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Grozījums Nr. 48
Herbert Dorfmann

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Saskaņā ar Padomes Regulu (EK) 
Nr. 3/200815, Savienība drīkst veikt 
informācijas un veicināšanas pasākumus 
attiecībā uz lauksaimniecības produktiem 
un to ražošanas veidu, kā arī uz dažiem 
pārtikas produktiem uz lauksaimniecības 
produktu bāzes iekšējā tirgū un trešās 
valstīs.

(1) Saskaņā ar Padomes Regulu (EK) 
Nr. 3/200815, Savienība drīkst veikt 
informācijas un veicināšanas pasākumus 
attiecībā uz lauksaimniecības produktiem 
un to ražošanas veidu, kā arī uz dažiem 
Kopienas izcelsmes pārtikas produktiem uz 
lauksaimniecības produktu bāzes iekšējā 
tirgū un trešās valstīs.

__________________ __________________
15 Padomes 2007. gada 17. decembra 
Regula (EK) Nr. 3/2008 par informācijas 
un veicināšanas pasākumiem attiecībā uz 
lauksaimniecības produktiem iekšējā tirgū 
un trešās valstīs (OV L 3, 5.1.2008., 
1. lpp.).

15 Padomes 2007. gada 17. decembra 
Regula (EK) Nr. 3/2008 par informācijas 
un veicināšanas pasākumiem attiecībā uz 
lauksaimniecības produktiem iekšējā tirgū 
un trešās valstīs (OV L 3, 5.1.2008., 
1. lpp.).

Or. it

Grozījums Nr. 49
Sandra Kalniete

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Saskaņā ar Padomes Regulu (EK) 
Nr. 3/200815, Savienība drīkst veikt 
informācijas un veicināšanas pasākumus 
attiecībā uz lauksaimniecības produktiem 
un to ražošanas veidu, kā arī uz dažiem 
pārtikas produktiem uz lauksaimniecības 
produktu bāzes iekšējā tirgū un trešās 
valstīs.

(1) Saskaņā ar Padomes Regulu (EK) 
Nr. 3/200815, Savienība drīkst veikt 
informācijas un veicināšanas pasākumus 
attiecībā uz lauksaimniecības produktiem 
un to ražošanas veidu, kā arī uz 
pārstrādātiem produktiem uz 
lauksaimniecības produktu bāzes iekšējā 
tirgū un trešās valstīs.

__________________ __________________
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15 Padomes 2007. gada 17. decembra 
Regula (EK) Nr. 3/2008 par informācijas 
un veicināšanas pasākumiem attiecībā uz 
lauksaimniecības produktiem iekšējā tirgū 
un trešās valstīs (OV L 3, 5.1.2008., 
1. lpp.).

15 Padomes 2007. gada 17. decembra 
Regula (EK) Nr. 3/2008 par informācijas 
un veicināšanas pasākumiem attiecībā uz 
lauksaimniecības produktiem iekšējā tirgū 
un trešās valstīs (OV L 3, 5.1.2008., 
1. lpp.).

Or. en

Grozījums Nr. 50
Izaskun Bilbao Barandica

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Saskaņā ar Padomes Regulu (EK) 
Nr. 3/200815 Savienība drīkst veikt 
informācijas un veicināšanas pasākumus 
attiecībā uz lauksaimniecības produktiem 
un to ražošanas veidu, kā arī uz dažiem 
pārtikas produktiem uz lauksaimniecības 
produktu bāzes iekšējā tirgū un trešās 
valstīs.

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

__________________
15 Padomes 2007. gada 17. decembra 
Regula (EK) Nr. 3/2008 par informācijas 
un veicināšanas pasākumiem attiecībā uz 
lauksaimniecības produktiem iekšējā tirgū 
un trešās valstīs (OV L 3, 5.1.2008., 
1. lpp.).

Or. es

Grozījums Nr. 51
Maria do Céu Patrão Neves

Regulas priekšlikums
2. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Šo pasākumu mērķis ir stiprināt Eiropas 
lauksaimniecības konkurētspēju gan 
iekšējā tirgū, gan trešās valstīs, 
paaugstinot patērētāju zināšanu līmeni par 
Savienības lauksaimniecības produktu un 
no lauksaimniecības produktiem ražotu 
produktu izcilību, kā arī attīstot un atverot 
jaunus tirgus. Šie pasākumi lietderīgi 
papildina un pastiprina dalībvalstu veiktos 
pasākumus.

(2) Šo pasākumu mērķis ir stiprināt Eiropas 
lauksaimniecības konkurētspēju un 
palīdzēt padarīt produktus ienesīgākus, 
veicināt lielāku konkurētspējas 
vienlīdzību gan iekšējā tirgū, gan trešās 
valstīs un paaugstināt patērētāju zināšanu 
līmeni par Savienības lauksaimniecības 
produktu un no lauksaimniecības 
produktiem ražotu produktu izcilību, kā arī 
attīstot un atverot jaunus tirgus. Šie 
pasākumi lietderīgi papildina un pastiprina 
dalībvalstu veiktos pasākumus, vienlaikus 
vienmēr garantējot vienlīdzīgu piekļuvi 
visām dalībvalstīm un veicinot pozitīvu 
diskrimināciju par labu tālākajiem 
reģioniem saskaņā ar LESD 349. pantu.

Or. pt

Grozījums Nr. 52
James Nicholson

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Šo pasākumu mērķis ir stiprināt Eiropas 
lauksaimniecības konkurētspēju gan 
iekšējā tirgū, gan trešās valstīs, paaugstinot 
patērētāju zināšanu līmeni par Savienības 
lauksaimniecības produktu un no 
lauksaimniecības produktiem ražotu 
produktu izcilību, kā arī attīstot un atverot 
jaunus tirgus. Šie pasākumi lietderīgi 
papildina un pastiprina dalībvalstu veiktos 
pasākumus.

(2) Šo pasākumu mērķis ir stiprināt Eiropas 
lauksaimniecības konkurētspēju gan 
iekšējā tirgū, gan trešās valstīs, paaugstinot 
patērētāju zināšanu līmeni par Savienības 
lauksaimniecības produktu un no 
lauksaimniecības produktiem ražotu 
produktu izcilību, kā arī attīstot un atverot 
jaunus tirgus. Šie pasākumi lietderīgi 
papildina un pastiprina dalībvalstu veiktos 
pasākumus. Tie nedrīkst apgrūtināt vai 
apdraudēt valsts kvalitātes shēmu 
īstenošanu dalībvalstīs.

Or. en
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Pamatojums

Eiropas reklāmas pasākumi jāīsteno tā, lai neradītu šķēršļus pozitīvajai vēstij, ko sniedz 
valstu kvalitātes shēmas. Valstu un Eiropas shēmām jābūt savstarpēji saderīgām jomās, kurās 
tās darbojas paralēli.

Grozījums Nr. 53
Wojciech Michał Olejniczak, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Šo pasākumu mērķis ir stiprināt Eiropas 
lauksaimniecības konkurētspēju gan 
iekšējā tirgū, gan trešās valstīs, paaugstinot 
patērētāju zināšanu līmeni par Savienības 
lauksaimniecības produktu un no 
lauksaimniecības produktiem ražotu 
produktu izcilību, kā arī attīstot un atverot 
jaunus tirgus. Šie pasākumi lietderīgi 
papildina un pastiprina dalībvalstu veiktos 
pasākumus.

(2) Šo pasākumu mērķis ir stiprināt Eiropas 
lauksaimniecības konkurētspēju un 
palielināt savu tirgus daļu gan iekšējā 
tirgū, gan trešās valstīs, paaugstinot 
patērētāju zināšanu līmeni par Savienības 
lauksaimniecības produktu un no 
lauksaimniecības produktiem ražotu 
produktu izcilību, kā arī attīstot un atverot 
jaunus tirgus. Šie pasākumi lietderīgi 
papildina un pastiprina dalībvalstu veiktos 
pasākumus.

Or. pl

Pamatojums

Tirgus globalizācija spiež Eiropas lauksaimniecības pārtikas produktu ražotājus cīnīties ne 
vien par ārpus Eiropas esošajiem tirgiem, bet arī par savu vietu ES tirgū. Tāpēc ir 
nepieciešams paplašināt ES iekšējā tirgus veicināšanas pasākumu spektru.

Grozījums Nr. 54
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Pilar Ayuso, Carlo Fidanza, Herbert Dorfmann

Regulas priekšlikums
2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Papildus norādēm par Savienības 
lauksaimniecības un pārtikas produktu 
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raksturīgajām īpašībām atbalstāmie 
pasākumi nedrīkst izslēgt arī patērētājiem 
viegli uztveramu paziņojumu sniegšanu, 
piemēram, par produktu uzturvērtību, 
garšu, tradīcijām un kultūru, — īpaši 
trešās valstīs.

Or. en

Pamatojums

Uzturvērtības rādītāji, garša, tradīcijas un kultūra ir galvenās Savienības lauksaimniecības 
un pārtikas produktu īpašības, kuras ir vērts uzsvērt veicināšanas programmās visā pasaulē.

Grozījums Nr. 55
Maria do Céu Patrão Neves

Regulas priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Šī informācijas un veicināšanas 
politika ir paredzēta ne tikai tam, lai 
atjauninātu patērētāju uzticību pēc krīzes, 
bet arī, lai palielinātu produktu 
ienesīgumu, veicinātu nodarbinātību, 
nodrošinātu lielāku konkurētspējas 
vienlīdzību ārējos tirgos un sniegtu 
plašāku un labāku informāciju 
patērētājiem.

Or. pt

Grozījums Nr. 56
Luís Paulo Alves

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Ievērojot konkurences noteikumus, svītrots
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pasākumi attiecībā uz iekšējo tirgu 
jāierobežo līdz informācijas pasākumiem 
par Savienības lauksaimniecības 
ražošanas veidu specifiku vai par tēmām, 
kas svarīgas Savienībai, piemēram, 
Eiropas kvalitātes shēmas, kas noteiktas 
ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulu (ES) Nr. 1151/201216

__________________
16 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2012. gada 21. novembra Regulu (ES) 
Nr. 1151/2012 par lauksaimniecības 
produktu un pārtikas produktu kvalitātes 
shēmām (OV L 343, 14.12.2012., 1. lpp).

Or. pt

Grozījums Nr. 57
Giancarlo Scottà

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Ievērojot konkurences noteikumus, 
pasākumi attiecībā uz iekšējo tirgu 
jāierobežo līdz informācijas pasākumiem 
par Savienības lauksaimniecības 
ražošanas veidu specifiku vai par tēmām, 
kas svarīgas Savienībai, piemēram, 
Eiropas kvalitātes shēmas, kas noteiktas 
ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulu (ES) Nr. 1151/201216

svītrots

__________________
16 Eiropas Parlamenta un Padomes
2012. gada 21.novembra Regulu (ES) 
Nr. 1151/2012 par lauksaimniecības 
produktu un pārtikas produktu kvalitātes 
shēmām (OV L 343, 14.12.2012., 1. lpp).

Or. it
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Pamatojums

Saskaņā ar pašreizējo regulu nebūtu jānodala pasākumi iekšējā un ārējā tirgū, tāpēc ka dažās 
dalībvalstīs vēl nav nepieciešami veicināšanas pasākumi. Veicināšanas un informācijas 
pasākumi kavē brīvu konkurenci starp Eiropas uzņēmumiem vairāk nekā citas ES tiesību 
aktos noteiktās atbalsta formas lauksaimniecības uzņēmumiem. Veicināšana ir jāatļauj 
iekšējā tirgū.

Grozījums Nr. 58
Maria do Céu Patrão Neves

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Ievērojot konkurences noteikumus, 
pasākumi attiecībā uz iekšējo tirgu 
jāierobežo līdz informācijas pasākumiem 
par Savienības lauksaimniecības 
ražošanas veidu specifiku vai par tēmām, 
kas svarīgas Savienībai, piemēram, 
Eiropas kvalitātes shēmas, kas noteiktas 
ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulu (ES) Nr. 1151/201216

svītrots

__________________
16 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2012. gada 21. novembra Regulu (ES) 
Nr.1151/2012 par lauksaimniecības 
produktu un pārtikas produktu kvalitātes 
shēmām (OV L 343, 14.12.2012., 1. lpp).

Or. pt

Grozījums Nr. 59
Wojciech Michał Olejniczak, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Ievērojot konkurences noteikumus, 
pasākumi attiecībā uz iekšējo tirgu 

(4) Ievērojot konkurences noteikumus, 
pasākumiem attiecībā uz iekšējo tirgu ir 
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jāierobežo līdz informācijas pasākumiem
par Savienības lauksaimniecības ražošanas 
veidu specifiku vai par tēmām, kas svarīgas 
Savienībai, piemēram, Eiropas kvalitātes 
shēmas, kas noteiktas ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 
Nr. 1151/201216

jāietver informācijas un veicināšanas 
pasākumi par Savienības lauksaimniecības 
ražošanas veidu specifiku vai par tēmām, 
kas svarīgas Savienībai, piemēram, Eiropas 
kvalitātes shēmas, kas noteiktas ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 
Nr. 1151/201216.

__________________ __________________
16 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2012. gada 21. novembra Regulu (ES) 
Nr. 1151/2012 par lauksaimniecības 
produktu un pārtikas produktu kvalitātes 
shēmām (OV L 343, 14.12.2012., 1. lpp).

16 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2012. gada 21. novembra Regulu (ES) 
Nr. 1151/2012 par lauksaimniecības 
produktu un pārtikas produktu kvalitātes 
shēmām (OV L 343, 14.12.2012., 1. lpp).

Or. pl

Pamatojums

Lauksaimniecības tirgu, kā arī ES tirgus globalizācija ir pieaugošs process, un ir gaidāma tās 
pastiprināšanās, jo īpaši kopā ar gaidāmo Transatlantiskās tirdzniecības un ieguldījumu 
partnerību. Tādēļ Eiropas lauksaimniecības pārtikas produktu ražotāji jānodrošina ar to 
produktu veicināšanas pasākumiem ES iekšējā tirgū.

Grozījums Nr. 60
George Lyon, Riikka Pakarinen, James Nicholson

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Ievērojot konkurences noteikumus, 
pasākumi attiecībā uz iekšējo tirgu 
jāierobežo līdz informācijas pasākumiem 
par Savienības lauksaimniecības ražošanas 
veidu specifiku vai par tēmām, kas svarīgas 
Savienībai, piemēram, Eiropas kvalitātes 
shēmas, kas noteiktas ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 
Nr. 1151/201216

(4) Ievērojot konkurences noteikumus, 
pasākumi attiecībā uz iekšējo tirgu 
jāierobežo līdz informācijas pasākumiem 
par Savienības lauksaimniecības ražošanas 
veidu specifiku vai par tēmām, kas svarīgas 
Savienībai, piemēram, Eiropas kvalitātes 
shēmas, kas noteiktas ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 
Nr. 1151/201216, un lauksaimniecības 
produktu un pārtikas produktu valsts 
kvalitātes shēmas.

__________________ __________________
16 Eiropas Parlamenta un Padomes 16 Eiropas Parlamenta un Padomes 
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2012. gada 21. novembra Regulu (ES) 
Nr. 1151/2012 par lauksaimniecības 
produktu un pārtikas produktu kvalitātes 
shēmām (OV L 343, 14.12.2012., 1. lpp).

2012. gada 21. novembra Regulu (ES) 
Nr. 1151/2012 par lauksaimniecības 
produktu un pārtikas produktu kvalitātes 
shēmām (OV L 343, 14.12.2012., 1. lpp).

Or. en

Grozījums Nr. 61
Maria do Céu Patrão Neves

Regulas priekšlikums
5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) Viena no Savienības priekšrocībām 
pārtikas ražošanas nozarē ir tās produktu 
dažādība un specifika, kas saistīta ar 
dažādām ģeogrāfiskajām vietām un 
tradicionālajām metodēm un nodrošina 
vienreizēju garšu vienlaikus ar dažādību 
un autentiskumu, ko aizvien vairāk 
pieprasa patērētāji ES un ārpus tās.

Or. pt

Grozījums Nr. 62
Francesca Barracciu

Regulas priekšlikums
5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) Jāsniedz papildu palīdzība tām 
Eiropas lauksaimniecības bioloģiskās 
daudzveidības nozarēm, kurās pastāv 
izzušanas risks, jo visefektīvākais veids, kā 
aizsargāt šīs nozares, ir ņemt vērā to 
pieprasījumu.

Or. it
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Grozījums Nr. 63
James Nicholson

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Savienība eksportē galvenokārt gatavus 
lauksaimniecības produktus, tostarp arī 
lauksaimniecības produktus, uz kuriem 
neattiecas Līguma par Eiropas Savienības 
darbību (“Līgums”) I pielikums. Tāpēc 
būtu jāizveido informācijas un 
veicināšanas shēma dažiem pārtikas 
produktiem, kuri ražoti no
lauksaimniecības produktiem saskaņā ar
citām kopējās lauksaimniecības politikas 
(KLP) shēmām, piemēram, Eiropas 
kvalitātes shēmas, kurās jau paredzēti 
noteikumi attiecībā uz šiem produktiem.

(6) Savienība eksportē galvenokārt gatavus 
lauksaimniecības produktus, tostarp arī 
lauksaimniecības produktus, uz kuriem 
neattiecas Līguma par Eiropas Savienības 
darbību (“Līgums”) I pielikums. Tāpēc 
būtu jāizveido informācijas un 
veicināšanas shēma, ko piemēro 
I pielikumam, un jauniem pārstrādātas 
pārtikas produktiem, kuri neietilpst 
Līguma I pielikumā. Šiem pārtikas
produktiem jāatbilst citām kopējās 
lauksaimniecības politikas (KLP) shēmām, 
piemēram, Eiropas kvalitātes shēmām vai 
valsts kvalitātes shēmām, kurās jau 
paredzēti noteikumi attiecībā uz šiem 
produktiem.

Or. en

Pamatojums

Viens no šā priekšlikuma mērķiem ir panākt, lai iekšējā tirgū veiktie informācijas pasākumi 
veicinātu informētību par Eiropas pārtikas ražošanas augstajiem standartiem, produktu 
nekaitīgumu, veselīgumu, kā arī par dzīvnieku labturību. Lai izpildītu šo mērķi un radītu 
pievienoto vērtību, un uzsvērtu Eiropas lauksaimniecības produktu dažādību, 2. panta 
b) punktā un 3. pantā skartajā tēmu lokā jāiekļauj arī valsts kvalitātes shēmu pasākumi, kā to 
paredz spēkā esošie tiesību akti.

Grozījums Nr. 64
Vasilica Viorica Dăncilă

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Savienība eksportē galvenokārt gatavus (6) Savienība eksportē galvenokārt gatavus 
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lauksaimniecības produktus, tostarp arī 
lauksaimniecības produktus, uz kuriem 
neattiecas Līguma par Eiropas Savienības 
darbību (“Līgums”) I pielikums. Tāpēc 
būtu jāizveido informācijas un 
veicināšanas shēma dažiem pārtikas 
produktiem, kuri ražoti no 
lauksaimniecības produktiem saskaņā ar 
citām kopējās lauksaimniecības politikas 
(KLP) shēmām, piemēram, Eiropas 
kvalitātes shēmas, kurās jau paredzēti 
noteikumi attiecībā uz šiem produktiem.

lauksaimniecības produktus, tostarp arī 
lauksaimniecības produktus, uz kuriem 
neattiecas Līguma par Eiropas Savienības 
darbību (“Līgums”) I pielikums. Tāpēc 
būtu jāizveido informācijas un 
veicināšanas shēma dažiem pārtikas 
produktiem, kuri ražoti no 
lauksaimniecības produktiem saskaņā ar 
citām kopējās lauksaimniecības politikas 
(KLP) shēmām, piemēram, Eiropas 
kvalitātes shēmas, kurās jau paredzēti 
noteikumi attiecībā uz šiem produktiem, 
kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) 
shēmām, kas ļautu atklāt un īstenot 
Eiropas lauksaimniecības un 
lauksaimniecības pārtikas produktu 
nozares potenciālu.

