais 
Kopienas kopējais piena ražošanas apjoms 
vidējā termiņā pakāpeniski, lai arī mēreni,
samazināsies, jo, turpinoties 
pārstrukturēšanai valstīs, kuras nebija 
Kopienas dalībvalstis pirms 2004. gada 
paplašināšanās, samazināsies uzņēmumu 
pašnodrošināšanai paredzētā piena 
ražošanas apjoms un ražošanas pieaugums 
joprojām būs ierobežots kvotu dēļ. Tai pašā 
laikā sagaidāms, ka pārstrādes 
uzņēmumiem piegādātā piena daudzums 
laika posmā, uz kuru attiecas prognozes, 
turpinās pieaugt. Ņemot vērā lielo iekšējo 
un ārējo pieprasījumu, piena kvotu sistēma 
šobrīd rada ierobežojumus ražošanas 
paplašināšanai, pretēji situācijai, kad 
kvotas ieviesa pārprodukcijas novēršanai.
Šādā tirgus situācijā kvotas mazina 
orientētību uz tirgu, jo tās neļauj 
lauksaimniekiem adekvāti reaģēt uz cenu 
signāliem un kavē efektivitātes pieaugumu 
nozarē, palēninot pārstrukturēšanu. Tās ir 
paredzēts, piemērojot pakāpeniskus 
pielāgojumus, atcelt līdz 2015. gadam.
Piena kvotu piemērošanas pakāpeniska 
pārtraukšana, tās katru gadu palielinot, kā 
noteikts šīs regulas I pielikumā (laikā no 
2009./2010. gada līdz 2013./2014. gadam 
par vismaz 2 % tirdzniecības gadā) 
nodrošinātu vienmērīgu pāreju, novēršot 
pārmērīgus pielāgojumus pēc kvotu 
piemērošanas beigām.

Or. en

Pamatojums

To provide for a smooth transition ahead of the milk quota expiry in 2015, a "soft landing" is 
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required. An annual milk quota increase of at least 2% would better provide for a soft 
landing, while also allowing those countries with greater production potential to benefit from 
the improved global prospects in the dairy sector.

Grozījums Nr. 57
Czesław Adam Siekierski

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Paredzams, ka piena kvotu ierobežotais 
Kopienas kopējais piena ražošanas apjoms 
vidējā termiņā pakāpeniski, lai arī mēreni 
samazināsies, jo, turpinoties 
pārstrukturēšanai valstīs, kuras nebija 
Kopienas dalībvalstis pirms 2004. gada 
paplašināšanās, samazināsies uzņēmumu 
pašnodrošināšanai paredzētā piena 
ražošanas apjoms un ražošanas pieaugums 
joprojām būs ierobežots kvotu dēļ. Tai pašā 
laikā sagaidāms, ka pārstrādes 
uzņēmumiem piegādātā piena daudzums 
laika posmā, uz kuru attiecas prognozes, 
turpinās pieaugt. Ņemot vērā lielo iekšējo 
un ārējo pieprasījumu, piena kvotu sistēma 
šobrīd rada ierobežojumus ražošanas 
paplašināšanai, pretēji situācijai, kad 
kvotas ieviesa pārprodukcijas novēršanai.
Šādā tirgus situācijā kvotas mazina 
orientētību uz tirgu, jo tās neļauj 
lauksaimniekiem adekvāti reaģēt uz cenu 
signāliem un kavē efektivitātes pieaugumu 
nozarē, palēninot pārstrukturēšanu. Tās ir 
paredzēts, piemērojot pakāpeniskus 
pielāgojumus, atcelt līdz 2015. gadam.
Piena kvotu piemērošanas pakāpeniska 
pārtraukšana, tās katru gadu palielinot, kā 
noteikts šīs regulas I pielikumā (laikā no 
2009./2010. gada līdz 2013./2014. gadam 
par 1 % tirdzniecības gadā) nodrošinātu 
vienmērīgu pāreju, novēršot pārmērīgus 
pielāgojumus pēc kvotu piemērošanas 
beigām.

(8) Paredzams, ka piena kvotu ierobežotais 
Kopienas kopējais piena ražošanas apjoms 
vidējā termiņā pakāpeniski, lai arī mēreni,
samazināsies, jo, turpinoties 
pārstrukturēšanai valstīs, kuras nebija 
Kopienas dalībvalstis pirms 2004. gada 
paplašināšanās, samazināsies uzņēmumu 
pašnodrošināšanai paredzētā piena 
ražošanas apjoms un ražošanas pieaugums 
joprojām būs ierobežots kvotu dēļ. Tai pašā 
laikā sagaidāms, ka pārstrādes 
uzņēmumiem piegādātā piena daudzums 
laika posmā, uz kuru attiecas prognozes, 
turpinās pieaugt. Ņemot vērā lielo iekšējo 
un ārējo pieprasījumu, piena kvotu sistēma 
šobrīd rada ierobežojumus ražošanas 
paplašināšanai, pretēji situācijai, kad 
kvotas ieviesa pārprodukcijas novēršanai. 
Šādā tirgus situācijā kvotas mazina 
orientētību uz tirgu, jo tās neļauj 
lauksaimniekiem adekvāti reaģēt uz cenu 
signāliem un kavē efektivitātes pieaugumu 
nozarē, palēninot pārstrukturēšanu. Ja 
piena kvotas ir paredzēts atcelt līdz 
2015. gadam, pielāgojumi ir jāpiemēro 
pakāpeniski. Piena kvotu piemērošanas 
pakāpeniska pārtraukšana, tās katru gadu 
palielinot, kā noteikts šīs regulas 
I pielikumā (laikā no 2009./2010. gada līdz 
2013./2014. gadam par 2 % tirdzniecības 
gadā) nodrošinātu vienmērīgu pāreju, 
novēršot pārmērīgus pielāgojumus pēc 
kvotu piemērošanas beigām.
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Grozījums Nr. 58
Kyösti VirrankoskiRegulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Paredzams, ka piena kvotu ierobežotais 
Kopienas kopējais piena ražošanas apjoms 
vidējā termiņā pakāpeniski, lai arī mēreni 
samazināsies, jo, turpinoties 
pārstrukturēšanai valstīs, kuras nebija 
Kopienas dalībvalstis pirms 2004. gada 
paplašināšanās, samazināsies uzņēmumu 
pašnodrošināšanai paredzētā piena 
ražošanas apjoms un ražošanas pieaugums 
joprojām būs ierobežots kvotu dēļ. Tai pašā 
laikā sagaidāms, ka pārstrādes 
uzņēmumiem piegādātā piena daudzums 
laika posmā, uz kuru attiecas prognozes, 
turpinās pieaugt. Ņemot vērā lielo iekšējo 
un ārējo pieprasījumu, piena kvotu sistēma 
šobrīd rada ierobežojumus ražošanas 
paplašināšanai, pretēji situācijai, kad 
kvotas ieviesa pārprodukcijas novēršanai.
Šādā tirgus situācijā kvotas mazina 
orientētību uz tirgu, jo tās neļauj 
lauksaimniekiem adekvāti reaģēt uz cenu 
signāliem un kavē efektivitātes pieaugumu 
nozarē, palēninot pārstrukturēšanu. Tās ir 
paredzēts, piemērojot pakāpeniskus 
pielāgojumus, atcelt līdz 2015.  gadam.
Piena kvotu piemērošanas pakāpeniska 
pārtraukšana, tās katru gadu palielinot, kā 
noteikts šīs regulas I pielikumā (laikā no
2009./2010. gada līdz 2013./2014. gadam
par 1 % tirdzniecības gadā) nodrošinātu 
vienmērīgu pāreju, novēršot pārmērīgus 
pielāgojumus pēc kvotu piemērošanas 
beigām.

(8) Paredzams, ka valsts piena kvotu 
ierobežotais Kopienas kopējais piena 
ražošanas apjoms vidējā termiņā 
pakāpeniski, lai arī mēreni, samazināsies, 
jo, turpinoties pārstrukturēšanai valstīs, 
kuras nebija Kopienas dalībvalstis pirms 
2004. gada paplašināšanās, samazināsies 
uzņēmumu pašnodrošināšanai paredzētā 
piena ražošanas apjoms un ražošanas 
pieaugums joprojām būs ierobežots valsts
kvotu dēļ. Tai pašā laikā sagaidāms, ka 
pārstrādes uzņēmumiem piegādātā piena 
daudzums laika posmā, uz kuru attiecas 
prognozes, turpinās pieaugt. Ņemot vērā 
lielo iekšējo un ārējo pieprasījumu, 
pašreizējā piena kvotu sistēma šobrīd rada 
ierobežojumus ražošanas paplašināšanai, 
pretēji situācijai, kad kvotas ieviesa 
pārprodukcijas novēršanai. Šādā tirgus 
situācijā kvotas mazina orientētību uz 
tirgu, jo tās neļauj lauksaimniekiem 
adekvāti reaģēt uz cenu signāliem un kavē 
efektivitātes pieaugumu nozarē, palēninot 
pārstrukturēšanu. Pašreizējā piena kvotu 
sistēma pārtrauks darbību 2015. gadā.
Piena kvotu piemērošanas pakāpeniska 
pārtraukšana, tās katru gadu palielinot, kā 
noteikts šīs regulas I pielikumā (par 2 % 
2008./2009. tirdzniecības gadā un par 1 % 
2009./2010. un 2010./2011. tirdzniecības 
gadā) veicinātu vienmērīgu pāreju, 
novēršot pārmērīgus pielāgojumus pēc 
kvotu piemērošanas beigām. Tiks izveidots 
Piena fonds, kura finansējumu veidos 
ieņēmumi no virsnodokļa piemērošanas 
un ietaupījumi no tirgus instrumentu 
atcelšanas, un šo fondu varēs izmantot 
dalībvalstis, lai piešķirtu piemaksu par 
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piena govīm kalnu un citos neizdevīgos 
reģionos.

Or. en

Grozījums Nr. 59
Luis Manuel Capoulas Santos

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Paredzams, ka piena kvotu ierobežotais 
Kopienas kopējais piena ražošanas apjoms 
vidējā termiņā pakāpeniski, lai arī mēreni 
samazināsies, jo, turpinoties 
pārstrukturēšanai valstīs, kuras nebija 
Kopienas dalībvalstis pirms 2004. gada 
paplašināšanās, samazināsies uzņēmumu 
pašnodrošināšanai paredzētā piena 
ražošanas apjoms un ražošanas pieaugums 
joprojām būs ierobežots kvotu dēļ. Tai pašā 
laikā sagaidāms, ka pārstrādes 
uzņēmumiem piegādātā piena daudzums 
laika posmā, uz kuru attiecas prognozes, 
turpinās pieaugt. Ņemot vērā lielo iekšējo 
un ārējo pieprasījumu, piena kvotu 
sistēma šobrīd rada ierobežojumus 
ražošanas paplašināšanai, pretēji 
situācijai, kad kvotas ieviesa 
pārprodukcijas novēršanai. Šādā tirgus 
situācijā kvotas mazina orientētību uz 
tirgu, jo tās neļauj lauksaimniekiem 
adekvāti reaģēt uz cenu signāliem un kavē 
efektivitātes pieaugumu nozarē, palēninot 
pārstrukturēšanu. Tās ir paredzēts, 
piemērojot pakāpeniskus pielāgojumus, 
atcelt līdz 2015. gadam. Piena kvotu 
piemērošanas pakāpeniska pārtraukšana, 
tās katru gadu palielinot, kā noteikts šīs 
regulas I pielikumā (laikā no 
2009./2010. gada līdz 2013./2014. gadam 
par 1 % tirdzniecības gadā) nodrošinātu 
vienmērīgu pāreju, novēršot pārmērīgus 
pielāgojumus pēc kvotu piemērošanas 

(8) Paredzams, ka piena kvotu ierobežotais 
Kopienas kopējais piena ražošanas apjoms 
vidējā termiņā pakāpeniski, lai arī mēreni,
samazināsies, jo, turpinoties 
pārstrukturēšanai valstīs, kuras nebija 
Kopienas dalībvalstis pirms 2004. gada 
paplašināšanās, samazināsies uzņēmumu 
pašnodrošināšanai paredzētā piena 
ražošanas apjoms un ražošanas pieaugums 
joprojām būs ierobežots kvotu dēļ. Tai pašā 
laikā sagaidāms, ka pārstrādes 
uzņēmumiem piegādātā piena daudzums 
laika posmā, uz kuru attiecas prognozes, 
turpinās pieaugt. Piena kvotu 
palielinājums, kā noteikts šīs regulas 
I pielikumā (par 2 % 
2008./2009. tirdzniecības gadā un par 1 % 
2009./2010. un 2010./2011. tirdzniecības 
gadā), sniegs vajadzīgos elementus, lai 
varētu pienācīgi novērtēt tirgus situāciju 
piensaimniecības nozarē. 
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beigām.

