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PR_CNS_art51am

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
nodoto balsu vairākums

**I Sadarbības procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

**II Sadarbības procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

*** Piekrišanas procedūra
Parlamenta deputātu vairākums, izņemot gadījumus, kas minēti 
EK līguma 105.,107.,161.un 300. pantā un ES līguma 7. pantā

***I Koplēmuma procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

***II Koplēmuma procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

***III Koplēmuma procedūra (trešais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopīgo projektu

(Norādīto procedūru izvēlas atkarībā no Komisijas ierosinātā juridiskā 
pamata)

Grozījumi normatīvā tekstā

Parlamenta grozījumos izmaiņas ir treknrakstā un slīprakstā. Attiecībā uz 
normatīviem grozījumu aktiem tās daļas, kuras tiek pārņemtas no jau esoša 
teksta, ko Parlaments vēlas grozīt, lai gan Komisija to nav grozījusi, ir 
izceltas treknrakstā. Iespējamie teksta fragmentu svītrojumi tiek apzīmēti 
šādi: [...]. Teksts parastā slīprakstā tehniskajiem dienestiem norāda tās 
normatīvā teksta daļas, kurās ir ierosināti labojumi galīgajam teksta 
variantam (piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta daļas vai to izlaidumi 
kādā no valodām). Šie labojumu ierosinājumi jāapstiprina attiecīgajiem 
tehniskajiem dienestiem.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Padomes regulai par izmaiņām kopējā lauksaimniecības politikā, 
veicot grozījumus Regulā (EK) Nr. 320/2006, (EK) Nr. 1234/2007, (EK) Nr. 3/2008 un 
(EK) Nr. […]/2008
(COM(2008)0306 – C6-0241/2008 – 2008/0104(CNS))

(Apspriežu procedūra)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2008)0306),

– ņemot vērā EK līguma 36. un 37. pantu, saskaņā ar ko Padome ar to ir apspriedusies 
(C6-0241/2008),

– ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

– ņemot vērā Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas ziņojumu (A6-0000/2008),

1. apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2. aicina Komisiju attiecīgi grozīt tās priekšlikumu saskaņā ar EK līguma 250. panta 
2. punktu;

3. aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi nepievienoties Parlamenta 
apstiprinātajam tekstam;

4. prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Komisijas 
priekšlikumu;

5. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Grozījums Nr. 1

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, 

(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, 
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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 
sliekšņiem, kam pieskaitīts ikmēneša 
palielinājums. Tāpēc vienkāršošanas 
labad intervences laikposmi attiecībā uz 
graudaugiem jāsaskaņo visā Kopienā.

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 jāsāk tikai tirdzniecības gada 
pēdējos mēnešos.

Or. fr

Pamatojums

Intervences sākšana dažus mēnešus pirms tirdzniecības gada beigām ļauj izvairīties no 
spekulācijas un pilnībā saglabāt tai atvēlēto „drošības tīkla” funkciju.



PR\727830LV.doc 7/35 PE407.828v01-00

LV

Grozījums Nr. 2

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, 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, 
intervences princips ir jāsaglabā, lai 
uzturētu „drošības tīklu”, jo straujas 
pārmaiņas tirgū veselības aizsardzības vai 
citu iemeslu dēļ nekad nedrīkst izslēgt, 
taču intervence jāsamazina līdz nullei 
tonnu.

Or. fr

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
5. 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. 

svītrots

Or. fr
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Grozījums Nr. 4

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) Programmā 2000 noteikts 2,4 % ES 
kopējā piena references daudzuma 
pieaugums. No vienas puses, tas izpaudās 
kā īpaši noteikts palielinājums Itālijai, 
Spānijai, Grieķijai, Īrijas Republikai un 
Ziemeļīrijai uz diviem gadiem no 
2000./2001. gada līdz 2001./2002. gadam, 
bet, no otras puses, kā 1,5 % lineārs piena 
kvotu palielinājums visām tām 
dalībvalstīm, kas nesaņēma īpašu piena 
kvotas palielinājumu, uz trim gadiem no 
2006./2007. gada līdz 2008./2009. gadam.
Padome 2003. gada jūnijā panāca 
kompromisu un vienojās, ka spēkā esošais 
piena kvotu režīms jāpagarina līdz 
2014./2015. gadam. Turklāt Grieķijai 
kvotu palielināja par 120 000 tonnām un 
Azoru salām no 2005./2006. gada par 
50 000 tonnām (samazināja no 
paredzētajām papildu 73 000 tonnām 
2003./2004. gadā un 61 500 tonnām 
2004./2005. gadā). ES 27 dalībvalstīm 
2008./2009. piena kvotas gadam ir 
panākta vienošanās par 2 % kvotas 
palielinājumu.

Or. en

Pamatojums

Ieteiktais kvotas palielinājums ir daļa no vēsturiska notikuma, kas jāatspoguļo „veselības 
pārbaudes” priekšlikuma apsvērumos.
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Grozījums Nr. 5

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 
ierobežojuma dēļ 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.