Or. ro

Grozījums Nr. 65
Agnès Le Brun, Michel Dantin

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Savienība eksportē galvenokārt gatavus 
lauksaimniecības produktus, tostarp arī 
lauksaimniecības produktus, uz kuriem 
neattiecas Līguma par Eiropas Savienības 
darbību (“Līgums”) I pielikums. Tāpēc 
būtu jāizveido informācijas un 
veicināšanas shēma dažiem pārtikas 
produktiem, kuri ražoti no 
lauksaimniecības produktiem saskaņā ar 
citām kopējās lauksaimniecības politikas 
(KLP) shēmām, piemēram, Eiropas 
kvalitātes shēmas, kurās jau paredzēti 
noteikumi attiecībā uz šiem produktiem.

(6) Savienība eksportē galvenokārt gatavus 
lauksaimniecības produktus, tostarp arī 
lauksaimniecības produktus, uz kuriem 
neattiecas Līguma par Eiropas Savienības 
darbību (“Līgums”) I pielikums. Tāpēc 
būtu jāizveido informācijas un 
veicināšanas shēma dažiem 
lauksaimniecības un pārtikas produktiem 
saskaņā ar citām kopējās lauksaimniecības 
politikas (KLP) shēmām, piemēram, 
Eiropas kvalitātes shēmas, kurās jau 
paredzēti noteikumi attiecībā uz šiem 
produktiem.

Or. fr
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Pamatojums

Lai ietvertu visus ACVN, AĢIN, GTĪ un organiskos produktus, kuri ir minēti Regulā (ES) 
Nr. 1151/2012 un Regulā (EK) Nr. 834/2007.

Grozījums Nr. 66
Sari Essayah

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Informācija par Eiropas vīniem un to 
reklamēšana ir viens no galvenajiem 
pasākumiem saistībā ar atbalstu 
vīnkopības nozarei, kas paredzēts KLP. 
Tāpēc būtu jāierobežo tāda vīna atbilstība, 
uz kuru attiecas informācijas un 
veicināšanas pasākumi saistībā ar 
pašreizējo shēmu, to attiecinot tikai uz 
gadījumu, kad vīns ir saistīts ar kādu citu 
lauksaimniecības vai pārtikas produktu.

svītrots

Or. fi

Pamatojums

Ņemot vērā alkoholisko dzērienu smago ietekmi uz sabiedrības veselību, ES nebūtu jāatbalsta 
to tirdzniecība.

Grozījums Nr. 67
Brian Simpson

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Informācija par Eiropas vīniem un to 
reklamēšana ir viens no galvenajiem 
pasākumiem saistībā ar atbalstu 
vīnkopības nozarei, kas paredzēts KLP. 
Tāpēc būtu jāierobežo tāda vīna atbilstība, 

svītrots
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uz kuru attiecas informācijas un 
veicināšanas pasākumi saistībā ar 
pašreizējo shēmu, to attiecinot tikai uz 
gadījumu, kad vīns ir saistīts ar kādu citu 
lauksaimniecības vai pārtikas produktu.

Or. en

Pamatojums

ES nevajadzētu finansēt alkohola reklamēšanu. Tas neatbilstu ES pasākumiem alkoholisma 
profilakses jomā un būtu pretrunā vairākiem citiem ES īstenotajiem politikas pasākumiem, 
proti, ES Sabiedrības veselības politikas, ES Stratēģijas alkohola jomā un ES saistībās pret 
PVO noteiktajiem pasākumiem (PVO Pasaules stratēģija alkohola jomā).

Grozījums Nr. 68
Luís Paulo Alves

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Laikposmā no 2001. gada līdz 
2011. gadam tikai 30 % no budžeta, kas 
paredzēts informācijas un veicināšanas 
pasākumiem atbilstīgi Regulai (EK) 
Nr. 3/2008, bija paredzēti trešām valstīm, 
lai gan šiem tirgiem ir liels pieauguma 
potenciāls. Būtu jāparedz īpaša kārtība, lai 
sekmētu – ar mērķi sasniegt 75 % no 
lēstajām izmaksām – vairāk informācijas 
un veicināšanas pasākumu īstenošanu 
attiecībā uz Savienības lauksaimniecības 
produktiem trešās valstīs, jo īpaši, 
izmantojot pastiprinātu finansiālo atbalstu.

(8) Laikposmā no 2001. gada līdz 
2011. gadam tikai 30 % no budžeta, kas 
paredzēts informācijas un veicināšanas 
pasākumiem atbilstīgi Regulai (EK) 
Nr. 3/2008, bija paredzēti trešām valstīm, 
lai gan šiem tirgiem ir liels pieauguma 
potenciāls. Būtu jāparedz īpaša kārtība, lai 
sekmētu vairāk informācijas un 
veicināšanas pasākumu īstenošanu attiecībā 
uz Savienības lauksaimniecības 
produktiem trešās valstīs, jo īpaši, 
izmantojot pastiprinātu finansiālo atbalstu.

Or. pt

Grozījums Nr. 69
Maria do Céu Patrão Neves
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Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Laikposmā no 2001. gada līdz 
2011. gadam tikai 30 % no budžeta, kas 
paredzēts informācijas un veicināšanas 
pasākumiem atbilstīgi Regulai (EK) 
Nr. 3/2008, bija paredzēti trešām valstīm, 
lai gan šiem tirgiem ir liels pieauguma 
potenciāls. Būtu jāparedz īpaša kārtība, lai 
sekmētu – ar mērķi sasniegt 75 % no 
lēstajām izmaksām – vairāk informācijas 
un veicināšanas pasākumu īstenošanu 
attiecībā uz Savienības lauksaimniecības 
produktiem trešās valstīs, jo īpaši, 
izmantojot pastiprinātu finansiālo atbalstu.

(8) Laikposmā no 2001. gada līdz 
2011. gadam tikai 30 % no budžeta, kas 
paredzēts informācijas un veicināšanas 
pasākumiem atbilstīgi Regulai (EK) 
Nr. 3/2008, bija paredzēti trešām valstīm, 
lai gan šiem tirgiem ir liels pieauguma 
potenciāls. Būtu jāparedz īpaša kārtība, lai 
sekmētu vairāk informācijas un 
veicināšanas pasākumu īstenošanu attiecībā 
uz Savienības lauksaimniecības 
produktiem trešās valstīs, jo īpaši, 
izmantojot pastiprinātu finansiālo atbalstu.

Or. pt

Grozījums Nr. 70
Giancarlo Scottà

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Laikposmā no 2001. gada līdz 
2011. gadam tikai 30 % no budžeta, kas 
paredzēts informācijas un veicināšanas 
pasākumiem atbilstīgi Regulai (EK) 
Nr. 3/2008, bija paredzēti trešām valstīm, 
lai gan šiem tirgiem ir liels pieauguma 
potenciāls. Būtu jāparedz īpaša kārtība, lai 
sekmētu – ar mērķi sasniegt 75 % no 
lēstajām izmaksām – vairāk informācijas 
un veicināšanas pasākumu īstenošanu 
attiecībā uz Savienības lauksaimniecības 
produktiem trešās valstīs, jo īpaši, 
izmantojot pastiprinātu finansiālo atbalstu.

(8) Laikposmā no 2001. gada līdz 
2011. gadam tikai 30 % no budžeta, kas 
paredzēts informācijas un veicināšanas 
pasākumiem atbilstīgi Regulai (EK) 
Nr. 3/2008, bija paredzēti trešām valstīm, 
lai gan šiem tirgiem ir liels pieauguma 
potenciāls. Būtu jāparedz īpaša kārtība, lai 
sekmētu vairāk informācijas un 
veicināšanas pasākumu īstenošanu attiecībā 
uz Savienības lauksaimniecības 
produktiem trešās valstīs, jo īpaši, 
izmantojot pastiprinātu finansiālo atbalstu.

Or. it
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Grozījums Nr. 71
Carlo Fidanza, Giovanni La Via

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Laikposmā no 2001. gada līdz 
2011. gadam tikai 30 % no budžeta, kas 
paredzēts informācijas un veicināšanas 
pasākumiem atbilstīgi Regulai (EK) 
Nr. 3/2008, bija paredzēti trešām valstīm, 
lai gan šiem tirgiem ir liels pieauguma 
potenciāls. Būtu jāparedz īpaša kārtība, lai 
sekmētu – ar mērķi sasniegt 75 % no 
lēstajām izmaksām – vairāk informācijas 
un veicināšanas pasākumu īstenošanu 
attiecībā uz Savienības lauksaimniecības 
produktiem trešās valstīs, jo īpaši, 
izmantojot pastiprinātu finansiālo atbalstu.

(8) Laikposmā no 2001. gada līdz 
2011. gadam tikai 30 % no budžeta, kas 
paredzēts informācijas un veicināšanas 
pasākumiem atbilstīgi Regulai (EK) 
Nr. 3/2008, bija paredzēti trešām valstīm, 
lai gan šiem tirgiem ir liels pieauguma 
potenciāls. Būtu jāparedz kārtība, lai 
sekmētu vairāk informācijas un 
veicināšanas pasākumu īstenošanu attiecībā 
uz Savienības lauksaimniecības 
produktiem trešās valstīs, jo īpaši, 
izmantojot pastiprinātu finansiālo atbalstu.

Or. it

Grozījums Nr. 72
Riikka Pakarinen, Anneli Jäätteenmäki

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Laikposmā no 2001. gada līdz 
2011. gadam tikai 30 % no budžeta, kas 
paredzēts informācijas un veicināšanas 
pasākumiem atbilstīgi Regulai (EK) 
Nr. 3/2008, bija paredzēti trešām valstīm, 
lai gan šiem tirgiem ir liels pieauguma 
potenciāls. Būtu jāparedz īpaša kārtība, lai 
sekmētu – ar mērķi sasniegt 75 % no 
lēstajām izmaksām – vairāk informācijas 
un veicināšanas pasākumu īstenošanu 
attiecībā uz Savienības lauksaimniecības 
produktiem trešās valstīs, jo īpaši, 
izmantojot pastiprinātu finansiālo atbalstu.

(8) Laikposmā no 2001. gada līdz 
2011. gadam tikai 30 % no budžeta, kas 
paredzēts informācijas un veicināšanas 
pasākumiem atbilstīgi Regulai (EK) 
Nr. 3/2008, bija paredzēti trešām valstīm, 
lai gan šiem tirgiem ir liels pieauguma 
potenciāls. Būtu jāparedz īpaša kārtība, lai 
sekmētu vairāk informācijas un 
veicināšanas pasākumu īstenošanu attiecībā 
uz Savienības lauksaimniecības 
produktiem trešās valstīs, jo īpaši, 
izmantojot pastiprinātu finansiālo atbalstu.
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Or. en

Pamatojums

Jāsaglabā līdzsvars starp dažādām darbībām. Lai sasniegtu labi funkcionējošu un efektīvu 
Eiropas tirgu, tā attīstības atbalstam nepieciešami informācijas pasākumi, tādēļ trešo valstu 
programmām nebūtu jāpiešķir prioritāte, salīdzinot ar iekšējiem tirgiem.

Grozījums Nr. 73
George Lyon, James Nicholson

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Laikposmā no 2001. gada līdz 
2011. gadam tikai 30 % no budžeta, kas 
paredzēts informācijas un veicināšanas 
pasākumiem atbilstīgi Regulai (EK) 
Nr. 3/2008, bija paredzēti trešām valstīm, 
lai gan šiem tirgiem ir liels pieauguma 
potenciāls. Būtu jāparedz īpaša kārtība, lai 
sekmētu – ar mērķi sasniegt 75 % no 
lēstajām izmaksām – vairāk informācijas 
un veicināšanas pasākumu īstenošanu 
attiecībā uz Savienības lauksaimniecības 
produktiem trešās valstīs, jo īpaši, 
izmantojot pastiprinātu finansiālo 
atbalstu.

(8) Laikposmā no 2001. gada līdz 
2011. gadam tikai 30 % no budžeta, kas 
paredzēts informācijas un veicināšanas 
pasākumiem atbilstīgi Regulai (EK) 
Nr. 3/2008, bija paredzēti trešām valstīm, 
lai gan šiem tirgiem ir liels pieauguma 
potenciāls. Tādēļ, lai sekmētu vairāk 
informācijas un veicināšanas pasākumu 
īstenošanu attiecībā uz Savienības 
lauksaimniecības produktiem trešās valstīs, 
vismaz 75 % no budžeta līdzekļiem, kas 
rezervēti informācijas un veicināšanas 
pasākumiem, tiks piešķirti trešās valstīs 
īstenotajiem pasākumiem.

Or. en

Pamatojums

Tā kā ES ir noslēgusi lielu skaitu tirdzniecības nolīgumu, tās lauksaimniecības produktu 
eksportam ir liels potenciāls, ko rada jaunattīstības valstu tirgi un trešo valstu ekonomika. ES 
būtu drīzāk jācenšas gūt papildu ienākumus, nevis pārdalīt esošo peļņu Savienības iekšienē. 
Īpaši ieviešot veicināšanas pasākumus, kas paredzēti uz trešām valstīm, varam stimulēt 
eksportu, ekonomiku un nodarbinātību. Tā mēs palielināsim ienākošos ieņēmumus.

Grozījums Nr. 74
James Nicholson
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Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Laikposmā no 2001. gada līdz 
2011. gadam tikai 30 % no budžeta, kas 
paredzēts informācijas un veicināšanas 
pasākumiem atbilstīgi Regulai (EK) 
Nr. 3/2008, bija paredzēti trešām valstīm, 
lai gan šiem tirgiem ir liels pieauguma 
potenciāls. Būtu jāparedz īpaša kārtība, lai 
sekmētu – ar mērķi sasniegt 75 % no 
lēstajām izmaksām – vairāk informācijas 
un veicināšanas pasākumu īstenošanu 
attiecībā uz Savienības lauksaimniecības 
produktiem trešās valstīs, jo īpaši, 
izmantojot pastiprinātu finansiālo atbalstu.

(8) Laikposmā no 2001. gada līdz 
2011. gadam tikai 30 % no budžeta, kas 
paredzēts informācijas un veicināšanas 
pasākumiem atbilstīgi Regulai (EK) 
Nr. 3/2008, bija paredzēti trešām valstīm, 
lai gan šiem tirgiem ir liels pieauguma 
potenciāls. Būtu jāparedz īpaša kārtība, lai 
sekmētu – ar mērķi sasniegt 85 % no 
lēstajām izmaksām – vairāk informācijas 
un veicināšanas pasākumu īstenošanu 
attiecībā uz Savienības lauksaimniecības 
produktiem trešās valstīs, jo īpaši, 
izmantojot pastiprinātu finansiālo atbalstu.

Or. en

Pamatojums

Ir pašsaprotams, ka augstākais izaugsmes potenciāls ir ārējos tirgos. Ņemot vērā lielo 
budžetu EUR 200 miljonu apmērā, varam atļauties saglabāt pašreizējo pieņemamo iekšējās 
informācijas un veicināšanas pasākumu līmeni un palielināt mūsu ārējos izdevumus vismaz 
par 85 %.

Grozījums Nr. 75
Pilar Ayuso

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Laikposmā no 2001. gada līdz 
2011. gadam tikai 30 % no budžeta, kas 
paredzēts informācijas un veicināšanas 
pasākumiem atbilstīgi Regulai (EK) 
Nr. 3/2008, bija paredzēti trešām valstīm, 
lai gan šiem tirgiem ir liels pieauguma 
potenciāls. Būtu jāparedz īpaša kārtība, lai 
sekmētu – ar mērķi sasniegt 75 % no 

(8) Laikposmā no 2001. gada līdz 
2011. gadam tikai 30 % no budžeta, kas 
paredzēts informācijas un veicināšanas 
pasākumiem atbilstīgi Regulai (EK) 
Nr. 3/2008, bija paredzēti trešām valstīm, 
lai gan šiem tirgiem ir liels pieauguma 
potenciāls. Būtu jāparedz īpaša kārtība, lai 
sekmētu – ar mērķi pakāpeniski sasniegt 
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lēstajām izmaksām – vairāk informācijas 
un veicināšanas pasākumu īstenošanu 
attiecībā uz Savienības lauksaimniecības 
produktiem trešās valstīs, jo īpaši, 
izmantojot pastiprinātu finansiālo atbalstu.

70 % no lēstajām izmaksām līdz 
2020. gadam – vairāk informācijas un 
veicināšanas pasākumu īstenošanu attiecībā 
uz Savienības lauksaimniecības 
produktiem trešās valstīs, jo īpaši, 
izmantojot pastiprinātu finansiālo atbalstu.

Or. es

Grozījums Nr. 76
Wojciech Michał Olejniczak

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Laikposmā no 2001. gada līdz 
2011. gadam tikai 30 % no budžeta, kas 
paredzēts informācijas un veicināšanas 
pasākumiem atbilstīgi Regulai (EK) 
Nr. 3/2008, bija paredzēti trešām valstīm, 
lai gan šiem tirgiem ir liels pieauguma 
potenciāls. Būtu jāparedz īpaša kārtība, lai 
sekmētu – ar mērķi sasniegt 75 % no 
lēstajām izmaksām – vairāk informācijas 
un veicināšanas pasākumu īstenošanu 
attiecībā uz Savienības lauksaimniecības 
produktiem trešās valstīs, jo īpaši, 
izmantojot pastiprinātu finansiālo atbalstu.

(8) Laikposmā no 2001. gada līdz 
2011. gadam tikai 30 % no budžeta, kas 
paredzēts informācijas un veicināšanas 
pasākumiem atbilstīgi Regulai (EK) 
Nr. 3/2008, bija paredzēti trešām valstīm, 
lai gan šiem tirgiem ir liels pieauguma 
potenciāls. Būtu jāparedz īpaša kārtība, lai 
sekmētu – ar mērķi sasniegt 50 % no 
lēstajām izmaksām – vairāk informācijas 
un veicināšanas pasākumu īstenošanu 
attiecībā uz Savienības lauksaimniecības 
produktiem trešās valstīs, jo īpaši, 
izmantojot pastiprinātu finansiālo atbalstu.

Or. pl

Pamatojums

Eiropas produktu veicināšana ir vienlīdz svarīga gan ES tirgū, gan trešās valstīs. No 
statistikas datiem izriet, ka tikai neliela daļa eiropiešu atpazīst to produktu logotipus, kuriem 
piešķirts aizsargāts cilmes vietas nosaukums vai aizsargāts ģeogrāfiskās izcelsmes 
nosaukums. Turklāt jāņem vērā tas, ka tie ražotāji, kas izmanto šos logotipus, bieži vien ir 
mazie uzņēmumi vai mikrouzņēmumi ar ļoti ierobežotiem savu izstrādājumu informācijas un 
veicināšanas līdzekļiem.
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Grozījums Nr. 77
Béla Glattfelder

Regulas priekšlikums
8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8a) Komisija cenšas finansēt dalībvalstu 
veicināšanas programmas proporcionāli 
katras attiecīgās dalībvalsts 
lauksaimniecības ražošanas daļai no 
kopējā ES lauksaimnieciskās ražošanas 
apjoma.

Or. en

Grozījums Nr. 78
Maria do Céu Patrão Neves

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Lai nodrošinātu īstenoto informācijas 
un veicināšanas pasākumu ietekmi, tie būtu 
jāparedz saistībā ar informācijas un 
veicināšanas programmām. Līdz šim šīs 
programmas iesniedza profesionālās vai 
starpnozaru profesionālās organizācijas. 
Lai palielināto piedāvāto pasākumu skaitu 
un kvalitāti, būtu jāpaplašina labuma 
guvēju loks, iekļaujot ražotāju 
organizācijas. Turklāt Komisijai jābūt 
iespējai paplašināt šīs programmas, 
īstenojot pasākumus pēc pašas iniciatīvas, 
jo īpaši ar mērķi sekmēt jaunu tirgu 
atvēršanu.

(9) Lai nodrošinātu īstenoto informācijas 
un veicināšanas pasākumu ietekmi, tie būtu 
jāparedz saistībā ar informācijas un 
veicināšanas programmām. Līdz šim šīs 
programmas iesniedza profesionālās vai 
starpnozaru profesionālās organizācijas. 
Lai palielināto piedāvāto pasākumu skaitu 
un kvalitāti, būtu jāpaplašina labuma 
guvēju loks, iekļaujot ražotāju 
organizācijas, kā arī būtu jāparedz 
noteikumi attiecībā uz konsultācijām ar 
dalībvalstīm. Turklāt Komisijai jābūt 
iespējai paplašināt šīs programmas, 
īstenojot pasākumus pēc pašas iniciatīvas, 
jo īpaši ar mērķi sekmēt jaunu tirgu 
atvēršanu.