Or. pt

Grozījums Nr. 60
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Paredzams, ka piena kvotu ierobežotais 
Kopienas kopējais piena ražošanas apjoms 
vidējā termiņā pakāpeniski, lai arī mēreni 
samazināsies, jo, turpinoties 
pārstrukturēšanai valstīs, kuras nebija 
Kopienas dalībvalstis pirms 2004. gada 
paplašināšanās, samazināsies uzņēmumu 
pašnodrošināšanai paredzētā piena 
ražošanas apjoms un ražošanas pieaugums 
joprojām būs ierobežots kvotu dēļ. Tai pašā 
laikā sagaidāms, ka pārstrādes 
uzņēmumiem piegādātā piena daudzums 
laika posmā, uz kuru attiecas prognozes, 
turpinās pieaugt. Ņemot vērā lielo iekšējo 
un ārējo pieprasījumu, piena kvotu sistēma 
šobrīd rada ierobežojumus ražošanas 
paplašināšanai, pretēji situācijai, kad 
kvotas ieviesa pārprodukcijas novēršanai. 
Šādā tirgus situācijā kvotas mazina 
orientētību uz tirgu, jo tās neļauj 
lauksaimniekiem adekvāti reaģēt uz cenu 
signāliem un kavē efektivitātes pieaugumu 
nozarē, palēninot pārstrukturēšanu. Tās ir 
paredzēts, piemērojot pakāpeniskus 
pielāgojumus, atcelt līdz 2015. gadam. 
Piena kvotu piemērošanas pakāpeniska 
pārtraukšana, tās katru gadu palielinot, kā 
noteikts šīs regulas I pielikumā (laikā no 
2009./2010. gada līdz 2013./2014. gadam 
par 1 % tirdzniecības gadā) nodrošinātu 
vienmērīgu pāreju, novēršot pārmērīgus 
pielāgojumus pēc kvotu piemērošanas 
beigām.

(8) Paredzams, ka valsts piena kvotu 
ierobežotais Kopienas kopējais piena 
ražošanas apjoms vidējā termiņā 
pakāpeniski, lai arī mēreni samazināsies, 
jo, turpinoties pārstrukturēšanai valstīs, 
kuras nebija Kopienas dalībvalstis pirms 
2004. gada paplašināšanās, samazināsies 
uzņēmumu pašnodrošināšanai paredzētā 
piena ražošanas apjoms un ražošanas 
pieaugums joprojām būs ierobežots valsts 
kvotu dēļ. Tai pašā laikā sagaidāms, ka 
pārstrādes uzņēmumiem piegādātā piena 
daudzums laika posmā, uz kuru attiecas 
prognozes, turpinās pieaugt. Ņemot vērā 
lielo iekšējo un ārējo pieprasījumu, piena 
kvotu sistēma šobrīd rada ierobežojumus 
ražošanas paplašināšanai, pretēji situācijai, 
kad kvotas ieviesa pārprodukcijas 
novēršanai. Šādā tirgus situācijā kvotas 
mazina orientētību uz tirgu, jo tās neļauj 
lauksaimniekiem adekvāti reaģēt uz cenu 
signāliem un kavē efektivitātes pieaugumu 
nozarē, palēninot pārstrukturēšanu. Tās ir 
paredzēts, piemērojot pakāpeniskus 
pielāgojumus, atcelt līdz 2015. gadam. 
Piena kvotu piemērošanas pakāpeniska 
pārtraukšana, tās katru gadu palielinot, kā 
noteikts šīs regulas I pielikumā (laikā no 
2009./2010. gada līdz 2013./2014. gadam 
par 1 % tirdzniecības gadā) ir 
nepietiekama tām dalībvalstīm, kurās šim 
„vienmērīgās” pārejas periodam jātuvina 
saimniecību gatavība lielākai konkurencei 
un kurām ir vajadzīgs lielāks un 
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diferencēts palielinājums, un galvenais —
lai tās varētu izvairīties no pārmērīgiem
pielāgojumiem pēc kvotu piemērošanas 
beigām.

Or. es

Grozījums Nr. 61
Elisabeth Jeggle, Markus Pieper

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8a) Pirms piena kvotu pielāgošanas 
jāanalizē ietekme no 2008. gada 1. aprīļa 
kvotu palielinājuma par 2 %. Jāiesniedz
ziņojums Eiropas Parlamentam par 
ietekmi uz pasaules tirgu un ES iekšējo 
tirgu. Ziņojumā arī jāanalizē konstatētās 
izmaiņas dažādos ražošanas reģionos 
saistībā ar ražojumu cenu un patēriņu, kā 
arī sociālās sekas. Turklāt pienācīgi 
jāņem vērā ainavas saglabāšanas nozīme 
dabīgi mazāk izdevīgajos reģionos, 
kultūrainavu saglabāšana un pienu 
ražojošo saimniecību konkurētspēja.

Or. de

Grozījums Nr. 62
Lutz Goepel

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8a) Sākot no 2009. gada vairs 
nevajadzētu ierobežot investīciju atbalstu 
līdz summai, kas atbilst noteiktajai kvotai, 
lai ražotāji varētu investēt atbilstoši tirgus 
prasībām.
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Or. de

Pamatojums

Im Hinblick auf die zu erwartenden Veränderungen in der Milchquotenregelung ab 2015, 
sollte den Milchproduzenten im Voraus die Möglichkeit gegeben werden, sich an die 
Veränderungen anzupassen und marktorientiert zu investieren, im besonderen auch da die 
Laufzeiten für Anträge zur Investitionsförderung relativ lang sind.

Grozījums Nr. 63
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8a) Kopienā kopumā piena kvotas netiek 
izmantotas, bet šī situācija ļoti atšķiras no 
situācijas ar valsts kvotām un to 
izmantošanas katrā dalībvalstī. Tādēļ, pēc 
pārskatīšanas veicot izmaiņas, ir 
nepieciešams ņemt vērā specifiskos 
apstākļus dalībvalstīs, kur ir strukturālas 
grūtības un/vai iekšējas problēmas, ko 
radījusi spriedze starp piedāvājumu un 
pieprasījumu; lai to risinātu, ir vajadzīgs 
lielāks palielinājums nekā iepriekš 
plānotais 1 % vispārējais lineārais 
palielinājums.

Or. es

Grozījums Nr. 64
Albert Deß

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Siera tirgus pakāpeniski paplašinās, 
pieaugot gan Kopienas iekšējam 
pieprasījumam, gan ārējam 

svītrots
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pieprasījumam. Tāpēc siera cenas kādu 
laiku ir saglabājušās stabilā līmenī, ko 
būtiski nav ietekmējusi arī neiepakoto 
produktu (sviesta un piena pulvera) 
institucionālo cenu samazināšanās.
Pastāvīga un fakultatīva atbalsta 
piešķiršana augstvērtīga, uz tirgu 
orientēta produkta, piemēram, siera 
privātai uzglabāšanai vairs nav pamatota 
ne no ekonomikas, ne no tirgus 
pārvaldības viedokļa un tāpēc ir jāatceļ.

Or. de

Pamatojums

Die Möglichkeit, Beihilfen für die private Lagerhaltung von Käse bereitzustellen, soll 
beibehalten werden.

Grozījums Nr. 65
Elisabeth Jeggle

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Siera tirgus pakāpeniski paplašinās, 
pieaugot gan Kopienas iekšējam 
pieprasījumam, gan ārējam pieprasījumam. 
Tāpēc siera cenas kādu laiku ir 
saglabājušās stabilā līmenī, ko būtiski nav 
ietekmējusi arī neiepakoto produktu 
(sviesta un piena pulvera) institucionālo
cenu samazināšanās. Pastāvīga un 
fakultatīva atbalsta piešķiršana 
augstvērtīga, uz tirgu orientēta produkta, 
piemēram, siera privātai uzglabāšanai vairs 
nav pamatota ne no ekonomikas, ne no 
tirgus pārvaldības viedokļa un tāpēc ir 
jāatceļ.

(9) Siera tirgus pakāpeniski paplašinās, 
pieaugot gan Kopienas iekšējam 
pieprasījumam, gan ārējam pieprasījumam. 
Tāpēc siera cenas kādu laiku ir 
saglabājušās stabilā līmenī, ko būtiski nav 
ietekmējusi arī neiepakoto produktu 
(sviesta un piena pulvera) institucionāla
cenu samazināšana. Pastāvīga un 
fakultatīva atbalsta piešķiršana 
augstvērtīga, uz tirgu orientēta produkta, 
piemēram, siera privātai uzglabāšanai 
pašreiz vairs nav nepieciešama ne no 
ekonomikas, ne no tirgus pārvaldības 
viedokļa, bet tā jāsaglabā kā „drošības 
tīkls”. Iegūtie finanšu līdzekļi jāpiešķir 
Piena fondam.

Or. de
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Pamatojums

Da eine rückläufige Marktentwicklung aus den unterschiedlichsten Gründen nicht 
ausgeschlossen werden kann, sollte ein gewisses Sicherheitsnetz für den Käsesektor erhalten 
bleiben.

Grozījums Nr. 66
Mairead McGuinness

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Atbalsts sviesta privātai uzglabāšanai 
netiek plaši izmantots. Tomēr, ņemot vērā 
piena ražošanas sezonālo raksturu Kopienā, 
sezonāls raksturs vienmēr būs arī sviesta 
ražošanai. Tāpēc uz sviesta tirgu var rasties 
pārejošs spiediens, kuru var mazināt ar 
sezonālās uzglabāšanas palīdzību. Tomēr 
šāds lēmums Komisijai jāpieņem, 
pamatojoties uz padziļinātu tirgus analīzi, 
nevis saskaņā ar pienākumu atvērt shēmu 
ik gadu, tāpēc shēmai ir jākļūst 
fakultatīvai.

(10) Atbalsts sviesta privātai uzglabāšanai 
netiek plaši izmantots. Tomēr, ņemot vērā 
piena ražošanas sezonālo raksturu Kopienā, 
sezonāls raksturs vienmēr būs arī sviesta 
ražošanai. Tāpēc uz sviesta tirgu var rasties 
pārejošs spiediens, kuru var mazināt ar 
sezonālās uzglabāšanas palīdzību. Lēmums 
par atbilstošu tirgus atbalsta līmeni 
jābalsta uz saskaņotu analīzi par tūlītējām 
tirgus vajadzībām.

Or. en

Grozījums Nr. 67
Albert Deß

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Atbalsti mīklas izstrādājumu un 
saldējuma ražošanai, kā arī tiešajam 
patēriņam paredzēta sviesta realizācijai 
tika samazināti atbilstīgi sviesta 
intervences cenas samazinājumam no 
2004. gada un, pirms konkursus atcēla 
labvēlīgās tirgus situācijas dēļ, tie bija 
nulles līmenī. Realizācijai piešķirtā

svītrots
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atbalsta shēmas vairs nav nepieciešamas 
tirgus atbalstīšanai intervences cenu 
līmenī un tāpēc ir jāatceļ.