Or. en

Pamatojums
Skatoties uz ES kopumā, izrādās, ka piena kvotas netiek izmantotas. 2006./2007. kvotu gada 
rezultāti ES kopumā rāda, ka nav izmantotas kvotas par 1,9 miljoniem tonnu un no 27 
dalībvalstīm 18 nav izmantojušas tām piešķirtās kvotas. Prognozes par 2007./2008. gadu ir 
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līdzīgas. Referents iesaka papildus 2 % palielinājumam 2008./2009. gadā, par ko jau panākta 
vienošanās, palielināt piena kvotu par 1 % 2009./2010. un 2010./2011. tirdzniecības gadā. 
Referents vēlas pārvērtēt tirgus situāciju turpmākajiem kvotu gadiem, jo piena tirgus ļoti 
strauji attīstās.

Grozījums Nr. 6

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8a) Eiropas Savienībā kopumā piena 
kvota netiek izmantota.

Or. en

Pamatojums

ES kopumā piena kvotas netiek izmantotas. 2006./2007. kvotu gada rezultāti ES kopumā rāda, 
ka kvotas nav izmantotas par 1,9 miljoniem tonnu un no 27 dalībvalstīm 18 nav izmantojušas 
tām piešķirtās kvotas. Eiropas Komisija uzskata, ka šim 2007./2008. kvotu gadam netiks 
izmantotas kvotas 3 miljonu tonnu apmērā (precīzi dati būs pieejami tikai 2008. gada 
septembrī).

Grozījums Nr. 7

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 

(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 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 
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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.

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. fr

Grozījums Nr. 8

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) Komisijas ziņojums Eiropas 
Parlamentam un Padomei par linu un 
kaņepju nozari (COM(2008)0307) 
apstiprina atbalsta sistēmas piemērotību 
un efektivitāti linu un kaņepju pārstrādē. 
Komisija apstiprina linu un kaņepju 
kultūru ļoti pozitīvo ietekmi uz vides 
aizsardzību un bioloģisko daudzveidību, jo 
tās it īpaši labvēlīgi ietekmē augseku, uz 
nodarbinātības veicināšanu un 
saglabāšanu problēmu skartos reģionos 
un uz jaunu rūpniecības noieta tirgu 
attīstību, it īpaši saistībā ar 
biomateriāliem. Visbeidzot, Komisija 
uzsver galvenos jautājumus saistībā ar 
atbalsta sistēmas atcelšanu. Tādēļ spēkā 
esošā atbalsta sistēma ir jāsaglabā vismaz 
līdz 2012./2013. tirdzniecības gadam.

Or. fr
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Grozījums Nr. 9

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.

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Noteikumi par ārkārtas pasākumiem 
tirgus atbalstam saistībā ar dzīvnieku 
slimībām ir jāiekļauj vispārējos 
noteikumos par riska pārvaldību, tāpēc tie 
jāsvītro no Regulas (EK) Nr. 1234/2007.

svītrots



PR\727830LV.doc 13/35 PE407.828v01-00

LV

Or. fr

Grozījums Nr. 11

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 
ražas apdrošināšanas prēmijas, ko maksā 
lauksaimnieki vai ražotāju organizācijas, 
vai arī finansiāli kompensēt dažus 
ekonomiskos zaudējumus, ko rada 
dzīvnieku vai augu slimības.

Or. fr

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Ražotāju organizācijām var būt 
labvēlīga nozīme piedāvājuma sadalīšanā
tajās nozarēs, kurās pastāv ražotāju un 
noņēmēju koncentrācijas nelīdzsvarotība. 
Tāpēc dalībvalstīm jābūt iespējai atzīt visu 
nozaru ražotāju organizācijas.

(19) Lai gan ražas apdrošināšana vai 
kopējie fondi var veicināt korektīvu riska 
pārvaldību, šāda pieeja var izrādīties 
finansiāli un sociāli ļoti dārga, tāpēc 
vienlaikus jāveicina preventīvu riska 
pārvaldības instrumentu izstrāde.
Ražotāju organizācijām un starpnozaru
organizācijām var būt būtiska nozīme 
šādā preventīvā pārvaldībā, it īpaši 
sadalot piedāvājumu tajās nozarēs, kurās 
pastāv ražotāju un noņēmēju 
koncentrācijas nelīdzsvarotība, vai 
uzlabojot zināšanas par tirgiem. Tāpēc 
dalībvalstīm jābūt iespējai atzīt visu nozaru 
ražotāju un profesionālās organizācijas. 

Or. fr
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Pamatojums

Krīžu pārvaldībā preventīvai pieejai jākļūst par prioritāru mērķi, jo a posteriori pieeja var 
izrādīties ārkārtīgi dārga gan ekonomiskā, gan nodarbinātības ziņā.

Grozījums Nr. 13

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20a) Ir jāizmanto pašreizējā situācija un 
jādod pozitīvs signāls it īpaši 
jaunattīstības valstīm, kuras jau ilgu laiku 
pieprasa atcelt eksporta atbalstu, ko 
daudzas attīstītās valstis piešķir 
graudaugu eksportētājiem.

Or. fr

Grozījums Nr. 14

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) Svītro 2. punktu. svītrots

Or. fr

Pamatojums

Pat tad, ja intervence cūkgaļas tirgū nav izmantota ļoti ilgu laiku, nav saprātīgi to atcelt. No 
vienas puses, vienmēr pastāv iespējamība rasties jaunām epizootijām, kas var radīt nopietnas 
tirgus problēmas, un, no otras puses, graudaugu tirgū ir pilnīgi jauna situācija.
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Grozījums Nr. 15

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 – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) graudaugiem no 1. novembra līdz 
31. maijam;

a) graudaugiem no 1. marta līdz 
31. maijam;

Or. fr

Pamatojums

Konkursa sistēmas paredzēšanas vietā, kas varētu veicināt cenu pazemināšanos, drīzāk 
jāmaina intervences ilgums, to saīsinot līdz dažiem mēnešiem tirdzniecības gada beigās, kas 
ļautu sistēmai pildīt tai pienākošās „drošības tīkla” funkcijas, vienlaikus izvairoties no 
spekulācijām.