Or. pt
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Grozījums Nr. 79
Luís Paulo Alves

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Lai nodrošinātu īstenoto informācijas 
un veicināšanas pasākumu ietekmi, tie būtu 
jāparedz saistībā ar informācijas un 
veicināšanas programmām. Līdz šim šīs 
programmas iesniedza profesionālās vai 
starpnozaru profesionālās organizācijas. 
Lai palielināto piedāvāto pasākumu skaitu 
un kvalitāti, būtu jāpaplašina labuma 
guvēju loks, iekļaujot ražotāju 
organizācijas. Turklāt Komisijai jābūt 
iespējai paplašināt šīs programmas, 
īstenojot pasākumus pēc pašas iniciatīvas, 
jo īpaši ar mērķi sekmēt jaunu tirgu 
atvēršanu.

(9) Lai nodrošinātu īstenoto informācijas 
un veicināšanas pasākumu ietekmi, tie būtu 
jāparedz saistībā ar informācijas un 
veicināšanas programmām. Līdz šim šīs 
programmas iesniedza profesionālās vai 
starpnozaru profesionālās organizācijas. 
Lai palielināto piedāvāto pasākumu skaitu 
un kvalitāti, būtu jāpaplašina labuma 
guvēju loks, iekļaujot ražotāju 
organizācijas, tostarp kooperatīvus un 
mazos un vidējos uzņēmumus. Turklāt 
Komisijai jābūt iespējai paplašināt šīs 
programmas, īstenojot pasākumus pēc 
pašas iniciatīvas, jo īpaši ar mērķi sekmēt 
jaunu tirgu atvēršanu.

Or. pt

Grozījums Nr. 80
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Lai nodrošinātu īstenoto informācijas 
un veicināšanas pasākumu ietekmi, tie būtu 
jāparedz saistībā ar informācijas un 
veicināšanas programmām. Līdz šim šīs 
programmas iesniedza profesionālās vai 
starpnozaru profesionālās organizācijas. 
Lai palielināto piedāvāto pasākumu skaitu 
un kvalitāti, būtu jāpaplašina labuma 
guvēju loks, iekļaujot ražotāju 
organizācijas. Turklāt Komisijai jābūt 
iespējai paplašināt šīs programmas, 
īstenojot pasākumus pēc pašas iniciatīvas, 

(9) Lai nodrošinātu īstenoto informācijas 
un veicināšanas pasākumu ietekmi, tie būtu 
jāparedz saistībā ar informācijas un 
veicināšanas programmām. Līdz šim šīs 
programmas iesniedza attiecīgās nozares 
vai nozaru pārstāvošās profesionālās vai 
starpnozaru profesionālās organizācijas. 
Lai palielināto piedāvāto pasākumu skaitu 
un kvalitāti, būtu jāpaplašina labuma 
guvēju loks, iekļaujot ražotāju 
organizācijas. Turklāt Komisijai jābūt 
iespējai paplašināt šīs programmas, 



AM\1019268LV.doc 23/149 PE529.733v01-00

LV

jo īpaši ar mērķi sekmēt jaunu tirgu 
atvēršanu.

īstenojot pasākumus pēc pašas iniciatīvas, 
jo īpaši ar mērķi sekmēt jaunu tirgu 
atvēršanu.

Or. it

Grozījums Nr. 81
Maria do Céu Patrão Neves

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Informācijas un veicināšanas 
pasākumiem, ko līdzfinansē Savienība, 
jāsniedz īpaša Eiropas dimensija. Šajā 
nolūkā un lai izvairītos no līdzekļu 
izkliedētības un palielinātu Eiropas 
pamanāmību, izmantojot šos informācijas 
un veicināšanas pasākumus attiecībā uz 
lauksaimniecības produktiem, būtu 
jāparedz darba programmas izveide, kurā 
noteiktas šo pasākumu stratēģiskās 
prioritātes attiecībā uz iedzīvotājiem, 
produktiem, mērķa tēmām vai tirgiem, kā 
arī informācijas un veicināšanas vēstījuma 
raksturs. Komisija jo īpaši ņems vērā mazo 
un vidējo uzņēmumu noteicošo vietu 
lauksaimniecības pārtikas nozarē, nozares, 
kuras izmanto īpašos pasākumus, kas 
paredzēti 154., 155. un 156. pantā [Eiropas 
Parlamenta un Padomes (datums, gads) 
Regulā (ES) XXX/20.. par 
lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju 
(Vienotā TKO regula) (COM(2011)626] 
un brīvās tirdzniecības nolīgumos, īstenojot 
Eiropas Savienības tirdzniecības politiku, 
kura attiecas uz trešām valstīm.

(10) Informācijas un veicināšanas 
pasākumiem, ko līdzfinansē Savienība, 
jāsniedz īpaša Eiropas dimensija un 
jāpievērš vienāda uzmanība iekšējam un 
ārējam tirgum, vienādā mērā atzīstot gan 
vietējā, gan reģionālā līmeņa iekšējo 
nozīmi un paplašinot pasaules tirgu ārējo 
nozīmi. Šajā nolūkā un lai izvairītos no 
līdzekļu izkliedētības un palielinātu 
Eiropas pamanāmību, izmantojot šos 
informācijas un veicināšanas pasākumus 
attiecībā uz lauksaimniecības produktiem, 
būtu jāparedz darba programmas izveide, 
kurā noteiktas šo pasākumu stratēģiskās 
prioritātes attiecībā uz iedzīvotājiem, 
produktiem, mērķa tēmām vai tirgiem, kā 
arī informācijas un veicināšanas vēstījuma 
raksturs. Komisija jo īpaši ņems vērā 
valstu stratēģiskās intereses, mazo un 
vidējo uzņēmumu noteicošo vietu 
lauksaimniecības pārtikas nozarē, nozares, 
kuras izmanto īpašos pasākumus, kas 
paredzēti 154., 155. un 156. pantā [Eiropas 
Parlamenta un Padomes (datums, gads) 
Regulā (ES) XXX/20.. par 
lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju 
(Vienotā TKO regula) (COM(2011)626] 
un brīvās tirdzniecības nolīgumos, īstenojot 
Eiropas Savienības tirdzniecības politiku, 
kura attiecas uz trešām valstīm un to 
paredzamo ietekmi uz vietējo un reģionālo 
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ekonomiku.

Or. pt

Grozījums Nr. 82
Luís Paulo Alves

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Informācijas un veicināšanas 
pasākumiem, ko līdzfinansē Savienība, 
jāsniedz īpaša Eiropas dimensija. Šajā 
nolūkā un lai izvairītos no līdzekļu 
izkliedētības un palielinātu Eiropas 
pamanāmību, izmantojot šos informācijas 
un veicināšanas pasākumus attiecībā uz 
lauksaimniecības produktiem, būtu 
jāparedz darba programmas izveide, kurā 
noteiktas šo pasākumu stratēģiskās 
prioritātes attiecībā uz iedzīvotājiem, 
produktiem, mērķa tēmām vai tirgiem, kā 
arī informācijas un veicināšanas vēstījuma 
raksturs. Komisija jo īpaši ņems vērā mazo 
un vidējo uzņēmumu noteicošo vietu 
lauksaimniecības pārtikas nozarē, nozares, 
kuras izmanto īpašos pasākumus, kas 
paredzēti 154., 155. un 156. pantā [Eiropas 
Parlamenta un Padomes (datums, gads) 
Regulā (ES) XXX/20.. par 
lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju 
(Vienotā TKO regula) (COM(2011)626] 
un brīvās tirdzniecības nolīgumos, īstenojot 
Eiropas Savienības tirdzniecības politiku, 
kura attiecas uz trešām valstīm.

(10) Informācijas un veicināšanas 
pasākumiem, ko līdzfinansē Savienība, 
jāsniedz īpaša Eiropas dimensija. Šajā 
nolūkā un lai izvairītos no līdzekļu 
izkliedētības un palielinātu Eiropas 
pamanāmību, izmantojot šos informācijas 
un veicināšanas pasākumus attiecībā uz 
lauksaimniecības produktiem, būtu 
jāparedz darba programmas izveide, kurā 
noteiktas šo pasākumu stratēģiskās 
prioritātes attiecībā uz iedzīvotājiem, 
produktiem, mērķa tēmām vai tirgiem, kā 
arī informācijas un veicināšanas vēstījuma 
raksturs. Komisija jo īpaši ņems vērā mazo 
un vidējo uzņēmumu noteicošo vietu 
lauksaimniecības pārtikas nozarē, nozares, 
kuras izmanto īpašos pasākumus, kas
paredzēti 154., 155. un 156. pantā [Eiropas 
Parlamenta un Padomes (datums, gads) 
Regulā (ES) XXX/20.. par 
lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju 
(Vienotā TKO regula) (COM(2011)626] 
un brīvās tirdzniecības nolīgumos, īstenojot 
Eiropas Savienības tirdzniecības politiku, 
kura attiecas uz trešām valstīm.
Programmai būtu jāpapildina citi 
pasākumi un jāsaskan ar citiem 
pasākumiem, kurus īsteno pēc dalībvalstu 
vai ekonomikas dalībnieku iniciatīvas. 
Mazie un vidējie uzņēmumi 
lauksaimniecības pārtikas produktu 
nozarē, kā arī kooperatīvi būtu jānosaka 
par prioritāti, un tiem būtu jāsaņem 
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lielāka daļa Komisijas līdzfinansējuma.

Or. pt

Grozījums Nr. 83
James Nicholson

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Informācijas un veicināšanas 
pasākumiem, ko līdzfinansē Savienība, 
jāsniedz īpaša Eiropas dimensija. Šajā 
nolūkā un lai izvairītos no līdzekļu 
izkliedētības un palielinātu Eiropas 
pamanāmību, izmantojot šos informācijas 
un veicināšanas pasākumus attiecībā uz 
lauksaimniecības produktiem, būtu 
jāparedz darba programmas izveide, kurā 
noteiktas šo pasākumu stratēģiskās 
prioritātes attiecībā uz iedzīvotājiem, 
produktiem, mērķa tēmām vai tirgiem, kā 
arī informācijas un veicināšanas vēstījuma 
raksturs. Komisija jo īpaši ņems vērā mazo 
un vidējo uzņēmumu noteicošo vietu 
lauksaimniecības pārtikas nozarē, nozares, 
kuras izmanto īpašos pasākumus, kas 
paredzēti 154., 155. un 156. pantā [Eiropas 
Parlamenta un Padomes (datums, gads) 
Regulā (ES) XXX/20.. par 
lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju 
(Vienotā TKO regula) (COM(2011)626] 
un brīvās tirdzniecības nolīgumos, īstenojot 
Eiropas Savienības tirdzniecības politiku, 
kura attiecas uz trešām valstīm.

(10) Informācijas un veicināšanas 
pasākumiem, ko līdzfinansē Savienība, 
jāsniedz īpaša Eiropas dimensija. Šajā 
nolūkā un lai izvairītos no līdzekļu 
izkliedētības un palielinātu Eiropas
lauksaimniecības ražojumu pamanāmību, 
izmantojot šos informācijas un 
veicināšanas pasākumus, būtu jāparedz 
darba programmas izveide, kurā noteiktas 
šo pasākumu stratēģiskās prioritātes 
attiecībā uz iedzīvotājiem, produktiem, 
mērķa tēmām vai tirgiem, kā arī 
informācijas un veicināšanas vēstījuma 
raksturs. Komisija jo īpaši ņems vērā 
mikrouzņēmumu un mazo un vidējo 
uzņēmumu noteicošo vietu 
lauksaimniecības pārtikas nozarē, nozares, 
kuras izmanto īpašos pasākumus, kas 
paredzēti 154., 155. un 156. pantā [Eiropas 
Parlamenta un Padomes (datums, gads) 
Regulā (ES) XXX/20.. par 
lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju 
(Vienotā TKO regula) (COM(2011)626] 
un brīvās tirdzniecības nolīgumos, īstenojot 
Eiropas Savienības tirdzniecības politiku, 
kura attiecas uz trešām valstīm.

Or. en

Pamatojums

Mikrouzņēmumi veido ievērojamu lauksaimniecības pārtikas ražošanas nozares daļu, un 
prioritāte būtu jāpiešķir tām priekšlikumu iesniedzējām struktūrām, kuras cenšas iesaistīt 
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mikrouzņēmumus, kam ir mazāk līdzekļu informācijas un veicināšanas pasākumu īstenošanai.

Grozījums Nr. 84
Pilar Ayuso

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Informācijas un veicināšanas 
pasākumiem, ko līdzfinansē Savienība, 
jāsniedz īpaša Eiropas dimensija. Šajā 
nolūkā un lai izvairītos no līdzekļu 
izkliedētības un palielinātu Eiropas 
pamanāmību, izmantojot šos informācijas 
un veicināšanas pasākumus attiecībā uz 
lauksaimniecības produktiem, būtu 
jāparedz darba programmas izveide, kurā 
noteiktas šo pasākumu stratēģiskās 
prioritātes attiecībā uz iedzīvotājiem, 
produktiem, mērķa tēmām vai tirgiem, kā 
arī informācijas un veicināšanas vēstījuma 
raksturs. Komisija jo īpaši ņems vērā mazo 
un vidējo uzņēmumu noteicošo vietu 
lauksaimniecības pārtikas nozarē, nozares, 
kuras izmanto īpašos pasākumus, kas 
paredzēti 154., 155. un 156. pantā [Eiropas 
Parlamenta un Padomes (datums, gads) 
Regulā (ES) XXX/20.. par 
lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju 
(Vienotā TKO regula) (COM(2011)626] 
un brīvās tirdzniecības nolīgumos, īstenojot 
Eiropas Savienības tirdzniecības politiku, 
kura attiecas uz trešām valstīm.

(10) Informācijas un veicināšanas 
pasākumiem, ko līdzfinansē Savienība, 
jāsniedz īpaša Eiropas dimensija. Šajā 
nolūkā un lai izvairītos no līdzekļu 
izkliedētības un palielinātu Eiropas 
pamanāmību, izmantojot šos informācijas 
un veicināšanas pasākumus attiecībā uz 
lauksaimniecības pārtikas produktiem, 
būtu jāparedz darba programmas izveide, 
kurā noteiktas šo pasākumu stratēģiskās 
prioritātes attiecībā uz iedzīvotājiem, 
produktiem, mērķa tēmām vai tirgiem, kā 
arī informācijas un veicināšanas vēstījuma 
raksturs. Komisija jo īpaši ņems vērā mazo 
un vidējo uzņēmumu noteicošo vietu 
lauksaimniecības pārtikas nozarē, nozares, 
kuras izmanto īpašos pasākumus, kas 
paredzēti 154., 155. un 156. pantā [Eiropas 
Parlamenta un Padomes (datums, gads) 
Regulā (ES) XXX/20.. par 
lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju 
(Vienotā TKO regula) (COM(2011)626] 
un brīvās tirdzniecības nolīgumos, īstenojot 
Eiropas Savienības tirdzniecības politiku, 
kura attiecas uz trešām valstīm.

Or. es

Grozījums Nr. 85
Sylvie Goulard, Marian Harkin

Regulas priekšlikums
10.a apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10a) Komisijas izstrādātajai darba 
programmai jābūt pamatotai uz šajā 
regulā izvirzītajiem mērķiem, kuros 
ietilpst Eiropas produktu tirgus daļas 
palielināšana, to konkurētspējas 
palielināšana un jaunu tirgu atvēršana, jo 
īpaši nozarēs, kuros ir noslēgts visvairāk 
tirdzniecības nolīgumu, kā arī patērētāju 
informēšana par augstajiem standartiem, 
kas atbilstoši ES tiesību aktiem jāievēro 
ES produktu ražošanā, un Eiropas 
kvalitātes shēmu (AĢIN, ACVN, GTĪ, 
bioloģiskā ražošana) atzīšanas un 
atpazīstamības palielināšana.

Or. en

Grozījums Nr. 86
Maria do Céu Patrão Neves

Regulas priekšlikums
11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11a) Šīs informācijas un veicināšanas 
politikas pamatā būtu jābūt četriem 
galvenajiem mērķiem: radīt Eiropai 
pievienoto vērtību pārtikas nozarē; būt 
pievilcīgākiem un pašpārliecinātākiem; 
vienkāršot pārvaldību; nodrošināt lielāku 
sinerģiju starp dažādiem veicināšanas 
instrumentiem.

Or. pt

Grozījums Nr. 87
Marian-Jean Marinescu

Regulas priekšlikums
12. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Papildus informācijas un veicināšanas 
pasākumiem Komisijai jāattīsta un 
jākoordinē tehniskā atbalsta dienesti 
Eiropas līmenī, lai palīdzētu ekonomikas 
dalībniekiem piedalīties līdzfinansētajās
programmās, lai īstenotu efektīvas 
kampaņas vai attīstītu to darbību eksporta 
jomā.

(12) Papildus informācijas un veicināšanas 
pasākumiem Komisijai jāattīsta un 
jākoordinē tehniskā atbalsta dienesti 
Eiropas līmenī, lai informētu ekonomikas 
dalībniekus par programmu veidiem, 
kuriem tie var piekļūt, un palīdzētu tiem
piedalīties līdzfinansētajās programmās, lai 
īstenotu efektīvas kampaņas vai attīstītu to 
darbību eksporta jomā.

Or. fr

Grozījums Nr. 88
Maria do Céu Patrão Neves

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Papildus informācijas un veicināšanas 
pasākumiem Komisijai jāattīsta un 
jākoordinē tehniskā atbalsta dienesti 
Eiropas līmenī, lai palīdzētu ekonomikas 
dalībniekiem piedalīties līdzfinansētajās 
programmās, lai īstenotu efektīvas 
kampaņas vai attīstītu to darbību eksporta 
jomā.

(12) Papildus informācijas un veicināšanas 
pasākumiem Komisijai jāattīsta un 
jākoordinē tehniskā atbalsta dienesti 
Eiropas līmenī, ņemot vērā katras valsts 
īpatnības, lai palīdzētu ekonomikas 
dalībniekiem piedalīties līdzfinansētajās 
programmās, lai īstenotu efektīvas 
kampaņas vai attīstītu to darbību eksporta 
jomā. Būtu arī vēlams, lai Komisija 
izstrādātu vienkāršu un vispusīgu 
rokasgrāmatu, kas palīdzētu 
potenciālajiem labuma guvējiem ievērot 
ar šo politiku saistītos noteikumus un 
procedūras.

Or. pt

Grozījums Nr. 89
Maria do Céu Patrão Neves
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Regulas priekšlikums
12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12a) Uzmanība ir pievērsta arī tam, ka 
šai politikai ir jāpiešķir lielāks budžets un 
jāpadara programmas elastīgākas, lai 
īstenošanas fāzē tās varētu pielāgot 
svārstīgajiem tirgus apstākļiem. Būtu 
jāsamazina arī programmās sniedzamās 
informācijas detalizācijas pakāpe.

Or. pt

Grozījums Nr. 90
Pilar Ayuso

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Tie informācijas un veicināšanas 
pasākumi attiecībā uz lauksaimniecības 
produktiem, ko līdzfinansē Savienība, nav 
orientēti uz preču zīmēm, ne uz to īpašo 
izcelsmi. Tomēr preču zīmju vai izcelsmes 
norādei var būt sviras efekts attiecībā uz
veicināšanas pasākumiem jo īpaši trešās 
valstīs. Tāpēc, ievērojot īpašos ieviešamos 
noteikumus un jo īpaši industriālā īpašuma 
aizsardzības tiesības, lielāka pamanāmība 
būtu jāpiešķir preču zīmēm un izcelsmei 
vienlaikus saglabājot pareizo līdzsvaru 
starp tādu vispārēju vēstījumu izvirzīšanu 
priekšplānā, kas attiecas uz 
lauksaimniecības un tādu pārtikas produktu 
raksturīgajām īpašībām, kuri ražoti no 
Savienības lauksaimniecības produktiem.