Or. de

Pamatojums

Die Möglichkeit, Absatzbeihilfen für Butter zu gewähren, soll beibehalten werden.

Grozījums Nr. 68
Elisabeth Jeggle

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Atbalsti mīklas izstrādājumu un 
saldējuma ražošanai, kā arī tiešajam 
patēriņam paredzēta sviesta realizācijai tika 
samazināti atbilstīgi sviesta intervences 
cenas samazinājumam no 2004. gada un, 
pirms konkursus atcēla labvēlīgās tirgus 
situācijas dēļ, tie bija nulles līmenī.
Realizācijai piešķirtā atbalsta shēmas 
vairs nav nepieciešamas tirgus 
atbalstīšanai intervences cenu līmenī un 
tāpēc ir jāatceļ.

(12) Atbalsti mīklas izstrādājumu un 
saldējuma ražošanai, kā arī tiešajam 
patēriņam paredzēta sviesta realizācijai tika
samazināti atbilstīgi sviesta intervences 
cenas samazinājumam no 2004. gada un, 
pirms konkursus atcēla labvēlīgās tirgus 
situācijas dēļ, tie bija nulles līmenī.

Or. de

Pamatojums

Da eine rückläufige Marktentwicklung aus den unterschiedlichsten Gründen nicht 
ausgeschlossen werden kann, sollte ein gewisses Sicherheitsnetz für Absatzbeihilfen bei 
Butter erhalten bleiben.
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Grozījums Nr. 69
Mairead McGuinness

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Atbalsti mīklas izstrādājumu un 
saldējuma ražošanai, kā arī tiešajam 
patēriņam paredzēta sviesta realizācijai tika 
samazināti atbilstīgi sviesta intervences 
cenas samazinājumam no 2004. gada un, 
pirms konkursus atcēla labvēlīgās tirgus 
situācijas dēļ, tie bija nulles līmenī.
Realizācijai piešķirtā atbalsta shēmas vairs 
nav nepieciešamas tirgus atbalstīšanai 
intervences cenu līmenī un tāpēc ir jāatceļ.

(12) Atbalsti mīklas izstrādājumu un 
saldējuma ražošanai, kā arī tiešajam 
patēriņam paredzēta sviesta realizācijai tika 
samazināti atbilstīgi sviesta intervences 
cenas samazinājumam no 2004. gada un, 
pirms konkursus atcēla labvēlīgās tirgus 
situācijas dēļ, tie bija nulles līmenī.
Realizācijai piešķirtā atbalsta automātiskās 
ikgadējās shēmas vairs nav nepieciešamas 
tirgus atbalstīšanai intervences cenu līmenī, 
bet Eiropas Komisijai jāsaglabā iespēja 
atgriezties pie patēriņa veicināšanas.

Or. en

Grozījums Nr. 70
Constantin Dumitriu

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12)Atbalsti mīklas izstrādājumu un 
saldējuma ražošanai, kā arī tiešajam 
patēriņam paredzēta sviesta realizācijai tika 
samazināti atbilstīgi sviesta intervences 
cenas samazinājumam no 2004. gada un, 
pirms konkursus atcēla labvēlīgās tirgus 
situācijas dēļ, tie bija nulles līmenī. 
Realizācijai piešķirtā atbalsta shēmas vairs 
nav nepieciešamas tirgus atbalstīšanai 
intervences cenu līmenī un tāpēc ir jāatceļ.

(12) Atbalsti mīklas izstrādājumu un 
saldējuma ražošanai, kā arī tiešajam
patēriņam paredzēta sviesta realizācijai tika 
samazināti atbilstīgi sviesta intervences 
cenas samazinājumam no 2004. gada un, 
pirms konkursus atcēla labvēlīgās tirgus 
situācijas dēļ, tie bija nulles līmenī. 
Realizācijai piešķirtā atbalsta shēmas 
pašlaik vairs nav nepieciešamas tirgus 
atbalstīšanai intervences cenu līmenī, taču 
jāsaglabā kā „drošības tīkls”.

Or. ro
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Pamatojums

Uniunea Europeană trebuie să îşi păstreze pârghii de control prin care să poată proteja 
producătorii.

Grozījums Nr. 71
Kyösti Virrankoski

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Lai palielinātu Kopienas 
lauksaimniecības nozares konkurētspēju un 
veicinātu tās tirgus orientētību un 
ilgtspējību, tāpat kā 2003. gada kopējās 
lauksaimniecības politikas reformas 
gadījumā ir jāturpina pāreja no atbalsta 
ražošanai uz atbalstu ražotājiem. Šim 
nolūkam ir jāatceļ par žāvētu rupjo 
lopbarību, liniem, kaņepēm un kartupeļu 
cieti piešķiramie atbalsti, kas paredzēti 
Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulā 
(EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido 
lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju 
un paredz īpašus noteikumus dažiem 
lauksaimniecības produktiem (Vienotā 
TKO regula), un atbalsts šiem produktiem 
jāiekļauj katrai saimniecībai piešķirama 
atsaistītā ienākumu atbalsta shēmā. Tāpat 
kā 2003. gada KLP reformas gadījumā 
lauksaimniekiem maksātā atbalsta 
atsaistīšanas rezultātā faktiskās maksājumu 
summas paliks nemainīgas, bet ienākumu 
atbalsta efektivitāte būtiski palielināsies.

(13) Lai palielinātu Kopienas 
lauksaimniecības nozares konkurētspēju un 
veicinātu tās tirgus orientētību un 
ilgtspējību, tāpat kā 2003. gada kopējās 
lauksaimniecības politikas reformas 
gadījumā ir jāturpina pāreja no atbalsta 
ražošanai uz atbalstu ražotājiem. Šim 
nolūkam ir jāatceļ par žāvētu rupjo 
lopbarību, liniem un kaņepēm piešķiramie 
atbalsti, kas paredzēti Padomes 2007. gada 
22. oktobra Regulā (EK) Nr. 1234/2007, ar 
ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu 
organizāciju un paredz īpašus noteikumus 
dažiem lauksaimniecības produktiem 
(Vienotā TKO regula), un atbalsts šiem 
produktiem jāiekļauj katrai saimniecībai 
piešķirama atsaistītā ienākumu atbalsta 
shēmā. Tāpat kā 2003. gada KLP reformas 
gadījumā lauksaimniekiem maksātā 
atbalsta atsaistīšanas rezultātā faktiskās 
maksājumu summas paliks nemainīgas, bet 
ienākumu atbalsta efektivitāte būtiski 
palielināsies.

Or. en
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Grozījums Nr. 72
Constantin Dumitriu

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Padome 2000. gadā nolēma pārtraukt 
atbalsta piešķiršanu par īso linšķiedru un 
kaņepju šķiedrām. Šā lēmuma īstenošanai 
no 2009./2010. tirdzniecības gada ar 
Regulu (EK) Nr. 247/2008 tika pieņemti 
grozījumi vienotajā KTO, un tas attiecas 
arī uz tradicionālajos apgabalos audzētu 
linu pārstrādātājiem piešķirtā papildu 
atbalsta pārtraukšanu. Atbalsts par garo 
linšķiedru ir jāatsaista. Tomēr, lai 
atvieglinātu nozares pielāgošanos, pusei 
pārejas uz vienotā maksājuma shēmu 
jānotiek 2011. gadā un otrai daļai —
2013. gadā.

(14) Padome 2000. gadā nolēma pārtraukt 
atbalsta piešķiršanu par īso linšķiedru un 
kaņepju šķiedrām. Šā lēmuma īstenošanai 
no 2009./2010. tirdzniecības gada ar 
Regulu (EK) Nr. 247/2008 tika pieņemti 
grozījumi vienotajā KTO, un tas attiecas 
arī uz tradicionālajos apgabalos audzētu 
linu pārstrādātājiem piešķirtā papildu 
atbalsta pārtraukšanu. Atbalsts par garo 
linšķiedru ir jāatsaista. Tomēr, lai 
atvieglinātu nozares pielāgošanos, 
pašreizējā sistēma ir jāsaglabā vismaz līdz 
2012./2013. tirdzniecības gadam, tostarp 
Rumānijā un Bulgārijā līdz 
2014./2015. tirdzniecības gadam.

Or. ro

Pamatojums

Termenul propus iniţial era prea strâns. România şi Bulgaria vor trece la SPU abia din 2014.

Grozījums Nr. 73
Lutz Goepel

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Padome 2000. gadā nolēma pārtraukt 
atbalsta piešķiršanu par īso linšķiedru un 
kaņepju šķiedrām. Šā lēmuma īstenošanai 
no 2009./2010. tirdzniecības gada ar 
Regulu (EK) Nr. 247/2008 tika pieņemti 
grozījumi vienotajā KTO, un tas attiecas 
arī uz tradicionālajos apgabalos audzētu 
linu pārstrādātājiem piešķirtā papildu 

(14) Padome 2000. gadā nolēma pārtraukt 
atbalsta piešķiršanu par īso linšķiedru un 
kaņepju šķiedrām. Šā lēmuma īstenošanai 
no 2009./2010. tirdzniecības gada ar 
Regulu (EK) Nr. 247/2008 tika pieņemti 
grozījumi vienotajā KTO, un tas attiecas 
arī uz tradicionālajos apgabalos audzētu 
linu pārstrādātājiem piešķirtā papildu 
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atbalsta pārtraukšanu. Atbalsts par garo 
linšķiedru ir jāatsaista. Tomēr, lai 
atvieglinātu nozares pielāgošanos, pusei 
pārejas uz vienotā maksājuma shēmu 
jānotiek 2011. gadā un otrai daļai —
2013. gadā.

atbalsta pārtraukšanu. Atbalsts par garo 
linšķiedru ir jāatsaista. Tomēr, lai 
atvieglinātu nozares pielāgošanos, pārejai
uz vienotā maksājuma shēmu jānotiek 
vēlākais līdz 2013. gadam.

Or. de

Pamatojums

In seiner Entschließung vom  12. März, die mit überwältigender Mehrheit angenommen 
wurde, hat das EP eine längere Übergangszeit bis spätestens 2013 vorgeschlagen, und seine 
Leitlinien sollen an dieser Stelle umgesetzt werden.

Grozījums Nr. 74
Albert Deß

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Veicot žāvētas rupjās lopbarības 
režīma reformu 2003. gadā, atbalsts 
tika daļēji piešķirts ražotājiem un atsaistīts. 
Tāpēc, ņemot vērā „veselības pārbaudes” 
vispārējo virzību uz lielāku tirgus 
orientētību un dzīvnieku barības tirgus 
šābrīža perspektīvas, tagad pilnībā 
jāatsaista arī pārējie atbalsti šajā nozarē. 
Pārstrādātājiem piešķirtā atbalsta 
atcelšanas sekas iespējams mīkstināt, 
atbilstīgi pielāgojot cenu, kādu maksā 
izejvielu ražotājiem, kuri paši atbalsta 
atsaistīšanas rezultātā saņems tiesības uz 
lielāku tiešo atbalstu. Pārstrādātājiem 
piešķirtā atbalsta atcelšana ir pamatota 
arī, ņemot vērā tirgus situāciju un 
perspektīvas attiecībā uz proteīnaugiem 
kopumā. Ņemot vērā, ka nozare jau ir 
pārstrukturējusies kopš 2003. gada 
reformas un ka nesen ir atzīta žāvētas 
rupjās lopbarības ražošanas izteikti 
negatīvā ietekme uz vidi, atbalsts ir 

(15) Veicot žāvētas rupjās lopbarības 
režīma reformu 2003. gadā, atbalsts 
tika daļēji piešķirts ražotājiem un atsaistīts. 
Tāpēc, ņemot vērā „veselības pārbaudes” 
vispārējo virzību uz lielāku tirgus 
orientētību un dzīvnieku barības tirgus 
šībrīža perspektīvas, vēlākais līdz 
2013. gadam pilnībā jāatsaista arī pārējie 
atbalsti šajā nozarē.
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jāatsaista, paredzot īsu (divu gadu) 
pārejas posmu, lai ļautu nozarei 
pielāgoties.