Grozījums Nr. 16

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 – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) liellopu un teļa gaļai jebkurā 
tirdzniecības gadā visu gadu;

c) liellopu, teļa un cūkas gaļai jebkurā 
tirdzniecības gadā visu gadu;

Or. fr

Grozījums Nr. 17

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 –– 1. punkts –
ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) Komisija bez 195. panta 1. punktā 
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minētās komitejas palīdzības uzsāk
intervenci cūkgaļas tirgū, ja atsauces 
laikposmā cūkgaļas vidējā tirgus cena 
cūku liemeņiem — kā noteikts saskaņā ar 
katrā dalībvalstī reģistrētām cenām 
reprezentatīvajos Kopienas tirgos, kas 
vērtētas, izmantojot koeficientus, kuri 
izsaka cūku kopskaita relatīvo daudzumu 
katrā no dalībvalstīm — ir un, visticamāk, 
saglabāsies zem 103 % no salīdzināmās 
cenas.

Or. fr

Grozījums Nr. 18

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 –
da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) cūkgaļai — 0 tonnas par katru 
11. panta a) apakšpunktā minēto 
laikposmu.

Or. fr

Pamatojums

Ja tiek atkārtoti ieviesta intervence cūkgaļas tirgū, tā jānosaka 0 tonnu apmērā, lai tā kalpotu 
par „drošības tīklu” bez ietekmes uz budžetu tik ilgi, kamēr situācija nozarē ir normāla.

Grozījums Nr. 19

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4) Regulas II daļas I sadaļas I nodaļas 
II iedaļas III apakšiedaļas nosaukumu 

svītrots
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aizstāj ar šādu:
„III apakšiedaļa

Intervences cenas
18. pants

Intervences cenas
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 dalībvalsti vai kādas 
dalībvalsts atsevišķu reģionu, 
pamatojoties uz reģistrētajām vidējām 
tirgus cenām.
2. Saskaņā ar 1. punktu noteiktā 
intervences cena nedrīkst pārsniegt:
a) graudaugiem ― attiecīgās 
salīdzināmās cenas;
b) liellopu gaļai ― vidējo tirgus cenu, kas 
reģistrēta kādā dalībvalstī vai kādas 
dalībvalsts reģionā un palielināta par 
summu, ko nosaka Komisija, pamatojoties 
uz objektīviem kritērijiem;
c) sviestam ― 90 % no salīdzināmās 
cenas;

d) sausajam vājpienam ― salīdzināmo 
cenu.

3. Cukura intervences cena ir 80 % no 
salīdzināmās cenas, kas noteikta 
nākamajam tirdzniecības gadam pēc 
tirdzniecības gada, kurā izvirzīts 
piedāvājums. Tomēr, ja maksājumu 
aģentūrai piedāvātā cukura kvalitāte 
atšķiras no IV pielikuma B punktā 
definētās standarta kvalitātes, kurai 
piemēro salīdzināmo cenu, intervences 
cenu attiecīgi paaugstina vai pazemina."

Or. fr
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Pamatojums

Pastāv risks, ka vispārināta konkursa sistēma var radīt nevēlamu ietekmi uz cenām un līdz ar 
to nozīmīgas negatīvas sekas.

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
4. pants –6. punkts– a apakšunkts – -i daļa (jauna)
Regula (EK) Nr. 1234/2007
31. pants – 1. punkts – c apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-i) c) apakšpunktu aizstāj ar šādu tekstu:

„c) par svaigu vai dzesinātu līdz 12 
mēnešiem vecu liellopu gaļu saskaņā ar 
XIa pielikuma klasifikāciju un pieaugušu 
liellopu gaļu, kas ir to liemeņu, liemeņu 
pušu, rekonstruējamo liemeņu ceturtdaļu, 
priekšējo liemeņa ceturtdaļu vai pakaļējo 
liemeņa ceturtdaļu veidā, kas klasificēti 
saskaņā ar Kopienas skalu pieaugušu 
liellopu liemeņu klasificēšanai, kura 
noteikta 42. panta 1. punktā;”

Or. fr

Pamatojums

Teļa gaļu nedrīkst uzglabāt privāti, lai gan tā ir pakļauta tiem pašiem neparedzamiem 
apstākļiem kā cita veida gaļa. Lai šo gaļu turpmāk varētu identificēt un nodrošināt iespēju 
noteikt tās izcelsmi, nav pamata to izslēgt.

Grozījums Nr. 21

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

„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, un cūkgaļas 
gadījumā arī šo produktu sarakstu, 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;” 

Or. fr

Grozījums Nr. 22

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11) Svītro 44. pantu. svītrots

Or. fr

Pamatojums

Šis noteikums ir izrādījies efektīvs smagu krīžu laikā, piemēram, 2001. gada mutes un nagu 
sērgas epizootijas laikā. Komisija tomēr ir iecerējusi to atcelt un šādu atcelšanu pamato ar 
dzīvnieku un augu slimību gadījumiem paredzētu kopfondu izveidi. Tie būtu papildinoši, nevis 
identiski pasākumi. Laikā, kad izplatās jaunas un virulentas dzīvnieku slimības, piemēram, 
infekciozais katarālais drudzis, ir jāsaglabā 44. pants, pamatojoties uz piesardzības principu.
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Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
4. pants – 12. punkts – a apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1234/2007
46. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) Panta 1. punktu aizstāj ar šādu: svītrots
„1. Šīs regulas 45. pantā minētajiem 
ārkārtas atbalsta pasākumiem Kopiena 
piešķir līdzfinansējumu 50 % apjomā no 
dalībvalstu izdevumiem."