(13) Tie informācijas un veicināšanas 
pasākumi attiecībā uz lauksaimniecības 
pārtikas produktiem, ko līdzfinansē 
Savienība, nav orientēti uz preču zīmēm, 
ne uz to īpašo izcelsmi. Tomēr preču zīmju 
vai izcelsmes norādei var būt sviras efekts 
attiecībā uz veicināšanas pasākumiem jo 
īpaši trešās valstīs. Tāpēc, ievērojot īpašos 
ieviešamos noteikumus un jo īpaši 
industriālā īpašuma aizsardzības tiesības, 
lielāka pamanāmība būtu jāpiešķir preču 
zīmēm un izcelsmei vienlaikus saglabājot 
pareizo līdzsvaru starp tādu vispārēju 
vēstījumu izvirzīšanu priekšplānā, kas 
attiecas uz lauksaimniecības un tādu 
pārtikas produktu raksturīgajām īpašībām, 
kuri ražoti no Savienības lauksaimniecības 
produktiem.

Or. es



PE529.733v01-00 30/149 AM\1019268LV.doc

LV

Grozījums Nr. 91
Maria do Céu Patrão Neves

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Savienība cenšas vienkāršot KLP 
regulatīvo vidi. Šī pieeja jāpiemēro arī 
regulai par informācijas un veicināšanas 
pasākumiem attiecībā uz lauksaimniecības 
produktiem. Jo īpaši ir jāpārskata 
informācijas un veicināšanas programmu 
administratīvās pārvaldības principi, lai tos 
vienkāršotu un ļautu Komisijai izstrādāt 
noteikumus un procedūras, lai regulētu 
programmu pieteikumu iesniegšanu un 
atlasi.

(14) Savienība cenšas vienkāršot KLP 
regulatīvo vidi. Šī pieeja jāpiemēro arī 
regulai par informācijas un veicināšanas 
pasākumiem attiecībā uz lauksaimniecības 
produktiem. Jo īpaši ir jāpārskata 
informācijas un veicināšanas programmu 
administratīvās pārvaldības principi, lai tos 
vienkāršotu un ļautu Komisijai izstrādāt 
noteikumus un procedūras, lai regulētu 
programmu pieteikumu iesniegšanu un 
atlasi, ņemot vērā dalībvalstu īpašās 
intereses.

Or. pt

Grozījums Nr. 92
Elisabeth Köstinger

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Būtu jānosaka pasākumu finansēšanas 
kritēriji. Vispārīgs noteikums, lai 
pasākumus ierosinājušās ieinteresētās 
organizācijas un dalībvalstis uzņemtos 
atbildību, ir tāds, ka Savienībai būtu jāsedz 
tikai daļa no pasākumu izmaksām. Dažas 
administratīvās un personāla izmaksas, kas 
nav saistītas ar KLP īstenošanu, ir 
informācijas un veicināšanas pasākumu 
sastāvdaļa un tām varēs būt tiesības saņemt 
Savienības finansējumu.

(16) Būtu jānosaka pasākumu finansēšanas 
kritēriji. Vispārīgs noteikums, lai 
pasākumus ierosinājušās ieinteresētās 
organizācijas un dalībvalstis uzņemtos 
atbildību, ir tāds, ka Savienībai un 
dalībvalstij būtu jālīdzfinansē daļa no 
pasākumu izmaksām, nevis visas izmaksas. 
Tomēr, ja lauksaimniecībā iestājas krīze, 
būtu jābūt iespējai palielināt Savienības 
līdzfinansējuma daļu līdz 100 %. Šādā 
gadījumā būtu jābūt iespējai ātri pielāgot 
krīzes pasākumus, neievērojot standarta 
procedūru. Dažas administratīvās un 
personāla izmaksas, kas nav saistītas ar 
KLP īstenošanu, ir informācijas un 
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veicināšanas pasākumu sastāvdaļa, un tām 
varēs būt tiesības saņemt Savienības 
finansējumu.

Or. de

Grozījums Nr. 93
Wojciech Michał Olejniczak, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Būtu jānosaka pasākumu finansēšanas 
kritēriji. Vispārīgs noteikums, lai 
pasākumus ierosinājušās ieinteresētās 
organizācijas un dalībvalstis uzņemtos 
atbildību, ir tāds, ka Savienībai būtu jāsedz 
tikai daļa no pasākumu izmaksām. Dažas 
administratīvās un personāla izmaksas, kas 
nav saistītas ar KLP īstenošanu, ir 
informācijas un veicināšanas pasākumu 
sastāvdaļa un tām varēs būt tiesības saņemt 
Savienības finansējumu.

(16) Būtu jānosaka pasākumu finansēšanas 
kritēriji. Vispārīgs noteikums, lai 
pasākumus ierosinājušās ieinteresētās 
organizācijas un dalībvalstis uzņemtos 
atbildību, ir tāds, ka Savienībai būtu jāsedz 
tikai daļa no pasākumu izmaksām.
Dalībvalstis var segt daļu no pasākumu 
izmaksām. Dažas administratīvās un 
personāla izmaksas, kas nav saistītas ar 
KLP īstenošanu, ir informācijas un 
veicināšanas pasākumu sastāvdaļa, un tām 
varēs būt tiesības saņemt Savienības 
finansējumu.

Or. pl

Pamatojums

Lai pilnībā atbalstītu Eiropas lauksaimniecības nozari, ir nepieciešams izmantot papildu 
līdzekļus no dalībvalstīm.

Grozījums Nr. 94
Sylvie Goulard, Marian Harkin

Regulas priekšlikums
16. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Būtu jānosaka pasākumu finansēšanas 
kritēriji. Vispārīgs noteikums, lai 
pasākumus ierosinājušās ieinteresētās 
organizācijas un dalībvalstis uzņemtos 
atbildību, ir tāds, ka Savienībai būtu jāsedz 
tikai daļa no pasākumu izmaksām. Dažas 
administratīvās un personāla izmaksas, kas 
nav saistītas ar KLP īstenošanu, ir 
informācijas un veicināšanas pasākumu 
sastāvdaļa un tām varēs būt tiesības saņemt 
Savienības finansējumu.

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. en

Grozījums Nr. 95
Esther de Lange

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Būtu jānosaka pasākumu finansēšanas 
kritēriji. Vispārīgs noteikums, lai 
pasākumus ierosinājušās ieinteresētās 
organizācijas un dalībvalstis uzņemtos 
atbildību, ir tāds, ka Savienībai būtu jāsedz 
tikai daļa no pasākumu izmaksām. Dažas 
administratīvās un personāla izmaksas, kas 
nav saistītas ar KLP īstenošanu, ir 
informācijas un veicināšanas pasākumu 
sastāvdaļa un tām varēs būt tiesības saņemt 
Savienības finansējumu.

(16) Būtu jānosaka pasākumu finansēšanas 
kritēriji. Vispārīgs noteikums, lai 
pasākumus ierosinājušās ieinteresētās 
organizācijas un dalībvalstis uzņemtos 
atbildību, ir tāds, ka Savienībai būtu jāsedz 
tikai daļa no pasākumu izmaksām. Dažas 
administratīvās un personāla izmaksas, kas 
nav saistītas ar KLP īstenošanu, ir 
informācijas un veicināšanas pasākumu 
sastāvdaļa un tām varēs būt tiesības saņemt 
Savienības finansējumu. Savienības 
līdzfinansējums nekādā gadījumā nedrīkst 
būt 100 %.

Or. nl

Grozījums Nr. 96
Luís Paulo Alves
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Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Būtu jānosaka pasākumu finansēšanas 
kritēriji. Vispārīgs noteikums, lai 
pasākumus ierosinājušās ieinteresētās 
organizācijas un dalībvalstis uzņemtos 
atbildību, ir tāds, ka Savienībai būtu jāsedz 
tikai daļa no pasākumu izmaksām. Dažas 
administratīvās un personāla izmaksas, kas 
nav saistītas ar KLP īstenošanu, ir 
informācijas un veicināšanas pasākumu 
sastāvdaļa un tām varēs būt tiesības saņemt 
Savienības finansējumu.

(16) Būtu jānosaka pasākumu finansēšanas 
kritēriji. Vispārīgs noteikums, lai 
pasākumus ierosinājušās ieinteresētās 
organizācijas un dalībvalstis uzņemtos 
atbildību, ir tāds, ka Savienībai būtu jāsedz 
tikai daļa no pasākumu izmaksām. Dažas 
administratīvās un personāla izmaksas, kas 
nav saistītas ar KLP īstenošanu, ir 
informācijas un veicināšanas pasākumu 
sastāvdaļa un tām varēs būt tiesības saņemt 
Savienības finansējumu. Arī dalībvalstīm 
būtu jāvar finansēt daļu izmaksu.

Or. pt

Grozījums Nr. 97
Maria do Céu Patrão Neves

Regulas priekšlikums
16.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16a) Būtu jāapsver iespēja uzsvērt tādu 
produktu izcelsmi, kuri nav ietverti 
kvalitātes apzīmējumos, uzsverot to 
īpašības un kvalitāti.

Or. pt

Grozījums Nr. 98
Béla Glattfelder

Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Lai nodrošinātu šajā regulā paredzēto (18) Lai nodrošinātu šajā regulā paredzēto 
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pasākumu saskaņotību un efektivitāti, kā 
arī to labu pārvaldību un Savienības 
finansējuma efektīvu izmantošanu, būtu 
jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt 
tiesību aktus atbilstīgi Līguma 290. pantam 
attiecībā uz atbilstošajiem preču zīmju un 
produktu izcelsmes norādījumu 
pamanāmības nosacījumiem, priekšlikuma 
iesniedzēju struktūru atbilstības 
kritērijiem, izpildorganizāciju konkursa 
noteikumiem, kā arī nosacījumiem, 
atbilstīgi kuriem priekšlikuma iesniedzēja 
struktūrai var atļaut pašai izpildīt dažas 
programmas daļas, un, visbeidzot, attiecībā 
uz vienkāršu informācijas un 
veicināšanas programmu izmaksu 
atbilstības kritērijiem. Ir īpaši būtiski, lai 
Komisija, veicot sagatavošanas darbus, 
rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp arī 
vēršoties pie ārējiem ekspertiem. 
Komisijai, sagatavojot un izstrādājot 
deleģētos aktus, būtu jānodrošina 
savlaicīga, pienācīga un vienlaicīga 
vajadzīgo dokumentu nosūtīšana Eiropas 
Parlamentam un Padomei.

pasākumu saskaņotību un efektivitāti, kā 
arī to labu pārvaldību un Savienības 
finansējuma efektīvu izmantošanu, būtu 
jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt 
tiesību aktus atbilstīgi Līguma 290. pantam 
attiecībā uz atbilstošajiem preču zīmju 
pamanāmības nosacījumiem, kā arī 
nosacījumiem, atbilstīgi kuriem 
priekšlikuma iesniedzēja struktūrai var 
atļaut pašai izpildīt dažas programmas 
daļas. Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot 
sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas 
apspriešanās, tostarp arī vēršoties pie 
ārējiem ekspertiem. Komisijai, sagatavojot 
un izstrādājot deleģētos aktus, būtu 
jānodrošina savlaicīga, pienācīga un 
vienlaicīga vajadzīgo dokumentu 
nosūtīšana Eiropas Parlamentam un 
Padomei.

Or. en

Grozījums Nr. 99
Esther Herranz García, Paolo De Castro, James Nicholson, Sylvie Goulard

Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Lai nodrošinātu šajā regulā paredzēto 
pasākumu saskaņotību un efektivitāti, kā 
arī to labu pārvaldību un Savienības 
finansējuma efektīvu izmantošanu, būtu 
jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt 
tiesību aktus atbilstīgi Līguma 290. pantam 
attiecībā uz atbilstošajiem preču zīmju un 
produktu izcelsmes norādījumu 
pamanāmības nosacījumiem, priekšlikuma 
iesniedzēju struktūru atbilstības kritērijiem, 

(18) Lai nodrošinātu šajā regulā paredzēto 
pasākumu saskaņotību un efektivitāti, kā 
arī to labu pārvaldību un Savienības 
finansējuma efektīvu izmantošanu, būtu 
jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt 
tiesību aktus atbilstīgi Līguma 290. pantam 
attiecībā uz atbilstošajiem preču zīmju un 
produktu izcelsmes norādījumu 
pamanāmības nosacījumiem, priekšlikuma 
iesniedzēju struktūru atbilstības kritērijiem, 
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izpildorganizāciju konkursa noteikumiem, 
kā arī nosacījumiem, atbilstīgi kuriem 
priekšlikuma iesniedzēja struktūrai var 
atļaut pašai izpildīt dažas programmas 
daļas, un, visbeidzot, attiecībā uz vienkāršu 
informācijas un veicināšanas programmu 
izmaksu atbilstības kritērijiem. Ir īpaši 
būtiski, lai Komisija, veicot sagatavošanas 
darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, 
tostarp arī vēršoties pie ārējiem ekspertiem. 
Komisijai, sagatavojot un izstrādājot 
deleģētos aktus, būtu jānodrošina 
savlaicīga, pienācīga un vienlaicīga 
vajadzīgo dokumentu nosūtīšana Eiropas 
Parlamentam un Padomei.

izpildorganizāciju konkursa noteikumiem, 
kā arī nosacījumiem, atbilstīgi kuriem 
priekšlikuma iesniedzēja struktūrai var 
atļaut pašai izpildīt dažas programmas 
daļas, darba programmas, ar ko nosaka 
stratēģiskās prioritātes, un, visbeidzot, 
attiecībā uz vienkāršu informācijas un 
veicināšanas programmu izmaksu 
atbilstības kritērijiem. Ir īpaši būtiski, lai 
Komisija, veicot sagatavošanas darbus, 
rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp arī 
vēršoties pie ārējiem ekspertiem. 
Komisijai, sagatavojot un izstrādājot 
deleģētos aktus, būtu jānodrošina 
savlaicīga, pienācīga un vienlaicīga 
vajadzīgo dokumentu nosūtīšana Eiropas 
Parlamentam un Padomei.

Or. en

Grozījums Nr. 100
Maria do Céu Patrão Neves

Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Lai nodrošinātu šajā regulā paredzēto 
pasākumu saskaņotību un efektivitāti, kā 
arī to labu pārvaldību un Savienības 
finansējuma efektīvu izmantošanu, būtu 
jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt 
tiesību aktus atbilstīgi Līguma 290. pantam 
attiecībā uz atbilstošajiem preču zīmju un 
produktu izcelsmes norādījumu 
pamanāmības nosacījumiem, priekšlikuma 
iesniedzēju struktūru atbilstības kritērijiem, 
izpildorganizāciju konkursa noteikumiem, 
kā arī nosacījumiem, atbilstīgi kuriem 
priekšlikuma iesniedzēja struktūrai var 
atļaut pašai izpildīt dažas programmas 
daļas, un, visbeidzot, attiecībā uz vienkāršu 
informācijas un veicināšanas programmu 
izmaksu atbilstības kritērijiem. Ir īpaši 
būtiski, lai Komisija, veicot sagatavošanas 

(18) Lai nodrošinātu šajā regulā paredzēto 
pasākumu saskaņotību un efektivitāti, kā 
arī to labu pārvaldību un Savienības 
finansējuma efektīvu izmantošanu, būtu 
jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt 
tiesību aktus atbilstīgi Līguma 290. pantam 
attiecībā uz atbilstošajiem preču zīmju un 
produktu izcelsmes norādījumu 
pamanāmības nosacījumiem, priekšlikuma 
iesniedzēju struktūru atbilstības kritērijiem, 
izpildorganizāciju konkursa noteikumiem, 
kā arī nosacījumiem, atbilstīgi kuriem 
priekšlikuma iesniedzēja struktūrai var 
atļaut pašai izpildīt dažas programmas 
daļas, un, visbeidzot, attiecībā uz vienkāršu 
informācijas un veicināšanas programmu 
izmaksu atbilstības kritērijiem. Ir īpaši 
būtiski, lai Komisija, veicot sagatavošanas 
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darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, 
tostarp arī vēršoties pie ārējiem ekspertiem. 
Komisijai, sagatavojot un izstrādājot 
deleģētos aktus, būtu jānodrošina 
savlaicīga, pienācīga un vienlaicīga 
vajadzīgo dokumentu nosūtīšana Eiropas 
Parlamentam un Padomei.

darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, 
tostarp ar dalībvalstīm un arī vēršoties pie 
ārējiem ekspertiem. Komisijai, sagatavojot 
un izstrādājot deleģētos aktus, būtu 
jānodrošina savlaicīga, pienācīga un 
vienlaicīga vajadzīgo dokumentu 
nosūtīšana Eiropas Parlamentam un 
Padomei.

Or. pt

Grozījums Nr. 101
James Nicholson

Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Lai nodrošinātu šajā regulā paredzēto 
pasākumu saskaņotību un efektivitāti, kā 
arī to labu pārvaldību un Savienības 
finansējuma efektīvu izmantošanu, būtu 
jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt 
tiesību aktus atbilstīgi Līguma 290. pantam 
attiecībā uz atbilstošajiem preču zīmju un 
produktu izcelsmes norādījumu 
pamanāmības nosacījumiem, priekšlikuma 
iesniedzēju struktūru atbilstības kritērijiem, 
izpildorganizāciju konkursa noteikumiem, 
kā arī nosacījumiem, atbilstīgi kuriem 
priekšlikuma iesniedzēja struktūrai var 
atļaut pašai izpildīt dažas programmas 
daļas, un, visbeidzot, attiecībā uz vienkāršu 
informācijas un veicināšanas programmu 
izmaksu atbilstības kritērijiem. Ir īpaši 
būtiski, lai Komisija, veicot sagatavošanas 
darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, 
tostarp arī vēršoties pie ārējiem ekspertiem. 
Komisijai, sagatavojot un izstrādājot 
deleģētos aktus, būtu jānodrošina 
savlaicīga, pienācīga un vienlaicīga 
vajadzīgo dokumentu nosūtīšana Eiropas 
Parlamentam un Padomei.

(18) Lai nodrošinātu šajā regulā paredzēto 
pasākumu saskaņotību un efektivitāti, kā 
arī to labu pārvaldību un Savienības 
finansējuma efektīvu izmantošanu, būtu 
jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt 
tiesību aktus atbilstīgi Līguma 290. pantam 
attiecībā uz atbilstošajiem preču zīmju un 
produktu izcelsmes norādījumu 
pamanāmības nosacījumiem, priekšlikuma 
iesniedzēju struktūru atbilstības kritērijiem, 
izpildorganizāciju konkursa noteikumiem, 
kā arī nosacījumiem, atbilstīgi kuriem 
priekšlikuma iesniedzēja struktūrai var 
atļaut pašai izpildīt dažas programmas 
daļas, un, visbeidzot, attiecībā uz vienkāršu 
informācijas un veicināšanas programmu 
izmaksu atbilstības kritērijiem. Ir īpaši 
būtiski, lai Komisija, veicot sagatavošanas 
darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, 
tostarp arī vēršoties pie ārējiem ekspertiem
un dalībvalstu ekspertiem. Komisijai, 
sagatavojot un izstrādājot deleģētos aktus, 
būtu jānodrošina savlaicīga, pienācīga un 
vienlaicīga vajadzīgo dokumentu 
nosūtīšana Eiropas Parlamentam un 
Padomei.
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Or. en

Grozījums Nr. 102
Béla Glattfelder

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Lai veicinātu netraucētu pāreju no 
sistēmas, kas izveidota ar Regulu (EK) 
Nr. 3/2008, uz sistēmu, kas izveidota ar šo 
regulu, saskaņā ar Līguma 290. pantu 
būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt 
tiesību aktus, ar kuriem nosaka pārejas 
noteikumus, pārejot no Regulā (EK) 
Nr. 3/2008 minētajiem noteikumiem uz 
šajā regulā minētajiem noteikumiem.