Or. de

Pamatojums

Die Trockenfutterbranche benötigt noch einen längeren Übergangszeitraum mit 
Teilkopplung.

Grozījums Nr. 75
Lutz Goepel

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Veicot žāvētas rupjās lopbarības 
režīma reformu 2003. gadā, atbalsts 
tika daļēji piešķirts ražotājiem un atsaistīts. 
Tāpēc, ņemot vērā „veselības pārbaudes” 
vispārējo virzību uz lielāku tirgus 
orientētību un dzīvnieku barības tirgus 
šābrīža perspektīvas, tagad pilnībā 
jāatsaista arī pārējie atbalsti šajā nozarē. 
Pārstrādātājiem piešķirtā atbalsta 
atcelšanas sekas iespējams mīkstināt, 
atbilstīgi pielāgojot cenu, kādu maksā 
izejvielu ražotājiem, kuri paši atbalsta 
atsaistīšanas rezultātā saņems tiesības uz 
lielāku tiešo atbalstu. Pārstrādātājiem 
piešķirtā atbalsta atcelšana ir pamatota arī, 
ņemot vērā tirgus situāciju un perspektīvas 
attiecībā uz proteīnaugiem kopumā. Ņemot 
vērā, ka nozare jau ir pārstrukturējusies 
kopš 2003. gada reformas un ka nesen ir 
atzīta žāvētas rupjās lopbarības ražošanas 
izteikti negatīvā ietekme uz vidi, atbalsts ir 
jāatsaista, paredzot īsu (divu gadu) pārejas 
posmu, lai ļautu nozarei pielāgoties.

(15) Veicot žāvētas rupjās lopbarības 
režīma reformu 2003. gadā, atbalsts 
tika daļēji piešķirts ražotājiem un atsaistīts. 
Tāpēc, ņemot vērā „veselības pārbaudes” 
vispārējo virzību uz lielāku tirgus 
orientētību un dzīvnieku barības tirgus 
šābrīža perspektīvas, tagad pilnībā 
jāatsaista arī pārējie atbalsti šajā nozarē. 
Pārstrādātājiem piešķirtā atbalsta 
atcelšanas sekas iespējams mīkstināt, 
atbilstīgi pielāgojot cenu, kādu maksā 
izejvielu ražotājiem, kuri paši atbalsta 
atsaistīšanas rezultātā saņems tiesības uz 
lielāku tiešo atbalstu. Pārstrādātājiem 
piešķirtā atbalsta atcelšana ir pamatota arī, 
ņemot vērā tirgus situāciju un perspektīvas 
attiecībā uz proteīnaugiem kopumā. Ņemot 
vērā, ka nozare jau ir pārstrukturējusies 
kopš 2003. gada reformas un ka nesen ir 
atzīta žāvētas rupjās lopbarības ražošanas 
izteikti negatīvā ietekme uz vidi, atbalsts ir 
jāatsaista vēlākais līdz 2013. gadam, lai 
ļautu nozarei pielāgoties.

Or. de
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Pamatojums

In seiner Entschließung vom  12. März, die mit überwältigender Mehrheit angenommen 
wurde, hat das EP eine längere Übergangszeit bis spätestens 2013 vorgeschlagen, und seine 
Leitlinien sollen an dieser Stelle umgesetzt werden.

Grozījums Nr. 76
Véronique Mathieu, Joseph Daul

Proposition de règlement
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Ņemot vērā situācijas attīstību 
iekšējos un starptautiskajos graudaugu 
un kartupeļu cietes tirgos, kompensācija 
par cietes ražošanu vairs nav lietderīga 
attiecībā uz tās sākotnējiem mērķiem un 
tāpēc ir jāatceļ. Ņemot vērā tirgus 
situāciju un perspektīvas, šis atbalsts jau 
ir ticis uz kādu laiku noteikts nulles 
līmenī, un, tā kā šāda situācija varētu 
turpināties, atbalsta ātru atcelšanu varētu 
īstenot bez negatīvas ietekmes uz nozari.

svītrots

Or. fr

Pamatojums

Le système de la restitution à la production doit non seulement être maintenu mais la 
Commission devrait être invitée à présenter des propositions d’amélioration de ses modalités 
de fonctionnement.

Grozījums Nr. 77
Elisabeth Jeggle

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Noteikumi par ārkārtas pasākumiem 
tirgus atbalstam saistībā ar dzīvnieku 

svītrots



AM\738991LV.doc 35/73 PE412.017v01-00

LV

slimībām ir jāiekļauj vispārējos 
noteikumos par riska pārvaldību, tāpēc tie 
jāsvītro no Regulas (EK) Nr. 1234/2007.

Or. de

Grozījums Nr. 78
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
18.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18a) Ņemot vērā to, ka aizvien svarīgāka 
kļūst efektīva riska pārvaldība, 
dalībvalstīm jāsniedz iespēja daļēji segt 
lauksaimnieciskās darbības 
apdrošināšanas prēmijas, ko maksā 
lauksaimnieki vai ražotāju organizācijas, 
un finansiāli kompensēt dažus 
ekonomiskos zaudējumus, ko rada 
dzīvnieku vai augu slimības.

Or. es

Grozījums Nr. 79
Brian Simpson, Neil Parish, Lily Jacobs, Christel Schaldemose, Åsa Westlund

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
20.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20a) Komisija līdz 2013. gadam atceļ 
visas eksporta kompensācijas.

Or. en

Pamatojums

European export subsidies have enabled the EU for years to sell its goods on the world 
market at prices below the costs of production. This dumping of agricultural products 
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depresses world prices for agricultural products, undermining local production in developing 
countries. The EU should commit itself to eliminating all export subsidies in line with the 
Commission's commitments, outlined in its November Communication on the CAP Health 
Check.

Grozījums Nr. 80
Paulo Casaca

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
4. pants – –1. punkts (jauns)
Regula (EK) Nr.°247/2006
4. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

  (–1) Regulas (EK) Nr. 247/2006 4. panta 
3. punktu groza šādi.
„Atkāpjoties no 2. punkta a) apakšpunkta, 
no Azoru salām pārējā Kopienā turpmāk 
minētajos gados ir atļauts ievest šādu 
maksimālo cukura (KN kods 1701) 
daudzumu:
– 2008. gadā 3000 tonnas,
– 2009. gadā 2285 tonnas,
– 2010. gadā 1570 tonnas,
– 2011. gadā 855 tonnas.”

Or. pt

Pamatojums

Esta alteração visa adiar por dois anos o calendário relativo à expedição de açúcar previsto 
no Regulamento 247/2006, adaptando-o à data real da entrada em vigor do regulamento. Os 
apoios consagrados no citado regulamento só foram vertidos em lei e aplicados a partir de 
Abril de 2007, não foi por isso sido possível beneficiar dos incentivos à produção de 
beterrada de 2006 e de 2007, isto porque as sementeiras referentes ao ano agrícola de 2007 
foram anteriores a Abril.
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Grozījums Nr. 81
Duarte Freitas

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – –1. punkts (jauns)
Regula (EK) Nr.°247/2006
4. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-1) Regulas (EK) Nr. 247/2006 4. panta 
3. punktu groza šādi.
„Atkāpjoties no 2. punkta a) apakšpunkta, 
no Azoru salām uz pārējo Kopienu 
turpmāk minētajos gados ir atļauts nosūtīt 
šādu maksimālo cukura (KN kods 1701) 
daudzumu:

Or. pt

Grozījums Nr. 82
Paulo Casaca

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – –1.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr.°1234/2007
5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1.a) Regulas (EK) Nr. 247/2006 5. panta 
1. punktu groza šādi.
„Regulas (EK) Nr. 1260/2001 10. panta 
1. punktā noteiktajā laikā C cukuram, 
kurš minēts tās pašas regulas 13. pantā 
un kuru eksportē saskaņā ar Komisijas 
1981. gada 14. septembra Regulu (EEK) 
Nr. 2670/81, ar ko paredz sīki izstrādātus 
īstenošanas noteikumus attiecībā uz 
cukura produkciju, kas pārsniedz kvotu, 
un kuru ieved, lai patērētu Madeirā un 
Kanāriju salās kā balto cukuru (KN kods 
1701) un rafinētu un patērētu Azoru salās 
kā jēlcukuru (KN kods 17011210), 
saskaņā ar šo regulu nepiemēro 
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ievedmuitu 2. pantā noteiktās 
prognozējamo piegādes bilanču robežās.”

Or. pt

Pamatojums

A exemplo do que já acontece nas Canárias e na Madeira a alteração proposta permite que 
possa ser incluído nos produtos abrangidos pelo regime específico de abastecimento o açúcar 
em bruto de cana quando importado de países terceiros, o que alarga as possibilidades de 
abastecimento para as empresas trasnformadoras das regiões ultraperiféricas.

Grozījums Nr. 83
Duarte Freitas

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – –1.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr.°247/2006
5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1.a) Regulas (EK) Nr. 247/2006 5. panta 
1. punktu groza šādi.
„Regulas (EK) Nr. 1260/2001 10. panta 
1. punktā noteiktajā laikā C cukuram, 
kurš minēts tās pašas regulas 13. pantā 
un kuru eksportē saskaņā ar Komisijas 
1981. gada 14. septembra Regulu (EEK) 
Nr. 2670/81, ar ko paredz sīki izstrādātus 
īstenošanas noteikumus attiecībā uz 
cukura produkciju, kas pārsniedz kvotu, 
un kuru ieved, lai patērētu Madeirā un 
Kanāriju salās kā balto cukuru (KN kods 
1701), un kuru ieved kā jēlcukuru (KN 
kods 17011210), lai rafinētu un patērētu 
Azoru salās, saskaņā ar šo regulu 
nepiemēro ievedmuitu 2. pantā noteiktās 
prognozējamo piegādes bilanču robežās.”

Or. pt
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Grozījums Nr. 84
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
4. pants – 1. punkts
Regula (EK) Nr.°1234/2007
8. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Svītro 8. panta 1. punkta 
b) apakšpunktu.

svītrots

Or. es

Pamatojums

Esta enmienda restablece el precio de referencia para la intervención del arroz.

Grozījums Nr. 85
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
4. pants – 1. punkts
Regula (EK) Nr.°1234/2007
8. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Svītro 8. panta 1. punkta 
b) apakšpunktu.

svītrots

Or. es

Pamatojums

La intervención del arroz debe continuar en la situación actual como red de seguridad
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Grozījums Nr. 86
Béla Glattfelder

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
4. pants – 1. punkts
Regula (EK) Nr.°1234/2007
8. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Svītro 8. panta 1. punkta 
b) apakšpunktu.

svītrots

Or. hu

Pamatojums

A világ élelmiszerpiacait egyre gyakoribbá váló kínálati sokkok rázzák meg. Ezért az 
élelmiszerárak kiszámíthatatlanabbá váltak, és jóval nagyobb áringadozások lehetnek a 
jövőben. Indokolt, hogy az EU élelmiszer-ellátásának biztonsága érdekében szükség esetén 
intervenciós készletek álljanak rendelkezésre gabonából.

Grozījums Nr. 87
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
4. pants – 2. punkts
Regula (EK) Nr.°1234/2007
10. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Regulas 10. pantu groza šādi. svītrots
a) Panta 1. punktu groza šādi:
i) punkta a) apakšpunktu aizstāj ar šādu:
"a) parastie kvieši, mieži, kukurūza un 
sorgo;"
ii) svītro punkta b) apakšpunktu;

Or. es
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Pamatojums

Es necesario mantener la intervención para los productos incluidos actualmente en la OCM 
única.