Or. fr

Grozījums Nr. 24

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

14.a Regulas (EK) Nr. 1234/2007 
78. pantam pievieno šādu 3.a punktu:
„3.a Kopējie ES ieņēmumi no nodevas par 
kvotu pārsniegšanu un ietaupījumi 
saistībā ar tirgus pasākumu atcelšanu 
piena ražošanas jomā jāiekļauj fondā, kas 
paredzēts ES piena nozares 
pārstrukturēšanai.
Pasākumus, ko finansē saskaņā ar 
Regulas (EK) Nr. [..]/2008 [jauna tiešo 
maksājumu regula] 68. pantu [Vispārēji 
noteikumi], nefinansē no šīs shēmas.”

Or. en

Pamatojums

Piena nozare ir jutīga. Nauda, kas iegūta no piena nozares un paturēta piena nozarē, 
jāizmanto šīs nozares pārstrukturēšanai un veicināšanai.
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Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
4. pants – 17. punkts
Regula (EK) Nr. 1234/2007
II daļa – I sadaļa – IV nodaļa – I iedaļa – I apakšiedaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

17) Svītro II daļas I sadaļas IV nodaļas 
I iedaļas I apakšiedaļu.

svītrots

Or. fr

Pamatojums

Jau iepriekš izskaidrotu iemeslu dēļ saistībā ar Regulas Nr. 1782/2003 grozījumiem nav 
pamata atcelt šos atbalsta pasākumus. 

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
4. pants – 18.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 1234/2007
91. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

18.a Regulas 91. panta 1. punkta otro 
daļu aizstāj ar šādu tekstu:
„2009./2010. līdz 2012./2013. tirdzniecības 
gadam atbalstu ar tādiem pašiem 
nosacījumiem piešķir arī par linu un 
kaņepju stiebru apstrādi īso šķiedru 
ražošanai.”

Or. fr

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
4. pants – 19. punkts
Regula (EK) Nr. 1234/2007
92. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„1. Regulas 91. pantā paredzēto atbalstu 
par garo linšķiedru nosaka šādā apjomā: 

„1. Regulas 91. pantā paredzēto atbalstu 
par garo linšķiedru nosaka šādā apjomā:

a) EUR 200 par 2009./2010. un 
2010./2011. tirdzniecības gadu; un

a) garai linšķiedrai: EUR 160 par tonnu 
no 2009./2010. līdz 2012./13. tirdzniecības 
gadam;

b) EUR 100 par 2011./2012. un
2012./2013. tirdzniecības gadu;”.

b) īsajām linu un kaņepju šķiedrām, 
kurās piemaisījumu un spaļu 
procentuālais sastāvs nepārsniedz 7,5 % : 
EUR 90 par tonnu no 2009./2010. līdz
2012./2013. tirdzniecības gadam.

Tomēr dalībvalstis, ņemot vērā 
tradicionālos noieta tirgus, var pieņemt 
lēmumu par atbalsta piešķiršanu:
a) par īso linšķiedru, kurā piemaisījumu 
un spaļu procentuālais saturs ir no 7,5 % 
līdz 15 %;
b) par kaņepju šķiedru, kurā 
piemaisījumu un spaļu procentuālais 
saturs ir no 7,5 % līdz 25 %.
Otrajā daļā paredzētajos gadījumos 
dalībvalsts piešķir atbalstu par daudzumu, 
kas nepārsniedz daudzumu, kas saražots 
atbilstoši noteikumam par 7,5 % 
piemaisījumu un spaļu.”

Or. fr

Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
4. pants – 20.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 1234/2007
94. pants – 1.a punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

20.a Regulas 94. panta 1.a punktu aizstāj 
ar šādu tekstu:
„1.a Attiecībā uz īso linšķiedru un 
kaņepju šķiedru, par kuru var piešķirt 
atbalstu, nosaka maksimālo garantēto 



PR\727830LV.doc 23/35 PE407.828v01-00

LV

daudzumu 147 265 tonnas par katru 
tirdzniecības gadu laikposmā no
2009./2010. līdz 2012./2013. tirdzniecības 
gadam. Šo daudzumu sadala noteiktām 
dalībvalstīm kā valstij garantēto 
daudzumu saskaņā ar XI pielikuma 
A.II punktu.”

Or. fr

Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
4. pants – 20.b punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 1234/2007
94.a pants 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

20.b Regulas 94.a pantu aizstāj ar šādu 
tekstu:
„No 2009./2010. līdz 
2012./2013. tirdzniecības gadam papildu 
atbalstu piešķir pilnvarotajam 
pirmapstrādes veicējam par platībām, kas 
apsētas ar liniem I un II zonā, kā 
aprakstīts XI pielikuma A.III punktā, un 
stiebriem, kuru izstrāde ir:

a) pirkšanas/pārdošanas līguma vai 
91. panta 1. punktā minēto saistību 
priekšmets un

b) atbalsta pārstrādei garajās šķiedrās 
priekšmets.