(19) Lai veicinātu netraucētu pāreju no 
sistēmas, kas izveidota ar Regulu (EK) 
Nr. 3/2008, uz sistēmu, kas izveidota ar šo 
regulu, Komisijai piešķir īstenošanas 
pilnvaras, lai noteiktu pārejas noteikumus, 
pārejot no Regulā (EK) Nr. 3/2008 
minētajiem noteikumiem uz šajā regulā 
minētajiem noteikumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 103
Béla Glattfelder

Regulas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Lai nodrošinātu vienotus šīs regulas 
īstenošanas nosacījumus, Komisijai būtu 
jāpiešķir īstenošanas pilnvaras, lai 
pieņemtu īstenošanas aktus attiecībā uz 
darba programmu, ar ko nosaka 
stratēģiskās prioritātes, vienas valsts 
programmu atlasi, izpildes, uzraudzības un 
kontroles kārtību, attiecībā uz noteikumiem 
par nolīgumu noslēgšanu par to atlasīto 
vienas valsts programmu īstenošanu, kuras 
atlasītas saskaņā ar šo regulu, kā arī kopīgo 
satvaru programmu ietekmes novērtēšanai. 
Minētās pilnvaras būtu jāizmanto saskaņā 
ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 

(20) Lai nodrošinātu vienotus šīs regulas 
īstenošanas nosacījumus, Komisijai būtu 
jāpiešķir īstenošanas pilnvaras, lai 
pieņemtu īstenošanas aktus attiecībā uz 
darba programmu, ar ko nosaka 
stratēģiskās prioritātes, vienas valsts 
programmu atlasi, izpildes, uzraudzības un 
kontroles kārtību, attiecībā uz noteikumiem 
par nolīgumu noslēgšanu par to atlasīto 
vienas valsts programmu īstenošanu, kuras 
atlasītas saskaņā ar šo regulu, konkrētiem 
nosacījumiem par produktu izcelsmes
norādīšanu, priekšlikuma iesniedzēju 
struktūru atbilstības kritērijiem, 
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(ES) Nr. 182/201117. izpildorganizāciju konkursa noteikumiem, 
vienkāršu informācijas un veicināšanas 
programmu izmaksu atbilstības 
kritērijiem un programmu veicināšanas 
pasākumiem, kā arī kopīgo satvaru 
programmu ietekmes novērtēšanai. 
Minētās pilnvaras būtu jāizmanto saskaņā 
ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 
(ES) Nr. 182/201117.

__________________ __________________
17 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2011. gada 16. februāra Regula (ES) 
Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un 
vispārīgus principus par dalībvalstu 
kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz 
Komisijas īstenošanas pilnvaru 
izmantošanu (OV L 55, 28.2.2011., 
13. lpp.).

17 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2011. gada 16. februāra Regula (ES) 
Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un 
vispārīgus principus par dalībvalstu 
kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz 
Komisijas īstenošanas pilnvaru 
izmantošanu (OV L 55, 28.2.2011., 
13. lpp.).

Or. en

Grozījums Nr. 104
Esther Herranz García, Paolo De Castro, James Nicholson, Sylvie Goulard

Regulas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Lai nodrošinātu vienotus šīs regulas 
īstenošanas nosacījumus, Komisijai būtu 
jāpiešķir īstenošanas pilnvaras, lai 
pieņemtu īstenošanas aktus attiecībā uz
darba programmu, ar ko nosaka 
stratēģiskās prioritātes, vienas valsts 
programmu atlasi, izpildes, uzraudzības un 
kontroles kārtību, attiecībā uz noteikumiem 
par nolīgumu noslēgšanu par to atlasīto 
vienas valsts programmu īstenošanu, kuras 
atlasītas saskaņā ar šo regulu, kā arī kopīgo 
satvaru programmu ietekmes novērtēšanai. 
Minētās pilnvaras būtu jāizmanto saskaņā 
ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 
(ES) Nr. 182/201117.

(20) Lai nodrošinātu vienotus šīs regulas 
īstenošanas nosacījumus, Komisijai būtu 
jāpiešķir īstenošanas pilnvaras, lai 
pieņemtu īstenošanas aktus attiecībā uz 
vienas valsts programmu atlasi, izpildes, 
uzraudzības un kontroles kārtību, attiecībā 
uz noteikumiem par nolīgumu noslēgšanu 
par to atlasīto vienas valsts programmu 
īstenošanu, kuras atlasītas saskaņā ar šo 
regulu, kā arī kopīgo satvaru programmu 
ietekmes novērtēšanai. Minētās pilnvaras 
būtu jāizmanto saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 
Nr. 182/201117.
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__________________ __________________
17 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2011. gada 16. februāra Regula (ES) 
Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un 
vispārīgus principus par dalībvalstu 
kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz 
Komisijas īstenošanas pilnvaru 
izmantošanu (OV L 55, 28.2.2011., 
13. lpp.).

17 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2011. gada 16. februāra Regula (ES) 
Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un 
vispārīgus principus par dalībvalstu 
kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz 
Komisijas īstenošanas pilnvaru 
izmantošanu (OV L 55, 28.2.2011., 
13. lpp.).

Or. en

Grozījums Nr. 105
Maria do Céu Patrão Neves

Regulas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Lai nodrošinātu vienotus šīs regulas 
īstenošanas nosacījumus, Komisijai būtu 
jāpiešķir īstenošanas pilnvaras, lai 
pieņemtu īstenošanas aktus attiecībā uz 
darba programmu, ar ko nosaka 
stratēģiskās prioritātes, vienas valsts 
programmu atlasi, izpildes, uzraudzības un 
kontroles kārtību, attiecībā uz noteikumiem 
par nolīgumu noslēgšanu par to atlasīto 
vienas valsts programmu īstenošanu, kuras 
atlasītas saskaņā ar šo regulu, kā arī kopīgo 
satvaru programmu ietekmes novērtēšanai. 
Minētās pilnvaras būtu jāizmanto saskaņā 
ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 
(ES) Nr. 182/201117.

(20) Lai nodrošinātu vienotus šīs regulas 
īstenošanas nosacījumus, Komisijai būtu 
jāpiešķir īstenošanas pilnvaras, lai 
pieņemtu īstenošanas aktus attiecībā uz 
darba programmu, ar ko nosaka 
stratēģiskās prioritātes, pamatojoties uz 
dalībvalstu sniegto informāciju, vienas 
valsts programmu atlasi, izpildes, 
uzraudzības un kontroles kārtību, attiecībā 
uz noteikumiem par nolīgumu noslēgšanu 
par to atlasīto vienas valsts programmu 
īstenošanu, kuras atlasītas saskaņā ar šo 
regulu, kā arī kopīgo satvaru programmu 
ietekmes novērtēšanai. Minētās pilnvaras 
būtu jāizmanto saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 
Nr. 182/201117.

__________________ __________________
17 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2011. gada 16. februāra Regula (ES) 
Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un 
vispārīgus principus par dalībvalstu 
kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz 
Komisijas īstenošanas pilnvaru 
izmantošanu (OV L 55, 28.2.2011., 

17 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2011. gada 16. februāra Regula (ES) 
Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un 
vispārīgus principus par dalībvalstu 
kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz 
Komisijas īstenošanas pilnvaru 
izmantošanu (OV L 55, 28.2.2011., 



PE529.733v01-00 40/149 AM\1019268LV.doc

LV

13. lpp.). 13. lpp.).

Or. pt

Grozījums Nr. 106
Maria do Céu Patrão Neves

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Informācijas un veicināšanas pasākumus
attiecībā uz lauksaimniecības produktiem 
un dažiem pārtikas produktiem, kas ražoti 
no lauksaimniecības produktiem (turpmāk 
“informācijas un veicināšanas pasākumi”), 
iekšējā tirgū vai trešās valstīs pilnībā vai 
daļēji var finansēt no Savienības budžeta, 
ievērojot šajā regulā paredzētos 
noteikumus.

Informācijas un veicināšanas pasākumiem
attiecībā uz lauksaimniecības produktiem 
un dažiem pārtikas produktiem, kas ražoti 
no lauksaimniecības produktiem (turpmāk 
“informācijas un veicināšanas pasākumi”), 
būtu jāpievērš vienāda uzmanība iekšējā 
tirgū, Eiropas, valsts, reģionālā un vietējā 
līmenī, kā arī trešās valstīs, tostarp, 
paplašinot pasaules tirgus, un šos
pasākumus pilnībā vai daļēji var finansēt 
no Savienības budžeta, ievērojot šajā 
regulā paredzētos noteikumus.

Or. pt

Grozījums Nr. 107
Sandra Kalniete

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Informācijas un veicināšanas pasākumus 
attiecībā uz lauksaimniecības produktiem 
un dažiem pārtikas produktiem, kas ražoti 
no lauksaimniecības produktiem (turpmāk 
"informācijas un veicināšanas pasākumi"), 
iekšējā tirgū vai trešās valstīs pilnībā vai 
daļēji var finansēt no Savienības budžeta, 
ievērojot šajā regulā paredzētos 
noteikumus.

Informācijas un veicināšanas pasākumus 
attiecībā uz lauksaimniecības produktiem 
un pārstrādātiem produktiem, kas ražoti no 
lauksaimniecības produktiem (turpmāk 
"informācijas un veicināšanas pasākumi"), 
iekšējā tirgū vai trešās valstīs pilnībā vai 
daļēji var finansēt no Savienības budžeta, 
ievērojot šajā regulā paredzētos 
noteikumus.
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Or. en

Grozījums Nr. 108
Sylvie Goulard, Marian Harkin

Regulas priekšlikums
1.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a pants

Mērķi

Darba programma, kas minēta 8. pantā, 
aptver šādus mērķus:

a) palielināt ES produktu tirgus daļu un 
atvērt jaunus tirgus, īpašu uzmanību 
pievēršot tirgiem ar vislielāko izaugsmes 
potenciālu;

b) palielināt ES produktu konkurētspēju 
un palielināt to atpazīstamību gan 
Eiropas Savienībā, gan ārpus tās, jo īpaši 
produktiem, kuru ražošana ir vismazāk 
izdevīga starptautiskās tirdzniecības 
globalizācijas apstākļos;

c) sniegt informāciju patērētājiem par 
augstajiem standartiem, kas jāievēro ES 
produktu ražošanā un ko piemēro ar 
Kopējo lauksaimniecības politiku (KLP), 
īpašu uzmanību pievēršot pārtikas 
nekaitīgumam, autentiskumam, 
uzturvērtībai un veselīgumam, dzīvnieku 
labturībai un vides aizsardzībai;

d) palielināt Eiropas kvalitātes shēmu 
(AĢIN, ACVN, GTĪ, bioloģiskā ražošana) 
atpazīstamību un atzīšanu.

Or. en

Pamatojums

Veicināšanas politikas mērķi skaidri jādefinē un jāiekļauj pamata tiesību aktā.
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Grozījums Nr. 109
Wojciech Michał Olejniczak

Regulas priekšlikums
1.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a pants

Mērķi

Darba programma, kas minēta 8. pantā, 
aptver šādus mērķus:

a) palielināt Savienības produkcijas tirgus 
daļu, īpašu uzmanību pievēršot tirgiem ar 
lielām izaugsmes iespējām;

b) normalizēt tirgus darbību nopietnu 
traucējumu gadījumā, ja zaudēta 
patērētāju uzticība vai radušās citas 
specifiskas problēmas;

c) veicināt Savienības lauksaimniecības 
produktu konkurētspēju un atpazīstamību 
gan Savienībā, gan ārpus tās, jo īpaši 
tādās nozarēs, kuras visvairāk skar 
starptautiskās tirdzniecības globalizācija;

d) informēt patērētājus par Savienības 
produkcijas augstajiem standartiem, ko 
nodrošina Kopējās Lauksaimniecības 
politikas (KLP) piemērošana.

Or. pl

Pamatojums

Darbu programmai jābūt noteiktai sīkāk, turklāt ļaujot nodrošināt to, ka lauksaimnieki un 
pārtikas produktu ražotāji no ES saņem tiem pienākošos peļņu pēc pārtikas kvalitātes un 
drošības kritēriju izpildes, kā arī saskaroties ar augošo konkurenci lauksaimniecības tirgos. 
Turklāt jānodrošina tas, lai informācijas un veicināšanas pasākumiem paredzētais Eiropas 
Savienības finansējums tiktu piemērots tikai tiem lauksaimniecības produktiem, kas pilnībā 
nāk no ES teritorijas.

Grozījums Nr. 110
Herbert Dorfmann
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Regulas priekšlikums
1.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a pants

Mērķi

Darba programma, kas minēta 8. pantā, 
aptver šādus mērķus:

a) palielināt Savienības ražojumu tirgus 
daļu, jo īpaši koncentrējoties uz tiem 
tirgiem, kuros ir lielāks izaugsmes 
potenciāls;

b) veicināt Savienības ražojumu 
konkurētspēju un atpazīstamību gan 
Savienībā, gan ārpus tās, jo īpaši attiecībā 
uz ražojumiem, kurus visvairāk skar 
starptautiskās tirdzniecības globalizācija;

c) informēt patērētājus par augstajiem 
standartiem, kam jāatbilst Savienības 
ražojumiem saskaņā ar Kopējo 
lauksaimniecības politiku (KPL).

Or. it

Grozījums Nr. 111
Hynek Fajmon

Regulas priekšlikums
2. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pasākumi iekšējā tirgū Pasākumi iekšējā tirgū un trešās valstīs

Or. en

Pamatojums

Lai veicināšanas politika būtu pietiekami līdzsvarota, veicināšanas pasākumi jānodrošina gan 
iekšējā tirgū, gan trešās valstīs.
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Grozījums Nr. 112
Sandra Kalniete

Regulas priekšlikums
2. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pasākumi iekšējā tirgū Pasākumi iekšējā tirgū un trešās valstīs

Or. en

Grozījums Nr. 113
Sylvie Goulard, Marian Harkin, Riikka Pakarinen

Regulas priekšlikums
2. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pasākumi iekšējā tirgū Pasākumi iekšējā tirgū un trešās valstīs

Or. en

Grozījums Nr. 114
Sandra Kalniete

Regulas priekšlikums
2. pants – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atbalstāmie pasākumi iekšējā tirgū ir: Atbalstāmie pasākumi ir:

Or. en

Grozījums Nr. 115
Hynek Fajmon

Regulas priekšlikums
2. pants – ievaddaļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atbalstāmie pasākumi iekšējā tirgū ir: Atbalstāmie pasākumi iekšējā tirgū un 
trešās valstīs ir:

Or. en

Pamatojums

Lai veicināšanas politika būtu pietiekami līdzsvarota, veicināšanas pasākumi jānodrošina gan 
iekšējā tirgū, gan trešās valstīs.

Grozījums Nr. 116
Hynek Fajmon

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) informācijas pasākumi, kuru mērķis ir 
izcelt Savienības lauksaimniecības 
produktu ražošanas veidu specifiku, jo 
īpaši saistībā ar pārtikas nekaitīgumu, 
autentiskumu, uzturvērtību un veselīgumu, 
dzīvnieku labturību vai vides aizsardzību;

a) informācijas pasākumi, kuru mērķis ir 
izcelt lauksaimniecības un pārtikas 
produktu īpašības, tostarp Savienības 
lauksaimniecības produktu ražošanas veidu 
specifiku, jo īpaši saistībā ar pārtikas 
nekaitīgumu, autentiskumu, uzturvērtību 
un veselīgumu, dzīvnieku labturību vai 
vides aizsardzību;

Or. en

Pamatojums

Lai veicināšanas politika būtu pietiekami līdzsvarota, veicināšanas pasākumi jānodrošina gan 
iekšējā tirgū, gan trešās valstīs.

Grozījums Nr. 117
Maria do Céu Patrão Neves

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

a) informācijas pasākumi, kuru mērķis ir 
izcelt Savienības lauksaimniecības 
produktu ražošanas veidu specifiku, jo 
īpaši saistībā ar pārtikas nekaitīgumu, 
autentiskumu, uzturvērtību un veselīgumu, 
dzīvnieku labturību vai vides aizsardzību;

a) informācijas pasākumi, kuru mērķis ir 
izcelt Savienības lauksaimniecības 
produktu ražošanas veidu specifiku —
„Eiropas ražošanas modeli” —, jo īpaši 
saistībā ar ražošanas veidiem, ģeogrāfisko 
izcelsmi, īpašajām kultūras tradīcijām vai 
kontekstu, pārtikas nekaitīgumu, 
autentiskumu, produktu izcelsmes 
noteikšanas iespēju, uzturvērtību un 
veselīgumu, darba apstākļiem, dzīvnieku 
labturību vai vides aizsardzību;

Or. pt

Grozījums Nr. 118
Riikka Pakarinen, Anneli Jäätteenmäki

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) informācijas pasākumi, kuru mērķis ir 
izcelt Savienības lauksaimniecības 
produktu ražošanas veidu specifiku, jo 
īpaši saistībā ar pārtikas nekaitīgumu, 
autentiskumu, uzturvērtību un veselīgumu, 
dzīvnieku labturību vai vides aizsardzību;

a) informācijas pasākumi, kuru mērķis ir 
izcelt Savienības lauksaimniecības 
produktu ražošanas veidu specifiku, jo 
īpaši saistībā ar pārtikas nekaitīgumu, 
pārtikas aprites izsekojamību, 
pārredzamību, autentiskumu, 
gastronomiskajām tradīcijām, uzturvērtību 
un veselīgumu, dzīvnieku labturību vai 
vides aizsardzību;

Or. fi

Pamatojums

Informācijas pasākumu sarakstam būtu jābūt garam un vispusīgam. Pārtikas aprites 
izsekojamība un pārredzamība ir ļoti svarīgi pārtikas nekaitīguma elementi. Šie pasākumi ir 
arī svarīgs veids, kādā veicināt patērētāju uzticību.
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Grozījums Nr. 119
Christel Schaldemose

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) informācijas pasākumi, kuru mērķis ir 
izcelt Savienības lauksaimniecības 
produktu ražošanas veidu specifiku, jo 
īpaši saistībā ar pārtikas nekaitīgumu, 
autentiskumu, uzturvērtību un veselīgumu, 
dzīvnieku labturību vai vides aizsardzību;

a) informācijas pasākumi, kuru mērķis ir 
izcelt Savienības lauksaimniecības 
produktu ražošanas veidu specifiku, jo 
īpaši saistībā ar pārtikas nekaitīgumu, 
izsekojamību, ES marķēšanas sistēmām,
autentiskumu, vēsturi, uzturvērtību un 
veselīgumu, dzīvnieku labturību, 
ilgtspējīgumu, vides aizsardzību vai ar 
citiem ražošanas standartiem;

Or. en

Grozījums Nr. 120
Liam Aylward

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) informācijas pasākumi, kuru mērķis ir 
izcelt Savienības lauksaimniecības 
produktu ražošanas veidu specifiku, jo 
īpaši saistībā ar pārtikas nekaitīgumu, 
autentiskumu, uzturvērtību un veselīgumu, 
dzīvnieku labturību vai vides aizsardzību;

a) informācijas pasākumi, kuru mērķis ir 
izcelt Savienības lauksaimniecības 
produktu ražošanas veidu specifiku, jo 
īpaši saistībā ar pārtikas nekaitīgumu, 
garantētu augsto kvalitāti, izsekojamību, 
ilgtspējīgumu, autentiskumu, uzturvērtību 
un veselīgumu, dzīvnieku labturību vai 
vides aizsardzību;

Or. en

Grozījums Nr. 121
James Nicholson

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

a) informācijas pasākumi, kuru mērķis ir 
izcelt Savienības lauksaimniecības 
produktu ražošanas veidu specifiku, jo 
īpaši saistībā ar pārtikas nekaitīgumu, 
autentiskumu, uzturvērtību un veselīgumu, 
dzīvnieku labturību vai vides aizsardzību;

a) informācijas pasākumi, kuru mērķis ir 
izcelt Savienības lauksaimniecības 
produktu ražošanas veidu specifiku, jo 
īpaši saistībā ar pārtikas nekaitīgumu, 
izsekojamību, ilgtspējīgumu, 
autentiskumu, uzturvērtību un veselīgumu, 
dzīvnieku labturību vai vides aizsardzību;

Or. en

Pamatojums

Augsti attīstītas pārtikas izsekojamības sistēmas ir galvenā Eiropas Savienības dalībvalstu 
lauksaimniecības ražošanas metožu iezīme. Turklāt mūsu ražotās pārtikas ilgtspējīgums ir 
joma, kurai gan politikas veidotāji, gan patērētāji velta arvien lielāku nozīmi un uzmanību. 
Tādēļ ir svarīgi, lai šīs sistēmas tiktu tieši minētas regulas pamattekstā, radot skaidrību un 
noteiktību likumdevējiem un priekšlikumu iesniedzējām struktūrām.