Grozījums Nr. 88
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
4. pants – 2. punkts
Regula (EK) Nr.°1234/2007
10. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Regulas 10. pantu groza šādi. svītrots
a) Panta 1. punktu groza šādi:
i) punkta a) apakšpunktu aizstāj ar šādu:
"a) parastie kvieši, mieži, kukurūza un 
sorgo;"
ii) svītro punkta b) apakšpunktu;
b) Svītro 2. punktu.

Or. es

Pamatojums

La intervención de cereales y arroz no debe modificarse y mantenerse como una red de 
seguridad

Grozījums Nr. 89
Elisabeth Jeggle

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
4. pants – 2. punkts
Regula (EK) Nr.°1234/2007
10. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Regulas 10. pantu groza šādi. svītrots
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a) Panta 1. punktu groza šādi:
i) punkta a) apakšpunktu aizstāj ar šādu:
"a) parastie kvieši, mieži, kukurūza un 
sorgo;"
ii) svītro punkta b) apakšpunktu;
b) Svītro 2. punktu.

Or. de

Pamatojums

Die Interventionen sollten als Sicherheitsnetze weiterhin erhalten werden.

Grozījums Nr. 90
Béla Glattfelder

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
4. pants – 2. punkts
Regula (EK) Nr.°1234/2007
10. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Regulas 10. pantu groza šādi. svītrots
a) Panta 1. punktu groza šādi:
i) punkta a) apakšpunktu aizstāj ar šādu:
"a) parastie kvieši, mieži, kukurūza un 
sorgo;"
ii) svītro punkta b) apakšpunktu;

Or. hu

Pamatojums

A világ élelmiszerpiacait egyre gyakoribbá váló kínálati sokkok rázzák meg. Ezért az 
élelmiszerárak kiszámíthatatlanabbá váltak, és jóval nagyobb áringadozások lehetnek a 
jövőben. Indokolt, hogy az EU élelmiszer-ellátásának biztonsága érdekében szükség esetén 
intervenciós készletek álljanak rendelkezésre gabonából.
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Grozījums Nr. 91
Astrid Lulling

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
4. pants – 2. punkts – a apakšpunkts – ii a apakšpunkts (jauns)
Regula (EK) Nr.°1234/2007
10. pants – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pievieno šādu ea) apakšpunktu:
ea) svaigi vai dzesināti mājas cūku 
liemeņi un pusliemeņi, kas atbilst KN 
kodam 02031110, svaigas vai dzesinātas 
mājas cūku vēderdaļas (cauraugušās), kas 
atbilst KN kodam ex02031915, un 
neapstrādāti, svaigi vai atdzesēti cūku 
tauki, kas atbilst KN kodam ex02090011.

Or. en

Grozījums Nr. 92
Czesław Adam Siekierski

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
4. pants – 3. punkts
Regula (EK) Nr.°1234/2007
II daļa – I sadaļa – I nodaļa – II iedaļa – II apakšiedaļa – 11. pants – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) cūkgaļai jebkurā tirdzniecības gadā.

Or. pl

Grozījums Nr. 93
Csaba Sándor Tabajdi

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
4. pants – 3. punkts
Regula (EK) Nr.°1234/2007
II daļa – I sadaļa – I nodaļa – II iedaļa – II apakšiedaļa – 12. pants – 2. punkts – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija var pārtraukt valsts intervenci
bez 195. panta 1. punktā minētās komitejas 
palīdzības, ja cena par kviešiem ar 
minimālo proteīnu saturu 11 % 'Rouen 
delivered' ir augstāka nekā salīdzināmā 
cena. 

2. Komisija var pārtraukt valsts intervenci 
bez 195. panta 1. punktā minētās komitejas 
palīdzības, ja dalībvalstī vai kādā no tās 
reģioniem cena par kviešiem ar minimālo 
proteīnu saturu 11 % ir augstāka nekā 
salīdzināmā cena.

Or. hu

Pamatojums

Az intervenció működtetésének a Rouenból származó búza árához kötése hátrányos a tengeri 
kikötővel nem rendelkező országok termelői számára. A 101.31 eurós referenciaár mellett az 
intervenció nem nyújt védelmet a fő piactól távol élő termelők számára.

Grozījums Nr. 94
Véronique Mathieu, Joseph Daul

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
4. pants – 3. punkts
Regula (EK) Nr.°1234/2007
II daļa – I sadaļa – I nodaļa – II iedaļa – II apakšiedaļa – 12. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija var pārtraukt valsts intervenci 
bez 195. panta 1. punktā minētās 
komitejas palīdzības, ja cena par kviešiem 
ar minimālo proteīnu saturu 11 % 'Rouen 
delivered' ir augstāka nekā salīdzināmā 
cena.

2. Komisija var pārtraukt valsts intervenci, 
ja cena par kviešiem ar minimālo proteīnu 
saturu 11 % 'Rouen delivered' ir augstāka 
nekā salīdzināmā cena.

Komisija bez 195. panta 1. punktā minētās 
komitejas palīdzības atsāk intervenci, ja 
šā punkta pirmajā daļā paredzētie 
nosacījumi vairs nav spēkā.

Komisija atsāk intervenci, ja šā punkta 
pirmajā daļā paredzētie nosacījumi vairs 
nav spēkā.

Or. fr

Pamatojums

Aucune justification n'est donnée par la Commission pour retirer cette compétence au  comité 
de gestion, qui réunit les experts sectoriels des Etats membres.
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Grozījums Nr. 95
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
4. pants – 3. punkts
Regula (EK) Nr.°1234/2007
II daļa – I sadaļa – I nodaļa – II iedaļa – II apakšiedaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Regulas II daļas I sadaļas I nodaļas 
II iedaļas II apakšiedaļas nosaukumu 
aizstāj ar šādu:

svītrots

"II APAKŠIEDAĻA
IEPIRKŠANĀS SĀKŠANA UN 

PĀRTRAUKŠANA
11. pants

Valsts intervences periodi
Valsts intervence ir pieejama:
a) graudaugiem no 1. novembra līdz 31.
maijam;
b) cukuram visa 2008./2009. un 
2009./2010. tirdzniecības gada garumā;
c) liellopu un teļa gaļai jebkurā 
tirdzniecības gadā visu gadu;
d) sviestam un sausajam vājpienam no 
1. marta līdz 31. augustam.

12. pants
Valsts intervences sākšana

1. Laikposmos, kas minēti 11. pantā,
a) valsts intervenci uzsāk graudaugiem, 
cukuram, sviestam un sausajam 
vājpienam, nepārsniedzot maksimālos 
intervences apjomus, kas norādīti 
13. panta 1. punktā,
b) Komisija bez 195. panta 1. punktā 
minētās komitejas palīdzības uzsāk 
intervenci liellopu gaļai, ja atsauces 
laikposmā liellopu gaļas vidējā tirgus 
cena, kas reģistrēta, pamatojoties uz 
42. panta 1. punktā paredzēto Kopienas 
skalu liemeņu klasificēšanai, kādā 
dalībvalstī vai kādas dalībvalsts reģionā ir 
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zemāka nekā EUR 1560 par tonnu.
2. Komisija var pārtraukt valsts intervenci 
bez 195. panta 1. punktā minētās 
komitejas palīdzības, ja cena par kviešiem 
ar minimālo proteīnu saturu 11 % 'Rouen 
delivered' ir augstāka nekā salīdzināmā 
cena.
Komisija bez 195. panta 1. punktā minētās 
komitejas palīdzības atsāk intervenci, ja 
šā punkta pirmajā daļā paredzētie 
nosacījumi vairs nav spēkā.
3. Komisija bez 195. panta 1. punktā 
minētās komitejas palīdzības pārtrauc 
1. punkta b) apakšpunktā minēto valsts 
intervenci liellopu gaļai, ja 
minētajā punktā paredzētie nosacījumi 
atsauces laikposmā vairs nav spēkā.

13. pants
Intervences sliekšņi

1. Iepirkumus valsts intervencei veic, 
nepārsniedzot šādus maksimālos 
apjomus:
a) miežiem, kukurūzai un sorgo —
0 tonnas par katru 11.panta 
a) apakšpunktā minēto laikposmu;
b) cukuram — 600 000 tonnas, izteiktas 
baltā cukura tonnās, par katru 
tirdzniecības gadu;
c) sviestam — 30 000 tonnas par katru 
11. panta d) apakšpunktā minēto 
laikposmu;
d) sausajam vājpienam — 109 000 tonnas 
par katru 11.panta d) apakšpunktā minēto 
laikposmu;
2. Cukuram, ko tirdzniecības gadā 
uzglabā saskaņā ar 1. punkta 
b) apakšpunktu, nepiemēro nevienu no 
uzglabāšanas pasākumiem, kas paredzēti 
32., 52. un 63. pantā.
3. Atkāpjoties no 1. punkta, attiecībā uz tā 
a), c) un d) apakšpunktā minētajiem 
produktiem Komisija var nolemt turpināt 
valsts intervenci, pārsniedzot 
minētajā punktā norādītos apjomus, ja tas 
vajadzīgs, ņemot vērā tirgus situāciju un 
jo īpaši tirgus cenu attīstību."
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Or. es

Pamatojums

El régimen de intervención de cereales, arroz, azúcar, carne de vacuno, mantequilla, leche 
desnatada en polvo y porcino deben quedar en su situación actual funcionando como redes 
de seguridad.

Grozījums Nr. 96
Czesław Adam Siekierski

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
4. pants – 3. punkts
Regula (EK) Nr.°1234/2007
II daļa – I sadaļa – I nodaļa – II iedaļa – II apakšiedaļa – 13. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) miežiem, kukurūzai un sorgo —
0 tonnas par katru 11.panta 
a) apakšpunktā minēto laikposmu;

svītrots

Or. pl

Grozījums Nr. 97
Béla Glattfelder

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
4. pants – 3. punkts
Regula (EK) Nr.°1234/2007
II daļa – I sadaļa – I nodaļa – II iedaļa – II apakšiedaļa – 13. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) miežiem, kukurūzai un sorgo —
0 tonnas par katru 11.panta 
a) apakšpunktā minēto laikposmu;

svītrots

Or. hu

Pamatojums

A világ élelmiszerpiacait egyre gyakoribbá váló kínálati sokkok rázzák meg. Ezért az 
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élelmiszerárak kiszámíthatatlanabbá váltak, és jóval nagyobb áringadozások lehetnek a 
jövőben. Indokolt, hogy az EU élelmiszer-ellátásának biztonsága érdekében szükség esetén 
intervenciós készletek álljanak rendelkezésre gabonából.

Grozījums Nr. 98
Csaba Sándor Tabajdi

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
4. pants – 3. punkts
Regula (EK) Nr.°1234/2007
II daļa – I sadaļa – I nodaļa – II iedaļa – II apakšiedaļa – 13. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) miežiem, kukurūzai un sorgo —
0 tonnas par katru 11.panta a) apakšpunktā 
minēto laikposmu;

a) kukurūzai un sorgo — 0 tonnas par katru 
11.panta a) apakšpunktā minēto laikposmu;

Or. hu

Pamatojums

Az elmúlt időszak intervenciós felvásárlásának tapasztalatai nem indokolják az árpa 
intervenciójának a befagyasztását. Ugyanakkor az intervenció fenntartása a gabonapiac 
stabilitását jelentősen segítheti.