Papildu atbalsta apmērs ir EUR 120 par 
vienu hektāru I zonā un EUR 50 par 
vienu hektāru II zonā.”

Or. fr
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Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
4. pants – 24. punkts
Regula (EK) Nr. 1234/2007
101. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

24. Svītro 101. pantu. 24. Regulas 101. pantu aizstāj ar šādu 
tekstu:

„101. pants
Atbalsts piena produktu iegādei, ko veic 

bezpeļņas organizācijas

Ja rodas vai varētu rasties piena produktu 
pārpalikumi, Komisija var nolemt piešķirt 
atbalstu, lai dotu iespēju iestādēm un 
bezpeļņas organizācijām iegādāties 
krējumu, sviestu vai koncentrētu augsta 
tauku satura sviestu par pazeminātām 
cenām.”

Or. fr

Pamatojums

Ja ir iespējams vienoties par tāda atbalsta atcelšanu, kas paredzēts komerciālai 
izmantošanai, tad sociālu apsvērumu dēļ šāds atbalsts jāsaglabā bezpeļņas sabiedrībām. 

Grozījums Nr. 31

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
4. pants – 26.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 1234/2007
104. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

26.a Regulas 104. panta 2. punktu aizstāj 
ar šādu tekstu:

„2. Fondus 2010., 2011. un 
2012. kalendārajā gadā finansē saskaņā 
ar Regulas (EK) Nr. [..]/2008 [jaunā 
regula par tiešajiem maksājumiem] 
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[..]. pantu [atbalsts par tabaku].”

Or. fr

Pamatojums

Šis grozījums izriet no viena tiešo maksājumu regulas grozījuma, ko Eiropas Parlaments 
pieņēma maijā.

Grozījums Nr. 32

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
4. pants – 27.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 1234/2007
IV a nodaļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

27.a Iekļauj šādu II daļas I sadaļas IVa 
nodaļu:

„IVa NODAĻA

Riska pārvaldība

I iedaļa

Ražas apdrošināšana

112.a pants

Ražas apdrošināšana

1. Dalībvalstis var veikt finansiālus 
ieguldījumus iemaksās par ražas 
apdrošināšanu pret zaudējumiem, ko 
radījuši nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi.
Šajā pantā „nelabvēlīgi klimatiskie 
apstākļi” nozīmē laika apstākļus, 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.
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2. Šis finansiālais ieguldījums ir noteikts 
60 % apmērā no apdrošināšanas 
prēmijas, un to maksā individuāli vai 
attiecīgā gadījumā kolektīvi, ja 
apdrošināšanas līgumu ir noslēgusi 
ražotāju organizācija. Dalībvalstis var 
nolemt palielināt finansiālo ieguldījumu 
līdz 70 %, ņemot vērā klimatiskos 
apstākļus vai stāvokli attiecīgajā nozarē.
Dalībvalstis var noteikt tās prēmijas 
lielumu, par kuru ir tiesības saņemt 
piemaksu, nosakot attiecīgu maksimālo 
apjomu.

3. Izmaksu segums par ražas 
apdrošināšanu ir pieejams tikai tad, ja 
nelabvēlīgus klimatiskos apstākļus oficiāli 
atzinusi attiecīgās dalībvalsts kompetentā 
iestāde. 
4. 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.
5. Visas finanšu iemaksas tieši iemaksā 
attiecīgajam lauksaimniekam vai attiecīgā 
gadījumā ražotāju organizācijai, kuras 
vārdā ir parakstīts līgums, pamatojoties uz 
šīs organizācijas biedru skaitu.
6. Dalībvalstu izmaksas par finansējuma 
piešķiršanu līdzfinansē no Kopienas 
fondiem, kas paredzēti Regulas (EK) 
Nr. [..]/2008 [jaunā regula par tiešajiem 
maksājumiem] [..]. pantā [atbalsts 
saskaņā ar vienoto TKO], 40 % apmērā 
no šā panta 2. punktā noteiktajām 
apdrošināšanas iemaksu attaisnotajām 
summām. 
Tomēr jaunajām dalībvalstīm likme, kas 
minēta pirmajā apakšpunktā, tiek 
palielināta līdz 70 %.
Pirmā daļa neierobežo dalībvalstu tiesības 
pilnībā vai daļēji segt savu 
finansējuma daļu, attiecīgajās nozarēs 
izmantojot kolektīvās atbildības obligātās 
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sistēmas.
7. Finansiālais ieguldījums nedrīkst radīt 
šķēršļus iekšējo apdrošināšanas 
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.