Grozījums Nr. 122
Mairead McGuinness, Marian Harkin

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) informācijas pasākumi, kuru mērķis ir 
izcelt Savienības lauksaimniecības 
produktu ražošanas veidu specifiku, jo 
īpaši saistībā ar pārtikas nekaitīgumu, 
autentiskumu, uzturvērtību un veselīgumu, 
dzīvnieku labturību vai vides aizsardzību;

a) informācijas pasākumi, kuru mērķis ir 
izcelt Savienības lauksaimniecības 
produktu ražošanas veidu specifiku, jo 
īpaši saistībā ar pārtikas nekaitīgumu, 
izsekojamību, ilgtspējīgumu, 
autentiskumu, uzturvērtību un veselīgumu, 
dzīvnieku labturību vai vides aizsardzību;

Or. en

Grozījums Nr. 123
Pilar Ayuso
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Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) informācijas pasākumi, kuru mērķis ir 
izcelt Savienības lauksaimniecības 
produktu ražošanas veidu specifiku, jo 
īpaši saistībā ar pārtikas nekaitīgumu, 
autentiskumu, uzturvērtību un veselīgumu, 
dzīvnieku labturību vai vides aizsardzību;

a) informācijas un veicināšanas pasākumi, 
kuru mērķis ir izcelt Savienības 
lauksaimniecības pārtikas produktu 
ražošanas veidu specifiku, jo īpaši saistībā 
ar pārtikas nekaitīgumu, autentiskumu, 
uzturvērtību un veselīgumu, dzīvnieku 
labturību vai vides aizsardzību;

Or. es

Grozījums Nr. 124
Marian-Jean Marinescu

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) informācijas pasākumi, kuru mērķis ir 
izcelt Savienības lauksaimniecības 
produktu ražošanas veidu specifiku, jo 
īpaši saistībā ar pārtikas nekaitīgumu, 
autentiskumu, uzturvērtību un veselīgumu, 
dzīvnieku labturību vai vides aizsardzību;

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. fr

Grozījums Nr. 125
Sylvie Goulard, Marian Harkin

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) informācijas pasākumi par tēmām, kas 
minētas 5. panta 4. punktā.

b) informācijas pasākumi, kuru mērķis ir 
izcelt lauksaimniecības un pārtikas 
produktu īpašības, kā arī pasākumi par 
tēmām, kas minētas 5. panta 4. punktā.
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Or. en

Grozījums Nr. 126
Luís Paulo Alves

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) informācijas un veicināšanas 
pasākumi attiecībā uz augstas kvalitātes 
lauksaimniecības produktiem, kuri ir 
ražoti tālākajos reģionos;

Or. pt

Grozījums Nr. 127
Maria do Céu Patrão Neves

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) veicināšanas pasākumi, kuru mērķis 
ir palielināt Eiropā vietējā un reģionālā 
līmenī ražotu lauksaimniecības un 
pārtikas produktu tirdzniecību, kā arī 
uzsvērt Savienības lauksaimniecības 
produktu ražošanas veidu specifiku —
“Eiropas ražošanas modeli”. 
Veicināšanas pasākumi būtu jāīsteno arī, 
lai veicinātu vietējās lauksaimniecības 
potenciālu un izplatīšanu īsajā apritē;

Or. pt

Grozījums Nr. 128
Wojciech Michał Olejniczak, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

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



AM\1019268LV.doc 51/149 PE529.733v01-00

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) veicināšanas pasākumi, kuru mērķis 
ir palielināt ES izcelsmes 
lauksaimniecības un pārtikas produktu 
pārdošanu;

Or. pl

Pamatojums

Atbilstoši ierosinātajiem grozījumiem 2. un 4. apsvērumā.

Grozījums Nr. 129
Hynek Fajmon

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) veicināšanas pasākumi, kuru mērķis 
ir palielināt ES izcelsmes 
lauksaimniecības un pārtikas produktu 
pārdošanu;

Or. en

Pamatojums

Lai veicināšanas politika būtu pietiekami līdzsvarota, veicināšanas pasākumi jānodrošina gan 
iekšējā tirgū, gan trešās valstīs.

Grozījums Nr. 130
Sylvie Goulard, Marian Harkin

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – ba punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) veicināšanas pasākumi, kuru mērķis 
ir palielināt ES ražotu lauksaimniecības 
un pārtikas produktu pārdošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 131
Carlo Fidanza, Giovanni La Via

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – ba punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) veicināšanas pasākumi, kuru mērķis 
ir palielināt Savienības izcelsmes 
lauksaimniecības un pārtikas produktu 
pārdošanu;

Or. it

Grozījums Nr. 132
Giancarlo Scottà

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – ba punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) veicināšanas pasākumi, kuru mērķis 
ir palielināt Savienības izcelsmes 
lauksaimniecības un pārtikas produktu 
pārdošanu;

Or. it

Pamatojums

Veicināšanas un informācijas pasākumi kavē brīvu konkurenci starp Eiropas uzņēmumiem 
vairāk nekā citas ES tiesību aktos noteiktās atbalsta formas lauksaimniecības uzņēmumiem. 
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Veicināšanai jābūt pieļaujamai iekšējā tirgū, arī tāpēc, ka jāturpina konsolidēt Savienības 
produktu atpazīstamība un klātbūtne iekšējā tirgū, ņemot vērā ārpuseiropas produktu 
pieaugošo konkurējošo spiedienu.

Grozījums Nr. 133
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) pasākumi, kuru mērķis ir garantēt 
aizsargāta cilmes vietas nosaukuma, 
aizsargātas ģeogrāfiskās izcelsmes 
norādes un garantētas tradicionālās 
īpatnības aizsardzību un autentiskumu;

Or. en

Pamatojums

Lai cīnītos pret viltojumiem, būtu jāparedz ES līdzekļi palīdzības sniegšanai tām ražotāju un 
pārstrādātāju grupām, kuras veic Regulas (ES) Nr. 1151/2012 par lauksaimniecības produktu 
un pārtikas produktu kvalitātes shēmām 45. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktā paredzētos 
uzdevumus.

Grozījums Nr. 134
Paolo De Castro

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – ba punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) darbības, kuru mērķis ir īstenot 
Regulas (ES) Nr. 1151/2012 par 
lauksaimniecības produktu un pārtikas 
produktu kvalitātes shēmām 45. panta 
1. punkta a) un b) apakšpunktā minētos 
pasākumus;

Or. it
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Grozījums Nr. 135
Sandra Kalniete

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) informācijas pasākumi, kuru mērķis 
ir izcelt lauksaimniecības produktu un no 
lauksaimniecības produktiem ražotu 
pārstrādātu produktu īpašības;

Or. en

Grozījums Nr. 136
Maria do Céu Patrão Neves

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

bb) veicināšanas pasākumi, kuru mērķis 
ir palielināt tālākajos reģionos ražoto 
lauksaimniecības un pārtikas produktu 
tirdzniecību, ņemot vērā ierobežojumus, 
kas ietekmē to piekļuvi tirgum, ar 
nosacījumu, ka veicināmajiem 
produktiem nav priekšrocību konkurencē 
ar kontinentālajā daļā ražotiem
produktiem;

Or. pt

Grozījums Nr. 137
Paolo De Castro

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – bb punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

bb) veicināšanas pasākumi, kuru mērķis 
ir palielināt Savienības izcelsmes 
lauksaimniecības un pārtikas produktu 
pārdošanu;

Or. it

Grozījums Nr. 138
Sandra Kalniete

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

bb) veicināšanas pasākumi, kuru mērķis 
ir palielināt ES izcelsmes 
lauksaimniecības produktu un no 
lauksaimniecības produktiem ražotu 
pārstrādātu produktu pārdošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 139
Maria do Céu Patrão Neves

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

bc) informācijas un veicināšanas 
pasākumi attiecībā uz lauksaimniecības 
produktiem un dažiem pārtikas 
produktiem, kas ražoti no 
lauksaimniecības produktiem, īsā pārtikas 
apritē, kuru mērķis ir vietējo tirgu un 
vietējās ražošanas atbalstīšana;

Or. pt
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Grozījums Nr. 140
Hynek Fajmon

Regulas priekšlikums
3. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. pants svītrots

Pasākumi trešās valstīs

Atbalstāmie pasākumi trešās valstīs ir:

a) informācijas pasākumi, kuru mērķis ir 
izcelt lauksaimniecības un pārtikas 
produktu īpašības, un par tematiem, kas 
minēti 5. panta 4. punktā.

b) veicināšanas pasākumi, kuru mērķis ir 
palielināt to lauksaimniecības un pārtikas 
produktu pārdošanu, kuru izcelsme ir ES.

Or. en

Pamatojums

Lai veicināšanas politika būtu pietiekami līdzsvarota, veicināšanas pasākumi jānodrošina gan 
iekšējā tirgū, gan trešās valstīs. Tādēļ 3. pants ir apvienots ar 2. pantu.

Grozījums Nr. 141
Sylvie Goulard, Marian Harkin, Riikka Pakarinen

Regulas priekšlikums
3. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. pants svītrots

Pasākumi trešās valstīs

Atbalstāmie pasākumi trešās valstīs ir:

a) informācijas pasākumi, kuru mērķis ir 
izcelt lauksaimniecības un pārtikas 
produktu īpašības, un par tematiem, kas 
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minēti 5. panta 4. punktā.

b) veicināšanas pasākumi, kuru mērķis ir 
palielināt to lauksaimniecības un pārtikas 
produktu pārdošanu, kuru izcelsme ir ES.

Or. en

Grozījums Nr. 142
Christel Schaldemose

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) informācijas pasākumi, kuru mērķis ir 
izcelt lauksaimniecības un pārtikas 
produktu īpašības, un par tematiem, kas 
minēti 5. panta 4. punktā.

a) informācijas un veicināšanas pasākumi, 
kuru mērķis ir izcelt Savienības 
lauksaimniecības ražošanas veidu 
specifiku, jo īpaši saistībā ar pārtikas 
nekaitīgumu, izsekojamību, ES 
marķēšanas sistēmām, autentiskumu, 
vēsturi, uzturvērtību un veselīgumu, 
dzīvnieku labturību, ilgtspējīgumu, vides 
aizsardzību vai citiem ražošanas 
standartiem, un par tematiem, kas minēti 
5. panta 4. punktā;

Or. en

Grozījums Nr. 143
Michel Dantin

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – aa punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) pasākumi tādu produktu aizsardzības 
uzlabošanai, uz kuriem attiecas 5. panta 
4. punkta a) apakšpunktā minētās 
kvalitātes shēmas;

Or. fr



PE529.733v01-00 58/149 AM\1019268LV.doc

LV

Grozījums Nr. 144
Luís Paulo Alves

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – ba punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) informācijas un veicināšanas 
pasākumi attiecībā uz augstas kvalitātes 
produktiem, kuri ir ražoti tālākajos 
reģionos;

Or. pt

Grozījums Nr. 145
Peter Jahr, Albert Deß, Elisabeth Jeggle, Ulrike Rodust

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Informācijas un veicināšanas pasākumi 
netiek virzīti atkarībā no preču zīmēm. 
Tomēr produktu preču zīmes par būt 
pamanāmas produktu demonstrāciju vai 
degustāciju laikā vai uz informācijas un 
reklāmas materiāliem, ievērojot īpašus
nosacījumus saskaņā ar 6. panta 
a) punktu.

1. Informācijas un veicināšanas pasākumi 
netiek virzīti atkarībā no preču zīmēm. 
Tomēr produktu preču zīmes par būt 
pamanāmas produktu demonstrāciju vai 
degustāciju laikā vai uz informācijas un 
reklāmas materiāliem, ievērojot šādus
nosacījumus:

Or. de

Grozījums Nr. 146
Peter Jahr, Albert Deß, Elisabeth Jeggle, Ulrike Rodust

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – a apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) jābūt minētām vairākām preču zīmēm;

Or. de

Grozījums Nr. 147
Peter Jahr, Albert Deß, Elisabeth Jeggle, Ulrike Rodust

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – b apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) var uzrādīt katru priekšlikumu
iesniedzējas struktūras biedra preču zīmi;

Or. de

Grozījums Nr. 148
Peter Jahr, Albert Deß, Elisabeth Jeggle, Ulrike Rodust

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – c apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) katrai preču zīmei ir jābūt vienādi 
pamanāmai; un

Or. de

Grozījums Nr. 149
Peter Jahr, Albert Deß, Elisabeth Jeggle, Ulrike Rodust

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – d apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) preču zīmes grafiskā attēlojuma 
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formātam ir jābūt mazākam nekā 
pasākuma ziņojumam;

Or. de

Grozījums Nr. 150
Maria do Céu Patrão Neves

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Informācijas pasākumi nemudina 
patērēt produktu tā īpašās izcelsmes dēļ. 
Tomēr īpašos apstākļos, kas jāpieņem 
saskaņā ar 6. panta b) punktu, produkta 
izcelsme var būt redzama uz informācijas 
un reklāmas materiāliem.

2. Pie īpašiem nosacījumiem, kas 
jāpieņem saskaņā ar 6. panta b) punktu, 
produkta izcelsme var būt redzama uz 
informācijas un reklāmas materiāliem.

Or. pt

Grozījums Nr. 151
Peter Jahr, Albert Deß, Elisabeth Jeggle, Ulrike Rodust

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Informācijas pasākumi nemudina patērēt 
produktu tā īpašās izcelsmes dēļ. Tomēr 
īpašos apstākļos, kas jāpieņem saskaņā ar 
6. panta b) punktu, produkta izcelsme var 
būt redzama uz informācijas un reklāmas 
materiāliem.

2. Informācijas pasākumi nemudina patērēt 
produktu tā īpašās izcelsmes dēļ. Tomēr 
pie turpmāk minētajiem nosacījumiem
produkta izcelsme var būt redzama uz 
informācijas un reklāmas materiāliem:

Or. de

Grozījums Nr. 152
Riikka Pakarinen, Anneli Jäätteenmäki
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Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Informācijas pasākumi nemudina patērēt 
produktu tā īpašās izcelsmes dēļ. Tomēr 
īpašos apstākļos, kas jāpieņem saskaņā ar 
6. panta b) punktu, produkta izcelsme var 
būt redzama uz informācijas un reklāmas 
materiāliem.

2. Informācijas pasākumi nemudina patērēt 
produktu tā īpašās izcelsmes dēļ. Tomēr 
īpašos apstākļos, kas noteikti 5.a pantā, 
produkta izcelsme var būt redzama uz 
informācijas un reklāmas materiāliem.

Or. en

Pamatojums

Noteikumiem par produktu izcelsmes norādēm ir būtiska nozīme, un tie jādefinē Eiropas 
Parlamenta un Padomes regulas līmenī.

Grozījums Nr. 153
Peter Jahr, Albert Deß, Elisabeth Jeggle, Ulrike Rodust

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) ja produkti ir reģistrēti saskaņā ar 
Regulu (ES) Nr. 1151/2011, aizsargātā 
veidā;

Or. de

Grozījums Nr. 154
Peter Jahr, Albert Deß, Elisabeth Jeggle, Ulrike Rodust

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – b apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) ja pasākumi ir paredzēti iekšējam 
tirgum, norādēm par izcelsmi jābūt 
mazākā grafiskā formātā nekā Eiropas 
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informācijai; un

Or. de

Grozījums Nr. 155
Peter Jahr, Albert Deß, Elisabeth Jeggle, Ulrike Rodust

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – c apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) ja pasākumi ir paredzēti trešām valstīm, 
norāde par izcelsmi var būt tāda pati kā 
Eiropas informācija;

Or. de

Grozījums Nr. 156
Esther de Lange

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Produktiem, kuru lietošana (jo īpaši 
bieža) kaitē sabiedrības veselībai, ir 
pilnībā vai daļēji jāliedz finansējums, kas 
paredzēts informācijas un veicināšanas 
pasākumiem saskaņā ar šo regulu.

Or. nl

Grozījums Nr. 157
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – a apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) lauksaimniecības produkti, kas uzskaitīti 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
(turpmāk “Līgums”) I pielikumā, izņemot 
zivsaimniecības un akvakultūras 
produktus, kas uzskaitīti Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 
Nr. [COM (2011)416 I pielikumā19, un 
tabakas izstrādājumus.

a) kokvilna un lauksaimniecības produkti, 
kas uzskaitīti Līguma par Eiropas 
Savienības darbību (turpmāk “Līgums”) 
I pielikumā, izņemot tabakas 
izstrādājumus;

__________________
19 Regulu (ES) Nr. [COM (2011)416 par 
zivsaimniecības un akvakultūras produktu 
tirgu kopīgo organizāciju, OV... .

Or. es

Pamatojums

Kaut arī Līguma I pielikumā tā nav minēta, kokvilna ir lauksaimniecības produkts, ko 
nedrīkst izslēgt no šīs regulas piemērošanas jomas.

Grozījums Nr. 158
Giancarlo Scottà

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) lauksaimniecības produkti, kas uzskaitīti 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
(turpmāk “Līgums”) I pielikumā, izņemot 
zivsaimniecības un akvakultūras 
produktus, kas uzskaitīti Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 
Nr. [COM (2011)416 I pielikumā19, un 
tabakas izstrādājumus.

a) lauksaimniecības produkti, kas uzskaitīti 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
(turpmāk “Līgums”) I pielikumā, izņemot 
tabakas izstrādājumus;

__________________
19 Regulu (ES) Nr. [COM (2011)416 par 
zivsaimniecības un akvakultūras produktu 
tirgu kopīgo organizāciju, OV... .
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Or. it

Pamatojums

Attiecīgajās Kopienas programmās paredzētie veicināšanas pasākumi zivsaimniecības nozarē 
finansē konkrētus informācijas un veicināšanas pasākumus, kurus nevar uzskatīt par 
tirdzniecības misijām, un informācijas pasākumus, kuriem ir strukturētāka pozitīvā ietekme,
nekā minēts šajā regulā. Ņemot vērā arī nozarē esošo krīzi, atbilstošo produktu vidū jāietver 
arī zivsaimniecības un akvakultūras produkti.

Grozījums Nr. 159
Pat the Cope Gallagher, Liam Aylward

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) lauksaimniecības produkti, kas uzskaitīti 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
(turpmāk “Līgums”) I pielikumā, izņemot 
zivsaimniecības un akvakultūras 
produktus, kas uzskaitīti Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 
Nr. [COM (2011)416 I pielikumā19, un
tabakas izstrādājumus.

a) lauksaimniecības produkti, kas uzskaitīti 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
(turpmāk “Līgums”) I pielikumā, izņemot 
tabakas izstrādājumus;

__________________
19 Regulu (ES) Nr. [COM (2011)416 par 
zivsaimniecības un akvakultūras produktu 
tirgu kopīgo organizāciju, OV... .

Or. en

Pamatojums

Zivsaimniecības un akvakultūras produktus nevajadzētu izslēgt no šīs regulas piemērošanas 
jomas, jo vairāk nekā 60 % no ES patērētājām zivīm ir ievestie produkti. Tādēļ ir ļoti svarīgi 
vēl vairāk veicināt vietējo un ilgtspējīgu zivju produktu ražošanu gan ES, gan ārpus tās.

Grozījums Nr. 160
Wojciech Michał Olejniczak, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski
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Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) lauksaimniecības produkti, kas uzskaitīti 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
(turpmāk “Līgums”) I pielikumā, izņemot 
zivsaimniecības un akvakultūras 
produktus, kas uzskaitīti Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 
Nr. [COM (2011)416 I pielikumā19, un 
tabakas izstrādājumus.

a) lauksaimniecības produkti, kas uzskaitīti 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
(turpmāk “Līgums”) I pielikumā, izņemot 
zivsaimniecības produktus, kas uzskaitīti 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas 
(ES) Nr. [COM (2011)416 I pielikumā19, 
un tabakas izstrādājumus;

__________________ __________________
19 Regulu (ES) Nr. [COM (2011)416 par 
zivsaimniecības un akvakultūras produktu 
tirgu kopīgo organizāciju, OV... .

19 Regula (ES) Nr. [COM (2011)416 par 
zivsaimniecības un akvakultūras produktu 
tirgu kopīgo organizāciju, OV... .

Or. pl

Pamatojums

Akvakultūras produktus vajadzētu papildus atbalstīt gan iekšējā tirgū, gan trešās valstīs.