Grozījums Nr. 99
Esther De Lange

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
4. pants – 4. punkts
Regula (EK) Nr.°1234/2007
II daļa – I sadaļa – I nodaļa – II iedaļa – III apakšiedaļa – 18. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Intervences cenas un intervences 
pieļaujamos daudzumus produktiem, kas 
minēti 10. panta a), d), e) un 
f) apakšpunktā, nosaka Komisija konkursa 
kārtībā. Īpašos apstākļos konkursa 
procedūras vai arī noteiktās intervences 
cenas un intervences pieļaujamos 
daudzumus var attiecināt tikai uz atsevišķu 

1. Intervences cenas produktiem, kas 
minēti 10. panta a), d), e) un 
f) apakšpunktā, nosaka Komisija konkursa 
kārtībā, kad ir sasniegts 13. panta 
1. punktā noteiktais maksimālais apjoms. 
Īpašos apstākļos konkursa procedūras vai 
arī noteiktās intervences cenas un 
intervences pieļaujamos daudzumus var 
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dalībvalsti vai kādas dalībvalsts atsevišķu 
reģionu, pamatojoties uz reģistrētajām 
vidējām tirgus cenām.

attiecināt tikai uz atsevišķu dalībvalsti vai 
kādas dalībvalsts atsevišķu reģionu, 
pamatojoties uz reģistrētajām vidējām 
tirgus cenām.

Or. nl

Grozījums Nr. 100
Csaba Sándor Tabajdi

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
4. pants – 4. punkts
Regula (EK) Nr.°1234/2007
II daļa – I sadaļa – I nodaļa – II iedaļa – III apakšiedaļa – 18. pants – 2. punkts –
a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) graudaugiem ― attiecīgās 
salīdzināmās cenas;

svītrots

Or. hu

Pamatojums

A gabonára ne vonatkozzon a pályázatos rendszerű, régiókra korlátozható intervenció, mert a 
pályáztatási elv ellentétes a piaci stabilitást célzó egyéb intézkedésekkel.

Grozījums Nr. 101
Esther De Lange

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
4. pants – 4. punkts
Regula (EK) Nr.°1234/2007
II daļa – I sadaļa – I nodaļa – II iedaļa – III apakšiedaļa – 18. pants – 2. punkts –
c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) sviestam ― 90 % no salīdzināmās 
cenas;

c) intervences cenu sviestam nosaka 90 % 
apmērā no salīdzināmās cenas intervences 
maksimāli pieļaujamam apjomam, kas 
noteikts 13. panta 1. punkta 
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c) apakšpunktā;

Or. nl

Grozījums Nr. 102
Esther De Lange

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
4. pants – 4. punkts
Regula (EK) Nr.°1234/2007
II daļa – I sadaļa – I nodaļa – II iedaļa – III apakšiedaļa – 18. pants – 2. punkts –
d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) sausajam vājpienam ― salīdzināmo 
cenu.

d) kā intervences cenu sausajam 
vājpienam nosaka salīdzināmo cenu 
intervences maksimāli pieļaujamam 
apjomam, kas noteikts 13. panta 1. punkta 
d) apakšpunktā;

Or. nl

Grozījums Nr. 103
Constantin Dumitriu

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
4. pants – 4. punkts
Regula (EK) Nr.°1234/2007
II daļa – I sadaļa – I nodaļa – II iedaļa – III apakšiedaļa – 18. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) intervences cenu cūkgaļas nozarē 
standarta kvalitātes cūku liemeņiem 
nosaka Komisija. Intervences cena 
nedrīkst pārsniegt 92 % no salīdzināmās 
cenas un nedrīkst nokrist zem 78 % no 
salīdzināmās cenas;
b) standarta kvalitātes produktiem, kas 
nav cūku liemeņi, intervences cenu iegūst 
no attiecības starp attiecīgo produktu 
komercvērtību un cūku liemeņu 
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komercvērtību;
c) produktiem, kas nav standarta 
kvalitātes produkti, intervences cenu 
iegūst no spēkā esošās cenas par attiecīgo 
standarta kvalitāti, aprēķinā ņemot vērā 
kvalitātes atšķirību no standarta 
kvalitātes. Šī cena atbilst noteiktai 
kvalitātei.

Or. ro

Pamatojums

În continuare există pericole care pot afecta piaţa şi Uniunea Europeană trebuie să îşi 
păstreze pârghii de control prin care să poată proteja producătorii.

Grozījums Nr. 104
Csaba Sándor Tabajdi

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
4. pants – 6. punkts
Regula (EK) Nr.°1234/2007
31. pants – 1. punkts – i apakšpunkts – cba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

cba) par kviešiem, miežiem, kukurūzu un 
sorgo.

Or. hu

Pamatojums

A jelenlegi intervenciós felvásárlási árak nem nyújtanak fedezetet a termelők megnövekedett 
költségeire (különös tekintettel a gázolaj, műtrágya, növényvédőszer költségekre), így 
célszerűbb, ha a termelők a magántárolás támogatásával lehetőséget kapnak a kedvezőbb 
piaci ár kivárására.
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Grozījums Nr. 105
Paulo Casaca

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
4. pants – 4.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr.°1234/2007
II daļa – I sadaļa – I nodaļa – II iedaļa – IV apakšiedaļa – 26. pants – a apakšpunkts –
iia apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4.a) Regulas (EK) Nr. 1234/2007 
26. panta otrās daļas a) apakšpunktam, 
kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar 
Regulu (EK) Nr. 361/2008, pievieno šādu 
jaunu daļu:
„iv) izmantot saskaņā ar īpašas piegādes 
kārtību, kā noteikts Regulas (EK) 
Nr. 247/2006 5. pantā.”

Or. pt

Pamatojums

A exemplo do que foi autorizado para a indústria química europeia também os organismos de 
intervenção poderão vender o açúcar existente na intervenção comunitária para 
abastecimento das regiões ultraperiféricas, alrgando assim as possibilidades de 
abastecimento em açúcar dessas regiões devido aos fortes constrangimentos que se têm 
verificado no mercado.

Grozījums Nr. 106
Duarte Freitas

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
4. pants – 4.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr.°1234/2007
II daļa – I sadaļa – I nodaļa – II iedaļa – IV apakšiedaļa – 26. pants – a apakšpunkts –
iia apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4.a) Regulas (EK) Nr. 1234/2007 
26. panta otrās daļas a) apakšpunktam, 
kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar 
Regulu (EK) Nr. 361/2008, pievieno šādu 
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jaunu daļu:
„iv) izmantot saskaņā ar īpašas piegādes 
kārtību, kā noteikts Regulas (EK) 
Nr. 247/2006 5. pantā.”

Or. pt

Pamatojums

As Regiões Ultraperiféricas (RUPs) têm sofrido importantes constrangimentos ao nível do 
abastecimento de ramas de beterraba para produção de açúcar, pelo que seria pertinente 
permitir que os organismos de intervenção possam também vender o açúcar que existe na 
intervenção comunitária às RUPs.

Grozījums Nr. 107
Ilda Figueiredo

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
4. pants – 4.b punkts (jauns)
Regula (EK) Nr.°1234/2007
II daļa – I sadaļa – I nodaļa – II iedaļa – IV apakšiedaļa – 27.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4.b) II daļas I sadaļā iekļauj šādu 
IVa apakšiedaļu.

„IVa apakšiedaļa
Risku un krīžu pārvaldība
Sabiedriskā apdrošināšana

1. Kopiena izveido sabiedrisku 
lauksaimniecības apdrošināšanu, ko 
finansē no Kopienas līdzekļiem, lai tādu 
nelaimju kā sausuma, vētras, krusas, 
meža ugunsgrēku vai epizootijas 
gadījumā lauksaimniekiem būtu garantēts 
ienākumu minimums.
2. Sabiedrisko lauksaimniecības 
apdrošināšanu var iedalīt saimniecību 
apdrošināšanā, ienākumu garantijas 
apdrošināšanā, ganāmpulku 
apdrošināšanā un kompensāciju fondos.

Or. pt
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Pamatojums

A sequência de calamidades que tem vindo a afectar os agricultores e que os poderá voltar a 
afectar no futuro exige a criação de um seguro agrícola público, financiado por fundos 
comunitários, que lhes permita garantir um rendimento mínimo em casos de calamidades 
públicas como a seca, temporais, granizo, incêndios, epizootias, etc.