II iedaļa

Dzīvnieku un augu slimību gadījumā 
paredzētie kopfondi

112.b pants

Dzīvnieku un augu slimību gadījumā 
paredzētie kopfondi

1. Dalībvalstis, veicot iemaksas 
kopfondos, var paredzēt finansiālu 
kompensāciju, kas izmaksājama 
lauksaimniekiem par ekonomiskajiem 
zaudējumiem, ko radījis dzīvnieku vai 
augu slimību uzliesmojums. Šos fondus 
var pārvaldīt ražotāju organizācijas 
un/vai starpnozaru organizācijas saskaņā 
ar 122. un 123. panta noteikumiem.
2. Šajā pantā:

a) „kopfonds” nozīmē dalībvalsts saskaņā 
ar valsts tiesību aktiem apstiprinātu 
sistēmu, lai iesaistītie lauksaimnieki 
varētu apdrošināties, piešķirot šādiem 
lauksaimniekiem kompensācijas 
maksājumus, ja tos skāruši ekonomiskie
zaudējumi, ko radījis dzīvnieku vai augu 
slimību uzliesmojums; 
b) „ekonomiskie zaudējumi” nozīmē 
jebkuras papildu izmaksas, kas radušās 
lauksaimniekam, veicot ārkārtas 
pasākumus, lai samazinātu attiecīgā 
tirgus apgādi, vai jebkurus būtiskus 
produkcijas zaudējumus. Izmaksas, par 
kurām var piešķirt kompensāciju saskaņā 
ar citiem Kopienas noteikumiem, un 
izmaksas, ko radījusi citu 
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veterinārsanitāro, veterināro vai 
fitosanitāro pasākumu izmantošana, 
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 atmaksai par 
aizņēmumiem, ko kopfonds izdarījis 
saskaņā ar komercnoteikumiem, lai 
izmaksātu lauksaimniekiem finansiālo 
kompensāciju;
c) summām, 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 195. panta 1. 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 
60 % no 4. punktā minētajām izmaksām. 
Dalībvalstis var nolemt palielināt 
finansiālo ieguldījumu līdz 70 %, ņemot 
vērā stāvokli attiecīgajā nozarē. Izmaksas, 
ko nesedz finansiālie ieguldījumi, jāsedz 
iesaistītajiem lauksaimniekiem.
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Dalībvalstis var ierobežot izmaksas, par 
kurām pienākas atbalsts, piemērojot:
a) katram fondam maksimālo apjomu,

b) katrai vienībai attiecīgu maksimālo 
apjomu.
6. Dalībvalstu izmaksas par finansējuma 
piešķiršanu līdzfinansē no Kopienas 
fondiem, kas paredzēti Regulas (EK) 
Nr. [..]/2008 [jaunā regula par tiešajiem 
maksājumiem] [..]. pantā [atbalsts 
saskaņā ar vienoto TKO], 40 % apmērā 
no šā panta 4. punktā noteiktajām 
apdrošināšanas iemaksu attaisnotajām 
summām.
Tomēr jaunajām dalībvalstīm likme, kas 
minēta pirmajā apakšpunktā, tiek 
palielināta līdz 70 %.
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.
8. Dalībvalstis iesniedz Komisijai gada 
ziņojumu par šā panta īstenošanu. Šā 
ziņojuma formu, saturu, grafiku un 
iesniegšanas termiņu nosaka Komisija 
saskaņā ar 195. panta 1. punktā minēto 
procedūru.

Or. fr

Grozījums Nr. 33

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
4. pants – 28.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 1234/2007
122. pants – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

28.a Regulas 122. panta c) apakšpunktu 
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aizstāj ar šādu tekstu:
c) nolūkam, kas it īpaši vai attiecībā uz 
augļu un dārzeņu nozari var aptvert šādus 
mērķus:
i) nodrošināt preventīvu riska pārvaldību, 
nodrošinot ražošanas plānošanu un 
pielāgošanu pieprasījumam, it īpaši 
kvantitātes un kvalitātes ziņā;
ii) uzlabot lauksaimniecības produktu 
piedāvājuma organizāciju;
iii) koncentrēt piedāvājumu un 
organizācijas biedru saražoto produktu 
laišanu tirgū;
iv) samazināt ražošanas izmaksas un 
stabilizēt ražotāju cenas.

Or. fr

Grozījums Nr. 34

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
4. pants – 29.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 1234/2007
123. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

29.a Regulas 123. panta 1. punkta 
c) apakšpunktu aizstāj ar šādu tekstu:
c) tiecas sasniegt konkrētu mērķi, kas 
precīzāk var būt šāds:
i) nodrošināt preventīvu riska pārvaldību, 
uzlabojot zināšanas par tirgiem, it īpaši, 
analizējot piedāvājuma un pieprasījuma 
statistiku un veidojot datubāzes 
profesionālai izmantošanai; 
ii) koncentrēt un koordinēt piedāvājumu 
un tirgot grupas dalībnieku produkciju, it 
īpaši izstrādājot un veicinot līgumu 
procedūras;
iii) vienlaikus pielāgot ražošanu un 
pārstrādi tirgus prasībām un produkta 
uzlabošanai;
iv) veicināt ražošanas un pārstrādes 
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racionalizāciju un uzlabošanu;
v) nodrošināt informācijas saskaņotību 
un nodošanu visiem iesaistītajiem nozarē, 
it īpaši nododot zināšanas par tehniskām 
iespējām (kolektīvām vai individuālām), 
kas var samazināt risku;
vii) veikt izpēti par ilgtspējīgas ražošanas 
metodēm un tirgus norisēm;
viii) veicināt kvalitatīvus jauninājumus un 
produktu drošību;
ix) veicināt vides aizsardzību, it īpaši, 
savācot lauksaimniecībā izmantoto 
plastmasu (skābbarības nojumes, 
ietinamo plēvi) vai veterinārās aprūpes 
radītos atkritumus, apsaimniekojot lopu 
mēslus vai īstenojot stratēģijas, lai 
pielāgotos klimata pārmaiņām;
x) nodrošināt informāciju par ražojumu 
un šādas informācijas izplatīšanu;
xi) izplatīt informāciju par nozares 
amatiem.