Grozījums Nr. 161
Izaskun Bilbao Barandica

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) lauksaimniecības produkti, kas uzskaitīti 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
(turpmāk “Līgums”) I pielikumā, izņemot 
zivsaimniecības un akvakultūras 
produktus, kas uzskaitīti Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 
Nr. [COM (2011)416 I pielikumā19, un 
tabakas izstrādājumus.

a) lauksaimniecības produkti, kas uzskaitīti 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
(turpmāk “Līgums”) I pielikumā, izņemot 
zivsaimniecības un akvakultūras 
produktus, kas uzskaitīti Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 
Nr. [COM (2011)416 I pielikumā19, ja šie 
produkti ir ekskluzīva pārtikas produkta 
sastāvdaļa, un tabakas izstrādājumus;

__________________ __________________
19 Regulu (ES) Nr. [COM (2011)416 par 
zivsaimniecības un akvakultūras produktu 

19 Regula (ES) Nr. [COM (2011)416 par 
zivsaimniecības un akvakultūras produktu 
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tirgu kopīgo organizāciju, OV... . tirgu kopīgo organizāciju, OV... .

Or. es

Grozījums Nr. 162
Maria do Céu Patrão Neves

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) lauksaimniecības produkti, kas uzskaitīti 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
(turpmāk “Līgums”) I pielikumā, izņemot 
zivsaimniecības un akvakultūras 
produktus, kas uzskaitīti Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 
Nr. [COM (2011)416 I pielikumā19, un 
tabakas izstrādājumus.

a) lauksaimniecības produkti, kas uzskaitīti 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
(turpmāk “Līgums”) I pielikumā, un 
konservētas zivis, izņemot zivsaimniecības 
un akvakultūras produktus, kas uzskaitīti 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas 
(ES) Nr. [COM (2011)416 I pielikumā19, 
un tabakas izstrādājumus;

__________________ __________________
19 Regulu (ES) Nr. [COM (2011)416 par 
zivsaimniecības un akvakultūras produktu 
tirgu kopīgo organizāciju, OV... .

19 Regula (ES) Nr. [COM (2011)416 par 
zivsaimniecības un akvakultūras produktu 
tirgu kopīgo organizāciju, OV... .

Or. pt

Grozījums Nr. 163
Francesca Barracciu

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) lauksaimniecības produkti, kas uzskaitīti 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
(turpmāk “Līgums”) I pielikumā, izņemot 
zivsaimniecības un akvakultūras 
produktus, kas uzskaitīti Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 
Nr. [COM (2011)416 I pielikumā19, un 
tabakas izstrādājumus.

a) Kopienas izcelsmes lauksaimniecības 
produkti, kas uzskaitīti Līguma par Eiropas 
Savienības darbību (turpmāk “Līgums”) 
I pielikumā, izņemot zivsaimniecības un 
akvakultūras produktus, kas uzskaitīti 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas 
(ES) Nr. [COM (2011)416 I pielikumā19, 
un tabakas izstrādājumus;
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__________________ __________________
19 Regulu (ES) Nr. [COM (2011)416 par 
zivsaimniecības un akvakultūras produktu 
tirgu kopīgo organizāciju, OV... .

19 Regula (ES) Nr. [COM (2011)416 par 
zivsaimniecības un akvakultūras produktu 
tirgu kopīgo organizāciju, OV... .

Or. it

Pamatojums

Saskaņā ar priekšlikuma 2. apsvērumu un 8. pantu, kur noteikts, ka „informācijas un 
veicināšanas pasākumi sekmē Eiropas lauksaimniecības konkurētspēju”, veicināšanas 
pasākumi un to finanšu atbalsts ir jāfokusē uz Kopienas izcelsmes produktiem.

Grozījums Nr. 164
Carlo Fidanza, Giovanni La Via

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) lauksaimniecības produkti, kas uzskaitīti 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
(turpmāk “Līgums”) I pielikumā, izņemot 
zivsaimniecības un akvakultūras 
produktus, kas uzskaitīti Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 
Nr. [COM (2011)416 I pielikumā19, un 
tabakas izstrādājumus.

a) Kopienas izcelsmes lauksaimniecības 
produkti, kas uzskaitīti Līguma par Eiropas 
Savienības darbību (turpmāk “Līgums”) 
I pielikumā, izņemot zivsaimniecības un 
akvakultūras produktus, kas uzskaitīti 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas 
(ES) Nr. [COM (2011)416 I pielikumā19, 
un tabakas izstrādājumus;

__________________ __________________
19 Regulu (ES) Nr. [COM (2011)416 par 
zivsaimniecības un akvakultūras produktu 
tirgu kopīgo organizāciju, OV... .

19 Regula (ES) Nr. [COM (2011)416 par 
zivsaimniecības un akvakultūras produktu 
tirgu kopīgo organizāciju, OV... .

Or. it

Grozījums Nr. 165
Brian Simpson

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – a apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) lauksaimniecības produkti, kas uzskaitīti 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
(turpmāk “Līgums”) I pielikumā, izņemot 
zivsaimniecības un akvakultūras 
produktus, kas uzskaitīti Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 
Nr. [COM (2011)416 I pielikumā19, un 
tabakas izstrādājumus.

a) lauksaimniecības produkti, kas uzskaitīti 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
(turpmāk “Līgums”) I pielikumā, izņemot 
zivsaimniecības un akvakultūras 
produktus, kas uzskaitīti Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 
Nr. [COM (2011)416 I pielikumā19, vīnu, 
stipros alkoholiskos dzērienus un tabakas 
izstrādājumus;

__________________ __________________
19 Regulu (ES) Nr. [COM (2011)416 par 
zivsaimniecības un akvakultūras produktu 
tirgu kopīgo organizāciju, OV... .

19 Regula (ES) Nr. [COM (2011)416 par 
zivsaimniecības un akvakultūras produktu 
tirgu kopīgo organizāciju, OV... .

Or. en

Pamatojums

ES nevajadzētu finansēt alkohola reklamēšanu. Tas neatbilstu ES pasākumiem alkoholisma 
profilakses jomā un būtu pretrunā vairākiem citiem ES īstenotajiem politikas pasākumiem, 
proti, ES Sabiedrības veselības politikas, ES Stratēģijas alkohola jomā un ES saistībās pret 
PVO noteiktajiem pasākumiem (PVO Pasaules stratēģija alkohola jomā).

Grozījums Nr. 166
Michel Dantin

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) apstrādāti lauksaimniecības produkti, 
kas nav uzskaitīti Līguma I pielikumā;

Or. fr

Grozījums Nr. 167
Sandra Kalniete
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Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) pārtikas produkti, kuri ražoti no 
lauksaimniecības produktiem, kas 
uzskaitīti Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulas (ES) Nr. 1151/2012 
I pielikuma I punktā;

b) pārstrādāti produkti, kuri ražoti no 
lauksaimniecības produktiem;

Or. en

Grozījums Nr. 168
Giancarlo Scottà

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) pārtikas produkti, kuri ražoti no 
lauksaimniecības produktiem, kas 
uzskaitīti Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulas (ES) Nr. 1151/2012 I pielikuma 
I punktā;

b) pārtikas produkti, kuri ražoti no 
lauksaimniecības produktiem, kas 
uzskaitīti Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulas (ES) Nr. 1151/2012 I pielikuma 
I punktā, ar nosacījumu, ka izmantotie 
lauksaimniecības izejmateriāli ir ražoti 
piedāvātāja valstī vienkāršu programmu 
gadījumā vai no lauksaimniecības 
izejmateriāliem piedāvātāja valstīs 
daudzvalstu programmu gadījumā;

Or. it

Pamatojums

Pamatojoties uz priekšlikuma 2. apsvērumā un 8. pantā minēto principu „informācijas un 
veicināšanas pasākumi sekmē Eiropas lauksaimniecības konkurētspēju” jāizvairās veicināt 
pārstrādātus produktus, kuros izmantotas ārpuskopienas izejvielas.

Grozījums Nr. 169
Christel Schaldemose
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Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) pārtikas produkti, kuri ražoti no 
lauksaimniecības produktiem, kas 
uzskaitīti Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulas (ES) Nr. 1151/2012 I pielikuma 
I punktā;

b) pārtikas produkti, kuri ražoti no 
lauksaimniecības produktiem, kas 
uzskaitīti Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulas (ES) Nr. 1151/2012 I pielikuma 
I punktā, neatkarīgi no tā, vai šiem 
produktiem ir vai nav īpaša aizsargāta 
ģeogrāfiskās izcelsmes norāde;

Or. en

Grozījums Nr. 170
Agnès Le Brun, Michel Dantin

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) pārtikas produkti, kuri ražoti no 
lauksaimniecības produktiem, kas 
uzskaitīti Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulas (ES) Nr. 1151/2012 I pielikuma 
I punktā;

b) lauksaimniecības un pārtikas produkti, 
kas uzskaitīti Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulas (ES) Nr. 1151/2012 
I pielikumā vai ietverti Regulā (EK) 
Nr. 834/2007;

Or. fr

Pamatojums

Couvrir l'ensemble du champ d'application des produits AOP IGP STG  mentionnés dans les 
règlements (UE) n°1151/2012  Le champ d'application des produits bio mentionnés dans les 
règlements (UE) n° 834/2007 est plus vaste que celui des produits éligibles proposé par la 
Commission dans cet article : il comprend les produits agricoles vivants ou non transformés, 
les produits agricoles transformés destinés à l'alimentation humaine, les aliments pour 
animaux et le matériel de reproduction végétative et semences utilisés aux fins de culture. 
Dans la mesure où le thème « bio » est éligible, il est proposé de mettre le champ des produits 
en cohérence.
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Grozījums Nr. 171
Izaskun Bilbao Barandica

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) pārtikas produkti, kuri ražoti no 
lauksaimniecības produktiem, kas 
uzskaitīti Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulas (ES) Nr. 1151/2012 I pielikuma 
I punktā;

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. es

Grozījums Nr. 172
Wojciech Michał Olejniczak

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) pārtikas produkti, kuri ražoti no 
lauksaimniecības produktiem, kas 
uzskaitīti Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulas (ES) Nr. 1151/2012 I pielikuma 
I punktā;

b) pārtikas produkti, kuri ražoti no ES
lauksaimniecības produktiem, kas 
uzskaitīti Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulas (ES) Nr. 1151/2012 I pielikuma 
I punktā, kā arī kokvilna;

Or. pl

Pamatojums

Produktu sarakstu, kam piemēro Eiropas veicināšanas sistēmu, vajadzētu ierobežot līdz 
produktiem, kuri ražoti Eiropas Savienībā, lai tādējādi Eiropas lauksaimnieki un 
pārstrādātāji gūtu garantiju peļņai no sava darba. Turklāt jāatbalsta arī kokvilna, jo tā ir 
lauksaimniecības produkts.

Grozījums Nr. 173
Francesca Barracciu
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Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) pārtikas produkti, kuri ražoti no 
lauksaimniecības produktiem, kas 
uzskaitīti Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulas (ES) Nr. 1151/2012 I pielikuma 
I punktā;

b) Kopienas izcelsmes pārtikas produkti, 
kuri ražoti no lauksaimniecības 
produktiem, kas uzskaitīti Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 
Nr. 1151/2012 I pielikuma I punktā;

Or. it

Pamatojums

Saskaņā ar priekšlikuma 2. apsvērumu un 8. pantu, kur noteikts, ka „informācijas un 
veicināšanas pasākumi sekmē Eiropas lauksaimniecības konkurētspēju”, veicināšanas 
pasākumi un to finanšu atbalsts ir jāfokusē uz Kopienas izcelsmes produktiem.

Grozījums Nr. 174
Carlo Fidanza, Giovanni La Via

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) pārtikas produkti, kuri ražoti no 
lauksaimniecības produktiem, kas 
uzskaitīti Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulas (ES) Nr. 1151/2012 I pielikuma 
I punktā;

b) Kopienas izcelsmes pārtikas produkti, 
kuri ražoti no lauksaimniecības 
produktiem, kas uzskaitīti Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 
Nr. 1151/2012 I pielikuma I punktā;

Or. it

Grozījums Nr. 175
Herbert Dorfmann

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) pārtikas produkti ar fakultatīviem 
kvalitātes apzīmējumiem saskaņā ar 
Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 
Nr. 1151/2012;

Or. it

Grozījums Nr. 176
Sari Essayah

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) stiprie alkoholiskie dzērieni ar 
aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norādi 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulu (EK) Nr. 110/200820.

svītrots

__________________
20 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2008. gada 15. janvāra Regula (EK) 
Nr. 110/2008 par stipro alkoholisko 
dzērienu definīciju, aprakstu, 
noformējumu, marķējumu un 
ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību 
un ar ko atceļ Padomes Regulu (EEK) 
Nr. 1576/89 (OV L 39, 13.2.2008., 
16. lpp.).

Or. fi

Pamatojums

Ņemot vērā alkoholisko dzērienu smago ietekmi uz sabiedrības veselību, ES nebūtu jāatbalsta 
to tirdzniecība.

Grozījums Nr. 177
Brian Simpson
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Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) stiprie alkoholiskie dzērieni ar 
aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norādi 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulu (EK) Nr. 110/200820.

svītrots

__________________
20 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2008. gada 15. janvāra Regula (EK) 
Nr. 110/2008 par stipro alkoholisko 
dzērienu definīciju, aprakstu, 
noformējumu, marķējumu un 
ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību 
un ar ko atceļ Padomes Regulu (EEK) 
Nr. 1576/89 (OV L 39, 13.2.2008., 
16. lpp.).

Or. en

Pamatojums

ES nevajadzētu finansēt alkohola reklamēšanu. Tas neatbilstu ES pasākumiem alkoholisma 
profilakses jomā un būtu pretrunā vairākiem citiem ES īstenotajiem politikas pasākumiem, 
proti, ES Sabiedrības veselības politikas, ES Stratēģijas alkohola jomā un ES saistībās pret 
PVO noteiktajiem pasākumiem (PVO Pasaules stratēģija alkohola jomā).

Grozījums Nr. 178
Maria do Céu Patrão Neves

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) stiprie alkoholiskie dzērieni ar 
aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norādi 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulu (EK) Nr. 110/200820.

c) stiprie alkoholiskie dzērieni saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 
(EK) Nr. 110/200820.

__________________ __________________
20 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2008. gada 15. janvāra Regula (EK) 

20 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2008. gada 15. janvāra Regula (EK) 
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Nr. 110/2008 par stipro alkoholisko 
dzērienu definīciju, aprakstu, 
noformējumu, marķējumu un ģeogrāfiskās 
izcelsmes norāžu aizsardzību un ar ko atceļ 
Padomes Regulu (EEK) Nr. 1576/89 (OV 
L 39, 13.2.2008., 16. lpp.).

Nr. 110/2008 par stipro alkoholisko 
dzērienu definīciju, aprakstu, 
noformējumu, marķējumu un ģeogrāfiskās 
izcelsmes norāžu aizsardzību un ar ko atceļ 
Padomes Regulu (EEK) Nr. 1576/89 (OV 
L 39, 13.2.2008., 16. lpp.).

Or. pt

Grozījums Nr. 179
Luís Paulo Alves

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) augstas kvalitātes lauksaimniecības 
produkti, kas ir ražoti tālākajos reģionos;

Or. pt

Grozījums Nr. 180
Christel Schaldemose

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) visi bioloģiskie pārtikas produkti;

Or. en

Grozījums Nr. 181
Herbert Dorfmann

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) kvalitatīvas ražošanas metodes, kuras 
apstiprinātas saskaņā ar valstu 
noteikumiem, ar ko īsteno Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2009. gada 
21. oktobra Direktīvu 2009/128/EK, ar 
kuru nosaka Kopienas sistēmu pesticīdu 
ilgtspējīgas lietošanas nodrošināšanai;

Or. it

Grozījums Nr. 182
Carlo Fidanza, Giovanni La Via

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) vīns, kas minēts Eiropas Parlamenta 
un Padomes Regulas (ES) 
Nr. 1308/2013 II daļas II sadaļas 
2. iedaļā;

Or. it

Grozījums Nr. 183
Sari Essayah

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Uz vīnu var attiecināt informācijas un 
veicināšanas pasākumus, ar noteikumu, 
ka uz citiem 1. punkta a) un b) 
apakšpunktā minētajiem produktiem arī 
var attiecināt attiecīgo programmu.

svītrots

Or. fi
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Pamatojums

Ņemot vērā alkoholisko dzērienu smago ietekmi uz sabiedrības veselību, ES nebūtu jāatbalsta 
to tirdzniecība.

Grozījums Nr. 184
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Uz vīnu var attiecināt informācijas un 
veicināšanas pasākumus, ar noteikumu, 
ka uz citiem 1. punkta a) un b) 
apakšpunktā minētajiem produktiem arī 
var attiecināt attiecīgo programmu.

svītrots

Or. es

Pamatojums

Vīns vispār ir jāiekļauj Eiropas veicināšanas politikā neatkarīgi no tā, vai tas ir saistīts ar 
citiem lauksaimniecības produktiem.

Grozījums Nr. 185
Michel Dantin

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Uz vīnu var attiecināt informācijas un 
veicināšanas pasākumus, ar noteikumu, 
ka uz citiem 1. punkta a) un b) 
apakšpunktā minētajiem produktiem arī 
var attiecināt attiecīgo programmu.

svītrots

Or. fr
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Grozījums Nr. 186
Brian Simpson

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Uz vīnu var attiecināt informācijas un 
veicināšanas pasākumus, ar noteikumu, 
ka uz citiem 1. punkta a) un b) 
apakšpunktā minētajiem produktiem arī 
var attiecināt attiecīgo programmu.

svītrots

Or. en

Pamatojums

ES nevajadzētu finansēt alkohola reklamēšanu. Tas neatbilstu ES pasākumiem alkoholisma 
profilakses jomā un būtu pretrunā vairākiem citiem ES īstenotajiem politikas pasākumiem, 
proti, ES Sabiedrības veselības politikas, ES Stratēģijas alkohola jomā un ES saistībās pret 
PVO noteiktajiem pasākumiem (PVO Pasaules stratēģija alkohola jomā).

Grozījums Nr. 187
Giancarlo Scottà

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Uz vīnu var attiecināt informācijas un 
veicināšanas pasākumus, ar noteikumu, ka 
uz citiem 1. punkta a) un b) apakšpunktā 
minētajiem produktiem arī var attiecināt 
attiecīgo programmu.

2. Uz vīnu var attiecināt informācijas un 
veicināšanas pasākumus, ar noteikumu, ka 
uz citiem 1. punkta a) un b) apakšpunktā 
minētajiem produktiem arī var attiecināt 
attiecīgo programmu, un tie ir vīni ar 
izsargātu cilmes vietas nosaukumu vai 
aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes 
nosaukumu.

Or. it

Pamatojums

Izcelsme ir elements, kas īpaši raksturo Eiropas vīnu kvalitāti un kultūras un tirgus vērtību.
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Grozījums Nr. 188
Sari Essayah

Regulas priekšlikums
5. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Attiecībā uz stiprajiem alkoholiskajiem 
dzērieniem, kas minēti 1. punkta 
c) apakšpunktā un attiecībā uz vīnu, kas 
minēts 2. punktā, pasākumi, kas domāti 
iekšējam tirgum ir tikai patērētāju 
informēšanas pasākumi par Eiropas 
kvalitātes shēmām attiecībā uz 
ģeogrāfiskajām norādēm.

svītrots

Or. fi

Pamatojums

Ņemot vērā alkoholisko dzērienu smago ietekmi uz sabiedrības veselību, ES nebūtu jāatbalsta 
to tirdzniecība.

Grozījums Nr. 189
Brian Simpson

Regulas priekšlikums
5. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Attiecībā uz stiprajiem alkoholiskajiem 
dzērieniem, kas minēti 1. punkta 
c) apakšpunktā un attiecībā uz vīnu, kas 
minēts 2. punktā, pasākumi, kas domāti 
iekšējam tirgum ir tikai patērētāju 
informēšanas pasākumi par Eiropas 
kvalitātes shēmām attiecībā uz 
ģeogrāfiskajām norādēm.

svītrots

Or. en
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Pamatojums

ES nevajadzētu finansēt alkohola reklamēšanu. Tas neatbilstu ES pasākumiem alkoholisma 
profilakses jomā un būtu pretrunā vairākiem citiem ES īstenotajiem politikas pasākumiem, 
proti, ES Sabiedrības veselības politikas, ES Stratēģijas alkohola jomā un ES saistībās pret 
PVO noteiktajiem pasākumiem (PVO Pasaules stratēģija alkohola jomā).