Grozījums Nr. 108
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
4. pants – 4.b punkts (jauns)
Regula (EK) Nr.°1234/2007
c – 27.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27.a) II daļas I sadaļā iekļauj šādu 
tekstu. 
IVa NODAĻA
Risku pārvaldība
I iedaļa
Lauksaimnieciskās darbības 
apdrošināšana
112.a pants
Lauksaimnieciskās darbības 
apdrošināšana
1. Dalībvalstis var finansiāli palīdzēt segt 
apdrošināšanas prēmijas, atlīdzinot 
ekonomiskos zaudējumus, ko radījušas 
dabas katastrofas, nelabvēlīgi klimatiskie 
apstākļi, kā arī dzīvnieku vai augu 
slimības. 
Šajā pantā: 
– „nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi” ir 
laika apstākļi, kas pielīdzināmi dabas 
katastrofām, piemēram, sals, krusa, ledus, 
lietus vai sausums, kas vienā reizē 
iznīcina vairāk nekā 30 % no attiecīgā 
lauksaimnieka vidējās gada produkcijas 
iepriekšējo trīs gadu laikā vai no trīs gadu 
vidējās produkcijas, pamatojoties uz 
iepriekšējo piecu gadu periodu un 
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izslēdzot augstāko un zemāko rādītāju;
– „ekonomiski zaudējumi” ir jebkuras 
papildu izmaksas, kas radušās 
lauksaimniekam, veicot ārkārtas 
pasākumus, lai samazinātu attiecīgā 
tirgus apgādi, vai jebkuri būtiski 
produkcijas zaudējumi. Izmaksas, par 
kurām var piešķirt kompensāciju saskaņā 
ar citiem Kopienas noteikumiem, un 
izmaksas, ko radījusi citu 
veterinārsanitāro, veterināro vai 
fitosanitāro pasākumu izmantošana, 
neuzskata par ekonomiskiem 
zaudējumiem.
2. Saskaņā ar kritērijiem, kas noteikti 
Komisijas Regulas (EK) Nr. 1857/2006 
12. panta 2. punktā, finansiālais atbalsts 
vienam lauksaimniekam ir noteikts 80 % 
vai 50 % no apdrošināšanas prēmijas.
Dalībvalstis var ierobežot tās prēmijas 
lielumu, par kuru ir tiesības saņemt 
piemaksu, nosakot attiecīgu maksimālo 
apjomu.
3. Apdrošināšanas maksājumi kompensē 
ne vairāk kā kopējās šādu 1. punktā 
minēto zaudējumu aizstāšanas izmaksas 
un neietver prasību precizēt vai norādīt 
nākamās produkcijas veidu vai 
daudzumu.
4. Visas finanšu iemaksas tieši iemaksā 
attiecīgajam lauksaimniekam.
5. Dalībvalstu izmaksas par finansējuma 
piešķiršanu līdzfinansē no 68. panta 
1. punktā minētajiem Kopienas fondiem 
40 % apmērā no šā panta 2. punktā 
noteiktās apdrošināšanas iemaksu 
attaisnotās summas.
Šā punkta pirmā daļa neierobežo 
dalībvalstu tiesības pilnībā vai daļēji segt 
savu finansējuma daļu, attiecīgajās 
nozarēs izmantojot kolektīvās atbildības 
obligātās sistēmas. 
6. Finansiālais ieguldījums nedrīkst radīt 
šķēršļus iekšējo apdrošināšanas 
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pakalpojumu tirgus darbībai. Finansiālo 
ieguldījumu nedrīkst ierobežot līdz 
apdrošināšanai, ko nodrošina viena 
apdrošināšanas uzņēmējsabiedrība vai 
uzņēmējsabiedrību grupa vai uz ko 
attiecas nosacījums, ka apdrošināšanas 
līgums jāslēdz ar uzņēmējsabiedrību, kas 
reģistrēta attiecīgajā dalībvalstī.
2. iedaļa
Kopfondi
112.b pants
1. Dalībvalstis, veicot iemaksas 
kopfondos, var paredzēt piemaksas 
lauksaimniekiem, lai segtu ekonomiskus 
zaudējumus, ko radījušas dabas 
katastrofas, nelabvēlīgi klimatiskie 
apstākļi, kā arī dzīvnieku vai augu 
slimības.
Šajā pantā:
– „kopfonds” ir dalībvalsts saskaņā ar 
valsts tiesību aktiem apstiprināta sistēma, 
kas ļauj iesaistītajiem lauksaimniekiem 
apdrošināties pret saimniecību 
ekonomiskiem zaudējumiem, ko radījušas 
dabas katastrofas, nelabvēlīgi klimatiskie 
apstākļi, kā arī dzīvnieku vai augu 
slimības;
– „nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi” ir 
laika apstākļi, kas pielīdzināmi dabas 
katastrofām, piemēram, sals, krusa, ledus, 
lietus vai sausums, kas vienā reizē 
iznīcina vairāk nekā 30 % no attiecīgā 
lauksaimnieka vidējās gada produkcijas 
iepriekšējo trīs gadu laikā vai no trīs gadu 
vidējās produkcijas, pamatojoties uz 
iepriekšējo piecu gadu periodu un 
izslēdzot augstāko un zemāko rādītāju.
– „ekonomiski zaudējumi” ir jebkuras 
papildu izmaksas, kas radušās 
lauksaimniekam, veicot ārkārtas 
pasākumus, lai samazinātu attiecīgā 
tirgus apgādi, vai jebkuri būtiski 
produkcijas zaudējumi. Izmaksas, par 
kurām var piešķirt kompensāciju saskaņā 
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ar citiem Kopienas noteikumiem, un 
izmaksas, ko radījuši citi 
veterinārsanitārie, veterinārie vai 
fitosanitārie pasākumi, neuzskata par 
ekonomiskiem zaudējumiem.
3. Kopfonds finansiālo kompensāciju 
izmaksā tieši iesaistītajiem 
lauksaimniekiem, kurus skāruši 
ekonomiskie zaudējumi.
Kopfonda izmaksātās finansiālās 
kompensācijas avots ir:
a) pamatkapitāls, ko iesaistītie 
lauksaimnieki ieguldījuši fondā, un/vai
b) aizņēmumi, ko fonds izdarījis saskaņā 
ar komercnoteikumiem. Sākotnējo 
kapitālu nevar veidot publisks 
finansējums.
4. Finansiālie ieguldījumi, kas minēti 
1. punktā, var attiekties uz:
a) administratīvajām izmaksām kopfonda 
izveidošanai, kas sadalītas maksimāli trim 
gadiem,
b) kapitāla un procentu atmaksu par 
aizņēmumiem, ko kopfonds izdarījis 
saskaņā ar komercnoteikumiem, lai 
izmaksātu lauksaimniekiem finansiālu 
kompensāciju,
c) summu, ko kopfonds lauksaimniekiem 
kā finansiālu kompensāciju izmaksājis no 
pamatkapitāla.
To komercaizņēmumu minimālo un 
maksimālo ilgumu, par kuriem ir tiesības 
pretendēt uz finansiālu atbalstu, nosaka 
Komisija saskaņā ar 128. panta 2. punktā 
minēto procedūru.
Ja finansiālā kompensācija izmaksāta no 
fonda saskaņā ar pirmās daļas c) punktu, 
publiskajam finansiālajam atbalstam ir 
jānotiek atbilstīgi grafikam, kāds 
paredzēts minimālā ilguma 
komerciālajam aizņēmumam.  
5. Finansiālais ieguldījums nepārsniedz 
80 % no 4. punktā minētajām izmaksām. 
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Izmaksas, ko nesedz finansiālie 
ieguldījumi, jāsedz iesaistītajiem 
lauksaimniekiem.
Dalībvalstis var ierobežot izmaksas, par 
kurām ir tiesības uz finansiālo 
ieguldījumu, piemērojot:
a) katram fondam maksimālo apjomu, 
b) katrai vienībai attiecīgu maksimālo 
apjomu.
6. Dalībvalstu izmaksas par finansējuma 
piešķiršanu līdzfinansē Kopiena no 
68. panta 1. punktā noteiktajiem fondiem 
40 % apmērā no 4. punktā noteiktajām 
attaisnotajām summām.
Pirmā daļa neierobežo dalībvalstu tiesības 
pilnībā vai daļēji segt savu finansējuma 
daļu, attiecīgajās nozarēs izmantojot 
kolektīvās atbildības obligātās sistēmas.
7. Dalībvalstis nosaka noteikumus 
kopfonda izveidošanai un pārvaldībai, jo 
īpaši attiecībā uz kompensācijas 
maksājumu piešķiršanu lauksaimniekiem 
krīzes gadījumā vai šo noteikumu 
pārvaldībai un kontrolei. Pirms to 
piemērošanas dalībvalstis informē 
vienotās KTO pārvaldības komiteju, lai 
saskaņotu Kopienas līmeņa darbības. 

Or. es

Pamatojums

La gestión de riesgos debe formar parte de la OCM única, mediante seguros agrícolas ( de 
cultivo y/o ganaderos) y mutualidades.

Grozījums Nr. 109
Véronique Mathieu, Joseph Daul

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
4. pants – 5. punkts
Regula (EK) Nr.°1234/2007
II daļa – I sadaļa – I nodaļa – III iedaļa – I apakšiedaļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Svītro II daļas I sadaļas I nodaļas III 
iedaļas I apakšiedaļu.

svītrots

Or. fr

Pamatojums

Le beurre constitue le produit d'excédent le plus sensible, et sur lequel le maintien d'outils 
d'intervention est le plus important. A ce titre, il convient d'améliorer la proposition de la 
Commission en maintenant le caractère obligatoire de l'aide au stockage privé, et les aides à 
l'écoulement pour le beurre, tout en acceptant une simplification de ces oeuvres, dont la 
gestion est fort complexe.

Grozījums Nr. 110
Vincenzo Aita, Alessandro Battilocchio, Francesco Ferrari, Vincenzo Lavarra, Donato 
Tommaso Veraldi

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
4. pants – 5. punkts
Regula (EK) Nr.°1234/2007
II daļa – I sadaļa – I nodaļa – III iedaļa – I apakšiedaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Svītro II daļas I sadaļas I nodaļas 
III iedaļas I apakšiedaļu.

svītrots

Or. it

Grozījums Nr. 111
Vincenzo Aita, Alessandro Battilocchio, Francesco Ferrari, Vincenzo Lavarra, Donato 
Tommaso Veraldi

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
4. pants – 5.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr.°1234/2007
28.a pants (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5.a) Regulas 28. pantu aizstāj ar šādu 
tekstu.

„28. pants
Produkti, par kuriem var saņemt 

subsīdijas
1. Atbilstoši šā panta noteikumiem un 
papildu prasībām un nosacījumiem, ko 
Komisija noteikusi saskaņā ar šīs regulas 
43. pantu, atbalstu privātiem 
uzglabātājiem piešķir par šādu produktu 
uzglabāšanu: 
i) „grana padano”, kas ir vismaz deviņus 
mēnešus vecs;
ii) „parmigiano reggiano”, kas ir vismaz 
piecpadsmit mēnešus vecs;
iii) „provolone”, kas ir vismaz trīs 
mēnešus vecs.”

Or. it

Pamatojums

L'emendamento tende a mantenere in vigore l’aiuto obbligatorio per l’ammasso privato dei 
formaggi mantenuto nella riforma del settore del 2003. L’aiuto in questione è finalizzato a far 
fronte a situazioni di crisi contingenti che possono essere risolte tramite un ritiro temporaneo 
dal mercato di una parte della produzione.

Grozījums Nr. 112
Vincenzo Aita, Alessandro Battilocchio, Francesco Ferrari, Vincenzo Lavarra, Donato 
Tommaso Veraldi

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
4. pants – 5.b punkts (jauns)
Regula (EK) Nr.°1234/2007
29. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5.b) Svītro Regulas (EK) Nr. 1234/2007 
29. pantu.
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Or. it

Grozījums Nr. 113
Véronique Mathieu, Joseph Daul

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
4. pants – 6. punkts
Regula (EK) Nr.°1234/2007
31. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Regulas 31. pantu groza šādi. svītrots
a) Panta 1. punktu groza šādi:
i) pēc c) apakšpunkta iekļauj 
šādus punktus:
"ca) par nesālītu sviestu, kas ražots no 
krējuma vai piena apstiprinātā Kopienas 
uzņēmumā un kurā piena tauku 
minimālais saturs ir 82 %, beztauku 
sausnas saturs ir 2 % un maksimālais 
mitruma saturs ir 16 %,
cb) par sālītu sviestu, kas ražots no 
krējuma vai piena apstiprinātā Kopienas 
uzņēmumā un kurā piena tauku 
minimālais saturs ir 80 %, beztauku 
sausnas saturs ir 2 %, maksimālais 
mitruma saturs ir 16 % un maksimālais 
sāls saturs ir 2 %;"
ii) svītro e) apakšpunktu;
b) Svītro 2. punkta otro daļu.

Or. fr

Pamatojums

Un amendement précédent maintient les aides au stockage obligatoires. Elles n'ont donc plus 
à figurer parmi les aides facultatives.
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Grozījums Nr. 114
Giuseppe Castiglione

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
4. pants – 6. punkts
Regula (EK) Nr.°1234/2007
31. pants – 1. punkts - ii apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) svītro e) apakšpunktu; svītrots

Or. it

Grozījums Nr. 115
Vincenzo Aita, Donato Tommaso Veraldi, Vincenzo Lavarra, Francesco Ferrari, 
Alessandro Battilocchio

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
4. pants – 6. punkts
Regula (EK) Nr.°1234/2007
31. pants – 1. punkts - ii apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) svītro e) apakšpunktu; svītrots

Or. it

Pamatojums

È necessario mantenere la possibilità di un aiuto all'ammasso privato anche per altri 
formaggi a lunga stagionatura e per formaggi prodotti con latte di pecora e/o capra.

Grozījums Nr. 116
Giuseppe Castiglione

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
4. pants – 6. punkts
Regula (EK) Nr.°1234/2007
31. pants – 1. punkts – b apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) Svītro 2. punkta otro daļu. svītrots

Or. it

Grozījums Nr. 117
Vincenzo Aita, Donato Tommaso Veraldi, Vincenzo Lavarra, Francesco Ferrari, 
Alessandro Battilocchio

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
4. pants – 6. punkts
Regula (EK) Nr.°1234/2007
31. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) Svītro 2. punkta otro daļu. svītrots

Or. it

Pamatojums

È necessario mantenere la possibilità di un aiuto all'ammasso privato anche per altri 
formaggi a lunga stagionatura e per formaggi prodotti con latte di pecora e/o capra.

Grozījums Nr. 118
Giuseppe Castiglione

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
4. pants – 8. punkts
Regula (EK) Nr.°1234/2007
36. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Svītro 36. pantu. svītrots

Or. it
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Pamatojums

E’ necessario mantenere l’art. 36 del reg. 1234/2007 che prevede la concessione dell’aiuto 
per i formaggi tramite l’ammasso privato qualora l’andamento dei prezzi e delle scorte dei 
formaggi di cui all’articolo 31, paragrafo 1, lettera e), evidenzi un grave squilibrio del 
mercato che potrebbe essere ridotto o appianato mediante un ammasso stagionale. Tale 
misura costituisce uno strumento competitivo per le aziende e favorisce l’aumento della 
qualità dei prodotti.

Grozījums Nr. 119
Elisabeth Jeggle

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
4. pants – 8. punkts
Regula (EK) Nr.°1234/2007
36. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Svītro 36. pantu. svītrots

Or. de

Pamatojums

Da eine rückläufige Marktentwicklung aus den unterschiedlichsten Gründen nicht 
ausgeschlossen werden kann, sollte ein gewisses Sicherheitsnetz für den Käsesektor erhalten 
bleiben.