Or. fr

Grozījums Nr. 35

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
4. pants – 29.b punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 1234/2007
123. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

29.b Regulas 123. pantu papildina ar šādu 
3.a punktu:
„3.a Saskaņā ar nosacījumiem, kas 
paredzēti minētās daļas b) un 
c) apakšpunktā, dalībvalstis var arī atzīt 
starpnozaru organizācijas, kuras veidotas 
pēc visu vai dažu tās sastāvā esošo 
organizāciju vai asociāciju iniciatīvas un 
kuras darbojas jebkurā no 1. pantā 
minētajām nozarēm, izņemot pirmās daļas 
a) apakšpunktā minētās nozares.”
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Or. fr

Pamatojums
Lauksaimniecības produktu piedāvājuma struktūra vienmēr ir bijusi balstīta uz tirgus 
regulācijas instrumentiem. Turpretī ražošanas organizācija un attiecību attīstība dažādās 
nozarēs ir attīstījusies ļoti atšķirīgi atkarībā no dalībvalsts un produkta veida. Komisija 
iesaka, ka dalībvalstīm jāspēj atzīt jebkuru nozaru organizācijas; šis priekšlikums ir 
jāattiecina arī uz starpnozaru organizācijām.

Grozījums Nr. 36

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
4. pants – 30.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 1234/2007
162. pants – 1. punkts –a apakšpunkts – i daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

30.a Regulas 162. panta 1. punkta a) 
apakšpunktā svītro i) daļu.*
Attiecīgi jāpielāgo Regulas 
(EK) Nr. 1234/2007 panti un pielikumi.

Or. fr

Pamatojums

ES eksporta kompensācijas ir vienmēr izraisījušas asu kritiku no jaunattīstības valstīm. 
Ņemot vērā pašreizējo ekonomisko situāciju, šķiet, ka ir īstais brīdis tās atcelt graudaugiem 
un rīsiem, vēl jo vairāk tādēļ, ka Komisija ir jau ieplānojusi Dohas sarunu sakarā ieteikt 
atcelt šīs eksporta kompensācijas.

Grozījums Nr. 37

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
4. pants – 30.b punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 1234/2007
162. pants – 1. punkts –a apakšpunkts – ii daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

30.b Regulas 162. panta 1. punkta a) 
apakšpunktā svītro ii) daļu.*
Attiecīgi jāpielāgo Regulas 
(EK) Nr. 1234/2007 panti un pielikumi.

Or. fr

Pamatojums

ES eksporta kompensācijas ir vienmēr izraisījušas asu kritiku no jaunattīstības valstīm. 
Ņemot vērā pašreizējo ekonomisko situāciju, šķiet, ka ir īstais brīdis tās atcelt graudaugiem 
un rīsiem, vēl jo vairāk tādēļ, ka Komisija ir jau ieplānojusi Dohas sarunu sakarā ieteikt 
atcelt šīs eksporta kompensācijas.

Grozījums Nr. 38

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
4. pants – 32. punkts
Regula (EK) Nr. 1234/2007
184. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„5) līdz 2011. gada 30. jūnijam – Eiropas 
Parlamentam un Padomei par 
nosacījumiem piena kvotu sistēmas 
darbības pakāpeniskai izbeigšanai, 
norādot arī iespējamos turpmākos kvotu 
palielinājumus vai iespējamos papildu 
nodevas samazinājumus."

„5) līdz 2010. gada 31. decembrim Eiropas 
Parlamentam un Padomei par situāciju 
piena tirgū. Vajadzības gadījumā 
ziņojumam pievieno attiecīgus 
priekšlikumus.”

Or. en

Pamatojums
Tiek ieteikts pieprasīt Komisijai ziņot agrāk. Referents piekrīt ieteiktajam piena kvotas 
palielinājumam par 1 % 2009./2010. un 2010./2011. tirdzniecības gadā, vēlas pārvērtēt tirgus 
situāciju turpmākajiem kvotu gadiem, jo piena tirgus ļoti strauji attīstās.



PE407.828v01-00 34/35 PR\727830LV.doc

LV

Grozījums Nr. 39

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
I pielikums

Komisijas ierosinātais teksts
Dalībvalsts 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15

Beļģija 3 427 288,740 3 461 561,627 3 496 177,244 3 531 139,016 3 566 450,406 3 602 114,910 3 602 114,910
Bulgārija 998 580,000 1 008 565,800 1 018 651,458 1 028 837,973 1 039 126,352 1 049 517,616 1 049 517,616
Čehija 2 792 689,620 2 820 616,516 2 848 822,681 2 877 310,908 2 906 084,017 2 935 144,857 2 935 144,857
Dānija 4 612 619,520 4 658 745,715 4 705 333,172 4 752 386,504 4 799 910,369 4 847 909,473 4 847 909,473
Vācija 28 847 420,391 29 135 894,595 29 427 253,541 29 721 526,076 30 018 741,337 30 318 928,750 30 318 928,750
Igaunija 659 295,360 665 888,314 672 547,197 679 272,669 686 065,395 692 926,049 692 926,049
Īrija 5 503 679,280 5 558 716,073 5 614 303,234 5 670 446,266 5 727 150,729 5 784 422,236 5 784 422,236
Grieķija 836 923,260 845 292,493 853 745,418 862 282,872 870 905,700 879 614,757 879 614,757
Spānija 6 239 289,000 6 301 681,890 6 364 698,709 6 428 345,696 6 492 629,153 6 557 555,445 6 557 555,445
Francija 25 091 321,700 25 342 234,917 25 595 657,266 25 851 613,839 26 110 129,977 26 371 231,277 26 371 231,277
Itālija 10 740 661,200 10 848 067,812 10 956 548,490 11 066 113,975 11 176 775,115 11 288 542,866 11 288 542,866
Kipra 148 104,000 149 585,040 151 080,890 152 591,699 154 117,616 155 658,792 155 658,792
Latvija 743 220,960 750 653,170 758 159,701 765 741,298 773 398,711 781 132,698 781 132,698
Lietuva 1 738 935,780 1 756 325,138 1 773 888,389 1 791 627,273 1 809 543,546 1 827 638,981 1 827 638,981
Luksemburga 278 545,680 281 331,137 284 144,448 286 985,893 289 855,752 292 754,310 292 754,310
Ungārija 2 029 861,200 2 050 159,812 2 070 661,410 2 091 368,024 2 112 281,704 2 133 404,521 2 133 404,521
Malta 49 671,960 50 168,680 50 670,366 51 177,070 51 688,841 52 205,729 52 205,729
Nīderlande 11 465 630,280 11 580 286,583 11 696 089,449 11 813 050,343 11 931 180,847 12 050 492,655 12 050 492,655
Austrija 2 847 478,469 2 875 953,254 2 904 712,786 2 933 759,914 2 963 097,513 2 992 728,488 2 992 728,488
Polija 9 567 745,860 9 663 423,319 9 760 057,552 9 857 658,127 9 956 234,709 10 055 797,056 10 055 797,056
Portugāle 1 987 521,000 2 007 396,210 2 027 470,172 2 047 744,874 2 068 222,323 2 088 904,546 2 088 904,546
Rumānija 3 118 140,000 3 149 321,400 3 180 814,614 3 212 622,760 3 244 748,988 3 277 196,478 3 277 196,478
Slovēnija 588 170,760 594 052,468 599 992,992 605 992,922 612 052,851 618 173,380 618 173,380
Slovākija 1 061 603,760 1 072 219,798 1 082 941,996 1 093 771,416 1 104 709,130 1 115 756,221 1 115 756,221
Somija 2 491 930,710 2 516 850,017 2 542 018,517 2 567 438,702 2 593 113,089 2 619 044,220 2 619 044,220
Zviedrija 3 419 595,900 3 453 791,859 3 488 329,778 3 523 213,075 3 558 445,206 3 594 029,658 3 594 029,658
Apvienotā 
Karaliste 15 125 168,940 15 276 420,629 15 429 184,836 15 583 476,684 15 739 311,451 15 896 704,566 15 896 704,566

Parlamenta grozījums
Dalībvalsts 2008/09 2009/10 2010/11

Beļģija 3 427 288,740 3 461 561,627 3 496 177,244
Bulgārija 998 580,000 1 008 565,800 1 018 651,458
Čehija 2 792 689,620 2 820 616,516 2 848 822,681
Dānija 4 612 619,520 4 658 745,715 4 705 333,172
Vācija 28 847 420,391 29 135 894,595 29 427 253,541
Igaunija 659 295,360 665 888,314 672 547,197
Īrija 5 503 679,280 5 558 716,073 5 614 303,234
Grieķija 836 923,260 845 292,493 853 745,418
Spānija 6 239 289,000 6 301 681,890 6 364 698,709
Francija 25 091 321,700 25 342 234,917 25 595 657,266
Itālija 10 740 661,200 10 848 067,812 10 956 548,490
Kipra 148 104,000 149 585,040 151 080,890
Latvija 743 220,960 750 653,170 758 159,701
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Lietuva 1 738 935,780 1 756 325,138 1 773 888,389
Luksemburga 278 545,680 281 331,137 284 144,448
Ungārija 2 029 861,200 2 050 159,812 2 070 661,410
Malta 49 671,960 50 168,680 50 670,366
Nīderlande 11 465 630,280 11 580 286,583 11 696 089,449
Austrija 2 847 478,469 2 875 953,254 2 904 712,786
Polija 9 567 745,860 9 663 423,319 9 760 057,552
Portugāle 1 987 521,000 2 007 396,210 2 027 470,172
Rumānija 3 118 140,000 3 149 321,400 3 180 814,614
Slovēnija 588 170,760 594 052,468 599 992,992
Slovākija 1 061 603,760 1 072 219,798 1 082 941,996
Somija 2 491 930,710 2 516 850,017 2 542 018,517
Zviedrija 3 419 595,900 3 453 791,859 3 488 329,778
Apvienotā 
Karaliste 15 125 168,940 15 276 420,629 15 429 184,836

Or. en

Pamatojums
I pielikumā ir valstu piena kvotas (daudzums tonnās attiecīgajai dalībvalstij). I pielikums ir 
saistīts ar šīs regulas 4. panta 14. punktu un Regulas (EK) Nr. 1234/2007 55. panta 1. punktu 
un 65. pantu. Referents iesaka papildus jau panāktajai vienošanās par 2 % palielinājumu 
2008./2009. gadā palielināt piena kvotu par 1 % 2009./2010. un 2010./2011. tirdzniecības 
gadā. Referents vēlas pārvērtēt tirgus situāciju turpmākajiem kvotu gadiem, jo piena tirgus 
ļoti strauji attīstās.
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