Grozījums Nr. 120
Vincenzo Aita, Donato Tommaso Veraldi, Vincenzo Lavarra, Francesco Ferrari, 
Alessandro Battilocchio

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
4. pants – 8. punkts
Regula (EK) Nr.°1234/2007
36. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Svītro 36. pantu. svītrots

Or. it
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Pamatojums

È necessario mantenere la possibilità di un aiuto all'ammasso privato anche per altri 
formaggi a lunga stagionatura e per formaggi prodotti con latte di pecora e/o capra.

Grozījums Nr. 121
María Isabel Salinas García

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
4. pants – 10. punkts
Regula (EK) Nr.°1234/2007
43. pants – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

"a) prasībām un noteikumiem attiecībā uz 
produktiem, ko iepērk valsts intervencē 
atbilstoši 10. pantam vai kam piešķir 
valsts atbalstu uzglabāšanai privātās 
noliktavās atbilstoši 31. pantam, jo īpaši 
attiecībā uz kvalitāti, kvalitātes grupām, 
kvalitātes šķirām, produktu kategorijām, 
daudzumu, iepakojumu, tostarp 
marķējumu, maksimālo produkta vecumu, 
saglabāšanu, produkta stadiju, uz kuru 
attiecas intervences cena, uzglabāšanas 
ilgumu privātā noliktavā;"

svītrots

Or. es

Pamatojums

El régimen de intervención de cereales, arroz, azúcar, carne de vacuno, mantequilla, leche 
desnatada en polvo y porcino deben quedar en su situación actual funcionando como redes 
de seguridad.

Grozījums Nr. 122
Jan Mulder, Niels Busk

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
4. pants – 11. punkts
Regula (EK) Nr.°1234/2007
44. pants
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Svītro 44. pantu. svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 123
Ilda Figueiredo

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
4. pants – 14. punkts
Regula (EK) Nr.°1234/2007
55. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Tiek grozīts Padomes 2003. gada 
jūnijā pieņemtais lēmums, attiecinot 
spēkā esošo valsts piena kvotu sistēmu uz 
laiku pēc 2015. gada.

Or. pt

Pamatojums

É necessário defender os direitos adquiridos que o sistema das quotas de produção 
representam no sector do leite, embora com necessidade de ajustamento para o tornar mais 
justo, pois considera-se que o regime de quotas protege países e regiões de economia mais 
frágil e os pequenos produtores. O fim das mesmas conduziria à liberalização do sector,  à 
concentração e intensificação da produção.

Grozījums Nr. 124
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
4. pants – 14. punkts
Regula (EK) Nr.°1234/2007
55. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Komisija līdz 2010. gada 30. jūnijam 
iesniedz ietekmes ziņojumu par piena 
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tirgus faktiskajām vajadzībām atbilstošas 
kvantitātes kontroles iespējām.
Izmaiņas piensaimniecības nozarē 
pieņem, nākot klajā ar atsevišķu tiesību 
akta priekšlikumu.

Or. de

Pamatojums

Grozījums Nr. 125
Vincenzo Aita, Vincenzo Lavarra, Alessandro Battilocchio, Francesco Ferrari, Donato 
Tommaso Veraldi

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
4. pants – 14.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr.°1234/2007
66. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14.a) Regulas (EK) Nr. 1234/2007 
66. pantu papildina ar šādu 1.a punktu.
1.a Vispārējs kvotu palielinājumu, kas 
katrai dalībvalstij paredzēts laika posmam 
no 2009./2010. līdz 
2014./2015. tirdzniecības gadam, izmanto 
iepriekš, sākot no 2009. gada 1. aprīļa, 
tādā mērā, cik nepieciešams, lai segtu 
iespējamo IX pielikuma 1. punktā 
noteikto valsts kvotu pārsniegšanu.

Or. it

Pamatojums

Appare necessario consentire che gli aumenti già previsti dalla Commissione nella propria 
proposta possano essere utilizzati in via anticipata, fin dal 1° aprile 2009, qualora si renda 
necessario per uno stato Membro, coprire gli esuberi produttivi.
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Grozījums Nr. 126
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
4. pants – 14.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr.°1234/2007
66. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14.a) Regulas (EK) Nr. 1234/2007 
66. pantu papildina ar šādu 3.a punktu.
3.a Dalībvalstis, kurām ir īpašas nozares 
pielāgošanas vajadzības, atbilstoši nozares 
situācijai nosaka kvotu palielinājumu, kas 
pārsniedz ES paredzēto vispārējo 5 % 
palielinājumu.

Or. es

Grozījums Nr. 127
Jan Mulder

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
4. pants – 14.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr.°1234/2007
66. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14a) Regulas (EK) Nr. 1234/2007 
66. pantam pievieno šādu punktu.
5.a Valsts kvotu atlikušajā laikā līdz tās 
atcelšanai katru gadu palielina par 3 %, 
kā noteikts I pielikumā.

Or. en
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Grozījums Nr. 128
Niels Busk

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
4. pants – 14.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr.°1234/2007
66. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14a) Regulas (EK) Nr. 1234/2007
66. pantam pievieno šādu punktu.
5.a Valsts kvotu atlikušajā laikā līdz tās 
atcelšanai katru gadu palielina par 2 %, 
kā noteikts I pielikumā.

Or. en

Grozījums Nr. 129
Jan Mulder, Niels Busk

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
4. pants – 14.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr.°1234/2007
66. pants – 5.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14b) Regulas (EK) Nr. 1234/2007 
66. pantam pievieno šādu punktu.
5.b Dalībvalstis drīkst piemērot pagaidu 
kvotu palielinājumu, pamatojoties uz 
piena kvotu neizmantošanu citās 
dalībvalstīs, ja tās var pierādīt, ka to 
piensaimniecības nozare, turpinot darbību 
saskaņā ar pamatnoteikumiem, 
visticamāk nepiedzīvos „drošu 
piezemēšanos”. Tādēļ Komisija katru 
gadu aprēķina neizmantotās piena kvotas.
Komisija novērtē dalībvalstu iespējamo 
pieteikšanos uz papildu kvotu 
palielinājumu un katra tirdzniecības gada 
sākumā iesniedz priekšlikumu par papildu 
ražošanas kvotu pagaidu piešķiršanu.
Šādām pagaidu kvotām attiecīgajā 
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tirdzniecības gadā vienmēr jābūt 
mazākām nekā iepriekšējā tirdzniecības 
gada neizmantotās kvotas. Komisijai var 
palīdzēt 195. panta 1. punktā minētā 
komiteja.

Or. en

Grozījums Nr. 130
Astrid Lulling

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
4. pants – 14.b punkts (jauns)
Regula (EK) Nr.°1234/2007
78. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Par pienu un citiem piena produktiem, 
kas pārdoti, pārsniedzot saskaņā ar II 
apakšiedaļu noteikto valsts kvotu, 
jāmaksā papildu nodeva, ja pēc 
līdzsvarošanas Kopienas līmenī joprojām 
tiek konstatēts tīrais pārpalikums.
Papildu nodeva par 100 kilogramiem 
piena ir EUR 27,83 par 2008./2009. un 
2009./2010. tirdzniecības gadu,
EUR 23,19 par 2010./2011. tirdzniecības 
gadu,
EUR 18,55 par 2011./2012. tirdzniecības 
gadu,
EUR 13,91 par 2012./2013. tirdzniecības 
gadu,
EUR 9,27 par 2013./2014. tirdzniecības 
gadu
un EUR 4,64 par 
2014./2015. tirdzniecības gadu.

Or. en
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Grozījums Nr. 131
Jan Mulder, Niels BuskRegulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
4. pants – 14.b punkts (jauns)
Regula (EK) Nr.°1234/2007
78. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14b) Regulas (EK) Nr. 1234/2007 
78. panta 1. punktu aizstāj ar šādu tekstu.
1. Pienam un citiem piena produktiem, 
kas pārdoti, pārsniedzot saskaņā ar II 
apakšiedaļu noteikto valsts kvotu, nosaka 
papildu nodevu.
Nodevu par 100 kilogramiem piena līdz 
2015. tirdzniecības gadam nosaka šādi:
a) 2009./2010. tirdzniecības gadā EUR 
20,00 ;
b) 2010./2011. tirdzniecības gadā EUR 
18,00;
c) 2011./2012. tirdzniecības gadā EUR 
16,00;
d) 2012./2013. tirdzniecības gadā EUR 
14,00;
e) 2013./2014. tirdzniecības gadā EUR 
12,00;
f) 2014./2015. tirdzniecības gadā EUR 
10,00.
Tomēr Komisija, kurai palīdz komiteja, 
kas minēta 195. panta 1. punktā, atkarībā 
no tirgus apstākļiem var nolemt vēl vairāk 
samazināt šajā pantā noteikto papildu 
nodevu par noteiktu tirdzniecības gadu.

Or. en

Pamatojums

The DG AGRI report ´Agricultural Commodity Markets Outlook 2008 - 2017´, concludes that 
for the next decades the world trade volume of most dairy products is outpacing the world's 
production and that the ´EU is set to loose ground´ in the world dairy market. European 
farmers should be given the chance to fulfil the demand on the international dairy market.
Therefore, the super levy should be reduced annually. This will also guarantee a soft landing 
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of the dairy sector in all Member States.

Grozījums Nr. 132
Carmen Fraga Estévez

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
4. pants – 14.b punkts (jauns)
Regula (EK) Nr.°1234/2007
78. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Valstīs, kuru ražošanas kvota 
tradicionāli ir mazāka nekā iekšējais 
patēriņš, šo likmi samazinās, izmantojot 
procedūru, kas paredzēta 195. pantā

Or. es

Grozījums Nr. 133
Vincenzo Lavarra, Vincenzo Aita, Alessandro Battilocchio, Francesco Ferrari, Donato 
Tommaso Veraldi

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
4. pants – 14.b punkts (jauns)
Regula (EK) Nr.°1234/2007
78. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14.b) Regulas 78. panta 2. punktu aizstāj 
ar šādu tekstu.
„2. Pēc ES līmenī neizmantoto 
pamatsummu pārvietošanas 
(proporcionāli pārsniegtajam līmenim) 
dalībvalstis ir parādā Kopienai papildu 
nodevu par valstij noteiktās kvotas 
pārsniegšanu, kā arī atsevišķi par 
tiešajām piegādēm un tirdzniecību un tās 
pārskaita ELGF 99 % no maksājamās 
summas laikā starp 16. oktobri un 
30. novembri pēc attiecīgā 12 mēnešu 
perioda.”
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Or. it

Pamatojums

Si propone una compensazione tra le maggiori e minori quantità prodotte dai differenti Stati 
Membri perche si ritiene iniquo che alcuni Stati Membri debbano essere assoggettati a 
penalizzazioni anche quando non viene superato il quantitativo globale di produzione di latte 
a livello dell'Unione.

Grozījums Nr. 134
Elisabeth Jeggle, Markus Pieper

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
4. pants – 14.b punkts (jauns)
Regula (EK) Nr.°1234/2007
78. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14.b) Regulas (EK) Nr. 1234/2007 
78. pantu papildina ar šādu 3.a punktu.
„3.a Visi ienākumi, kas gūti no papildu 
nodevas maksājumiem Eiropas 
Savienībai, kā arī apropriāciju 
ietaupījumi lauksaimniecības budžetā 
jāiemaksā Piena fondā piensaimniecības 
nozares atbalsta pasākumu īstenošanai.
Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. [..]/2008 
[jaunā regula par tiešajiem 
maksājumiem] 68. pantu [vispārēji 
noteikumi] atbalsta pasākumus nedrīkst 
finansēt, izmantojot šo sistēmu.”

Or. de

Pamatojums

Der Milchsektor ist eine sensible Branche. Geld, das im Agrarhaushalt und speziell im 
Milchsektor eingespart wird, sollte zur Entlastung und zur Umstrukturierung dieses Sektors 
verwendet werden.


	738991lv.doc