Grozījums Nr. 190
Michel Dantin

Regulas priekšlikums
5. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Attiecībā uz stiprajiem alkoholiskajiem 
dzērieniem, kas minēti 1. punkta 
c) apakšpunktā un attiecībā uz vīnu, kas 
minēts 2. punktā, pasākumi, kas domāti 
iekšējam tirgum ir tikai patērētāju 
informēšanas pasākumi par Eiropas 
kvalitātes shēmām attiecībā uz 
ģeogrāfiskajām norādēm.

3. Attiecībā uz stiprajiem alkoholiskajiem 
dzērieniem, kas minēti 1. punkta 
c) apakšpunktā un attiecībā uz vīnu, 
pasākumi, kas domāti iekšējam tirgum ir 
tikai patērētāju informēšanas pasākumi par 
Eiropas kvalitātes shēmām attiecībā uz 
ģeogrāfiskajām norādēm.

Or. fr

Grozījums Nr. 191
Giancarlo Scottà

Regulas priekšlikums
5. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Attiecībā uz stiprajiem alkoholiskajiem 
dzērieniem, kas minēti 1. punkta 
c) apakšpunktā un attiecībā uz vīnu, kas 
minēts 2. punktā, pasākumi, kas domāti 
iekšējam tirgum ir tikai patērētāju 
informēšanas pasākumi par Eiropas 
kvalitātes shēmām attiecībā uz 
ģeogrāfiskajām norādēm.

3. Attiecībā uz stiprajiem alkoholiskajiem 
dzērieniem, kas minēti 1. punkta 
c) apakšpunktā, pasākumi, kas domāti 
iekšējam tirgum ir tikai patērētāju 
informēšanas pasākumi par Eiropas 
kvalitātes shēmām attiecībā uz 
ģeogrāfiskajām norādēm.

Or. it
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Grozījums Nr. 192
Sandra Kalniete

Regulas priekšlikums
5. pants – 4. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Temati, kas minēti 2. panta b) punktā un 
3. panta a) punktā ir:

4. Temati, kas minēti 2. panta b), c) un 
d) punktā, ir:

Or. en

Grozījums Nr. 193
Paolo De Castro

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) kvalitātes shēmas, kas noteiktas ar 
Regulu (ES) Nr. 1151/2012, ar Regulu 
(EK) Nr. 110/2008 un ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 
XXX/20..[gads, datums], ar ko izveido 
lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu 
organizāciju (Vienotā TKO regula) 
(COM(2011)626)];

a) kvalitātes shēmas, kas noteiktas ar 
Regulu (ES) Nr. 1151/2012, tostarp 
Regulas (ES) Nr. 1151/2012 12. panta 
4. un 5. punktā minētie nosaukumi, 
simboli un norādes, ar Regulu (EK) 
Nr. 110/2008 un ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulas (ES) XXX/20..[gads, 
datums], ar ko izveido lauksaimniecības 
produktu tirgu kopīgu organizāciju 
(Vienotā TKO regula) (COM(2011)626)];

Or. it

Grozījums Nr. 194
Christel Schaldemose

Regulas priekšlikums
5. pants – 4. punkts – b apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) bioloģiskā produktu ražošana, kas 
noteikta ar Padomes Regulu (EK) 
Nr. 834/200721;

b) bioloģiskās ražošanas metode, kas 
noteikta ar Padomes Regulu (EK) 
Nr. 834/200721, iekļaujot gan ES, gan 
valstu bioloģiskās lauksaimniecības 
logotipus;

__________________ __________________
21 Padomes 2007. gada 28. jūnija Regula 
(EK) Nr. 834/2007 par bioloģisko ražošanu 
un bioloģisko produktu marķēšanu un par 
Regulas (EEK) Nr. 2092/91 atcelšanu (OV 
L 189, 20.7.2007., 1. lpp.).

21 Padomes 2007. gada 28. jūnija Regula 
(EK) Nr. 834/2007 par bioloģisko ražošanu 
un bioloģisko produktu marķēšanu un par 
Regulas (EEK) Nr. 2092/91 atcelšanu (OV 
L 189, 20.7.2007., 1. lpp.).

Or. en

Grozījums Nr. 195
Elisabeth Köstinger

Regulas priekšlikums
5. pants – 4. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) brīvprātīgas sertifikācijas sistēmas 
lauksaimniecības un pārtikas produktiem, 
kas ir atzītas par atbilstošām Savienības 
labākās prakses pamatnostādnēm par 
brīvprātīgo sertifikācijas shēmu darbību 
attiecībā uz lauksaimniecības un pārtikas 
produktiem;

Or. de

Pamatojums

Lai paplašinātu zināšanas par produktu kvalitāti, stingrie ES standarti ir jāpapildina ar 
augstākiem kvalitātes kritērijiem, piemēram, aizsargātu ģeogrāfisko norādi/aizsargātu norādi 
par izcelsmi vai līdzvērtīgām valstu kvalitātes shēmām. Ja par tādām ir paziņots ES, tās 
atbilst visām tiesību aktu prasībām konkurences jomā un var būt piemērotas arī veicināšanas 
programmām.
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Grozījums Nr. 196
Wojciech Michał Olejniczak

Regulas priekšlikums
5. pants – 4. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) brīvprātīgās kvalitātes shēmas 
saskaņā ar “Komisijas paziņojumu — ES 
labākās prakses pamatnostādnes ar 
lauksaimniecības produktiem un pārtikas 
produktiem saistītām brīvprātīgās 
sertifikācijas shēmām”(2010/C341/04);

Or. pl

Pamatojums

Brīvprātīgās kvalitātes shēmas ir atvērtas visiem dalībniekiem visos apgādes ķēdes līmeņos, 
atbalstot Eiropas lauksaimniecības pievienoto vērtību.

Grozījums Nr. 197
Riikka Pakarinen, Anneli Jäätteenmäki

Regulas priekšlikums
5. pants – 4. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) Kopienas vai valsts kvalitātes shēmas, 
ko piemēro Līguma I pielikumā 
uzskaitītajiem lauksaimniecības 
produktiem, vai citi tamlīdzīgi pasākumi, 
kas sniedz augstas pārtikas produktu 
kvalitātes un nekaitīguma garantiju;

Or. en

Pamatojums

Pārējie produkti, kas nav produkti ar aizsargātas cilmes vietas nosaukumu, aizsargātu 
ģeogrāfiskās izcelsmes norādi un garantētu tradicionālo īpatnību, ir jāiekļauj šīs regulas 
piemērošanas jomā. Tajā jāņem vērā arī lauksaimniecības produktu Kopienas vai valsts 
kvalitātes shēmas.



PE529.733v01-00 84/149 AM\1019268LV.doc

LV

Grozījums Nr. 198
Liam Aylward

Regulas priekšlikums
5. pants – 4. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) Kopienas vai valsts kvalitātes shēmas, 
ko piemēro Līguma I pielikumā 
uzskaitītajiem lauksaimniecības 
produktiem;

Or. en

Grozījums Nr. 199
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski

Regulas priekšlikums
5. pants – 4. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) lauksaimniecības produktu un 
pārtikas produktu valsts kvalitātes 
shēmas;

Or. en

Pamatojums

In the new system, agri-food sector information and promotion measures are to serve the 
European food presentation as the products with nutritional and health values, safe products 
of high quality, manufactured with respect for the environment and animal welfare. At the 
same time, the proposed mechanism aims at providing the consumers with improved access to 
information about the European model of production and at increasing the level of knowledge 
about Community quality systems and products manufactured in accordance with them. It 
should be made possible to implement information activities oriented at the internal market 
for the products produced under quality schemes recognised by the Member States, as is the 
case in the current system, which will be consistent with the purpose of the Regulation in 
question as regards increasing the level of consumer awareness of Community labelling. 
Quality systems recognised by the Member States have a crucial contribution to the European 
added value and highlight the diversity of the European agricultural products.
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Grozījums Nr. 200
George Lyon, James Nicholson

Regulas priekšlikums
5. pants – 4. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) lauksaimniecības produktu un 
pārtikas produktu valsts kvalitātes 
shēmas;

Or. en

Pamatojums

Jāiekļauj arī valsts kvalitātes shēmas, kā tas ir paredzēts spēkā esošajos tiesību aktos, lai 
izpildītu mērķi veicināt Eiropas lauksaimniecības pārtikas ražošanas augsto standartu, 
nekaitīguma, veselīguma un dzīvnieku labturības atpazīstamību veicināšanas mērķi.

Grozījums Nr. 201
Sandra Kalniete

Regulas priekšlikums
5. pants – 4. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) lauksaimniecības un pārtikas 
produktu valsts kvalitātes shēmas;

Or. en

Grozījums Nr. 202
Christel Schaldemose

Regulas priekšlikums
5. pants – 4. punkts – ca apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) valsts kvalitātes shēmas, ciktāl tās 
attiecas uz trešo valstu programmām;

Or. en

Grozījums Nr. 203
Mairead McGuinness, Marian Harkin

Regulas priekšlikums
5. pants – 4. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) Kopienas vai valsts kvalitātes shēmas, 
ko piemēro Līguma I pielikumā 
uzskaitītajiem lauksaimniecības 
produktiem;

Or. en

Grozījums Nr. 204
Paolo De Castro

Regulas priekšlikums
5. pants – 4. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) Regulas (ES) Nr. 1305/2013 16. panta 
1. panta b) apakšpunktā minētās 
kvalitātes shēmas;

Or. it

Grozījums Nr. 205
Giancarlo Scottà

Regulas priekšlikums
5. pants – 4. punkts – ca apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) īsas aprites un tiešās pārdošanas 
produkti;

Or. it

Pamatojums

Ar attiecīgiem veicināšanas un informācijas pasākumiem ir jāveicina tiešā pārdošana un īsas 
aprites izveidošana, galvenokārt iekšējā tirgū, lai veicinātu vietējo un teritoriālo uzņēmumu 
attīstību saskaņā ar patērētāju prasībām.

Grozījums Nr. 206
Carlo Fidanza, Giovanni La Via

Regulas priekšlikums
5. pants – 4. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) kvalitatīvas ražošanas metodes, kuras 
apstiprinātas saskaņā ar valstu 
noteikumiem, ar ko īsteno Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2009. gada 
21. oktobra Direktīvu 2009/128/EK, ar 
kuru nosaka Kopienas sistēmu pesticīdu 
ilgtspējīgas lietošanas nodrošināšanai;

Or. it

Grozījums Nr. 207
Christel Schaldemose

Regulas priekšlikums
5. pants – 4. punkts – cb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

cb) privātā sektora kvalitātes shēmas, 
ciktāl tās attiecas uz trešo valstu 
programmām, ja tās pārsniedz ES tiesību 
aktos noteiktās prasības attiecībā uz 
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ražošanas standartiem pārtikas 
nekaitīguma, dzīvnieku labturības un 
ilgtspējīguma jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 208
Giancarlo Scottà

Regulas priekšlikums
5. pants – 4. punkts – cb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

cb) brīvprātīgas valstu sertifikācijas 
shēmas saskaņā ar “ES labākās prakses 
pamatnostādnēm ar lauksaimniecības 
produktiem un pārtikas produktiem 
saistītām brīvprātīgās sertifikācijas 
shēmām”;

Or. it

Pamatojums

Brīvprātīgas valstu sertifikācijas shēmas ir saskaņā ar Savienības mērķi paaugstināt Eiropas 
ražojumu kvalitāti. Ir stratēģiski nozīmīgi veicināt tos ražotājus, kas nevar izmantot Eiropas 
kvalitātes shēmas, lai veiktu ieguldījumus savu produktu kvalitātes paaugstināšanā, 
izmantojot valstu sertifikācijas shēmas, un attiecībā uz tiem jāatzīst atbilstoša pārredzamība, 
informācija un veicināšana.

Grozījums Nr. 209
Carlo Fidanza, Giovanni La Via

Regulas priekšlikums
5. pants – 4. punkts – cb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

cb) Regulas (ES) Nr. 1305/2013 16. panta 
1. punkta b) apakšpunktā minētās 
lauksaimniecības un pārtikas kvalitātes 
shēmas;
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Or. it

Grozījums Nr. 210
Riikka Pakarinen, Anneli Jäätteenmäki

Regulas priekšlikums
5.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a pants

Produktu izcelsmi var norādīt saistībā ar 
regulas 2. panta pirmajā daļā
noteiktajiem pasākumiem.

Komisija tiek pilnvarota pieņemt 
īstenošanas aktus saskaņā ar 24. pantu 
par īpašiem nosacījumiem attiecībā uz 
produktu izcelsmes norādēm.

Or. en

Pamatojums

Noteikumiem par produktu izcelsmes norādēm ir būtiska nozīme, un tie ir jāsaskaņo Eiropas 
Parlamenta un Padomes regulas līmenī.

Grozījums Nr. 211
Peter Jahr, Albert Deß, Elisabeth Jeggle, Ulrike Rodust

Regulas priekšlikums
6. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. pants svītrots

Deleģētās pilnvaras

Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos 
aktus saskaņā ar 23. pantu attiecībā uz:

a) īpašiem preču zīmju pamanāmības 
nosacījumiem produktu demonstrēšanas 
un degustēšanas laikā un par 
informācijas un veicināšanas 
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materiāliem, kas minēti 4. panta 
1. punktā;

b) nosacījumiem attiecībā uz produktu 
izcelsmes norādi, kas minēta 4. panta 
2. punktā.

Or. de

Grozījums Nr. 212
Béla Glattfelder

Regulas priekšlikums
6. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Deleģētās pilnvaras Deleģētās un īstenošanas pilnvaras

Or. en

Grozījums Nr. 213
Béla Glattfelder

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) nosacījumiem attiecībā uz produktu 
izcelsmes norādi, kas minēta 4. panta 
2. punktā.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 214
Riikka Pakarinen, Anneli Jäätteenmäki

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. daļa – b punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) nosacījumiem attiecībā uz produktu 
izcelsmes norādi, kas minēta 4. panta 
2. punktā.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Noteikumiem par produktu izcelsmes norādēm ir būtiska nozīme, un tie jādefinē Eiropas 
Parlamenta un Padomes regulas līmenī.

Grozījums Nr. 215
Béla Glattfelder

Regulas priekšlikums
6. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija ar īstenošanas aktiem saskaņā 
ar 24. pantu pieņem nosacījumus 
attiecībā uz regulas 4. panta 2. punktā 
minētajām produktu izcelsmes norādēm.

Or. en

Grozījums Nr. 216
Daciana Octavia Sârbu

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) starpnozaru organizācijas, privāti 
uzņēmumi un MVU lauksaimniecības 
pārtikas produktu nozarē;

Or. ro
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Grozījums Nr. 217
Giancarlo Scottà

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) Regulas (ES) Nr. 1151/2012 3. panta 
2. punktā minētās grupas. Grupām 
jāpārstāv kvalitātes shēma saskaņā ar 
programmu;

Or. it

Grozījums Nr. 218
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Mairead McGuinness

Regulas priekšlikums
7. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Priekšlikumu iesniedzējas struktūras, ja 
iespējams, pārstāv attiecīgo nozari vienā 
vai vairākās dalībvalstīs.

Or. en

Pamatojums

Struktūrām, kuras atsaucas uzaicinājumam iesniegt priekšlikumus, visos iespējamos 
gadījumos būtu jāpārstāv attiecīgā nozare. Struktūru savstarpējas konkurences gadījumā šis 
kritērijs būtu jāņem vērā atbilstības kritēriju izvērtēšanas procesā.

Grozījums Nr. 219
Peter Jahr, Albert Deß, Elisabeth Jeggle, Ulrike Rodust

Regulas priekšlikums
7. pants – 1.a daļa (jauna)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Programmu iesniedzējai struktūrai būtu 
jāpārstāv nozare valsts vai Eiropas līmenī.

Piedāvātās programmas būtu jāievieš 
vismaz viena un ne vairāk kā trīs gadu 
laikā, un tām ir jābūt nozīmīgām, vismaz 
valsts līmenī.

Or. de

Grozījums Nr. 220
Riikka Pakarinen, Anneli Jäätteenmäki

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Informācijas un veicināšanas pasākumi 
sekmē Eiropas lauksaimniecības 
konkurētspēju gan iekšējā tirgū gan trešās 
valstīs. Sasniedzamie mērķi tiks noteikti 
2. punktā minētajā darba programmā.

1. Informācijas un veicināšanas pasākumi 
sekmē Eiropas lauksaimniecības 
konkurētspēju gan iekšējā tirgū, gan trešās 
valstīs. Sasniedzamie mērķi tiks noteikti 
2. punktā minētajā ikgadējā darba 
programmā un informatīvā nolūkā 
nosūtīti Eiropas Parlamentam un 
Padomei.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu šīs procedūras atklātumu, Eiropas Parlamentam un Padomei būtu
jānodrošina iespēja reizi gadā apspriest darba programmu.

Grozījums Nr. 221
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija ar deleģēto aktu pieņem Eiropas 
informācijas un veicināšanas stratēģiju, 
ar ko nosaka prioritātes attiecībā uz 
tirgiem, kā arī uz produktiem un 
paziņojumiem.

Or. en

Pamatojums

Ikgadējais darba plāns, kurā Komisija nosaka informācijas un veicināšanas pasākumu 
prioritātes, radīs šķēršļus šo pasākumu īstenošanai. Informācijas un veicināšanas pasākumi 
jāizstrādā, balstoties uz ilgtermiņa informācijas un veicināšanas stratēģiju, nevis tikai uz 
ikgadējā darba plāna vajadzībām.

Grozījums Nr. 222
George Lyon, James Nicholson

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija, izstrādājot darba programmu, 
ņem vērā dalībvalstu viedokļus un prasa 
dalībvalstīm un regulas 25. pantā 
minētajai padomdevējai grupai sniegt 
atzinumu.

Or. en

Pamatojums

The work programme is an important aspect of the reform proposals. Paragraph 2 of Article 
8 provides that it will not only set objectives and priorities, but also expected results, the 
implementing arrangements, the total amount of the financing plan, the main evaluation 
criteria, a description of the measures to be financed, an indication of the amounts allocated 
to each type of measure and an indicative implementation timetable, and in the case of grants, 
the maximum of co-financing.Member States and the Advisory Group should have a role in 
agreeing the work programme in order to ensure that it provides coherence and properly 
reflects the views and concerns of Member States.
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Grozījums Nr. 223
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts – 1.b daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Reizi divos gados Komisija iesniedz 
ziņojumu Eiropas Parlamentam un 
Padomei par šā punkta iepriekšējā 
apakšpunktā minēto stratēģiju.

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā lauksaimniecības un pārtikas produktu veicināšanas politikas lielo nozīmi, 
Eiropas Parlaments un Padome regulāri jāinformē par Eiropas informācijas un veicināšanas 
politikas stratēģijas īstenošanas gaitu.

Grozījums Nr. 224
Esther Herranz García, Paolo De Castro, James Nicholson, Sylvie Goulard

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija, izmantojot īstenošanas aktus, 
pieņem darba programmu, kurā noteikti 
sasniedzamie mērķi, prioritātes, plānotie 
rezultāti, īstenošanas kārtība un 
finansējuma plāna kopējā summa. Tajā 
iekļauti arī novērtēšanas kritēriji, 
finansējamo pasākumu apraksts, katram 
pasākuma veidam piešķirtā summa, 
provizorisks īstenošanas grafiks, bet 
attiecībā uz dotācijām — maksimālais 
līdzfinansējuma apjoms.

Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos 
aktus saskaņā ar 23. pantu un, 
pamatojoties uz 1. pantā noteiktajiem 
mērķiem, par darba programmas 
pieņemšanu, kurā noteikti sasniedzamie 
mērķi, prioritātes, plānotie rezultāti, 
īstenošanas kārtība un finansējuma plāna 
kopējā summa. Tajā iekļauti arī 
novērtēšanas kritēriji, finansējamo 
pasākumu apraksts, katram pasākuma 
veidam piešķirtā summa, provizorisks 
īstenošanas grafiks, bet attiecībā uz 
dotācijām — maksimālais līdzfinansējuma 
apjoms.
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Or. en

Grozījums Nr. 225
Hynek Fajmon

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija, izmantojot īstenošanas aktus, 
pieņem darba programmu, kurā noteikti 
sasniedzamie mērķi, prioritātes, plānotie 
rezultāti, īstenošanas kārtība un 
finansējuma plāna kopējā summa. Tajā 
iekļauti arī novērtēšanas kritēriji, 
finansējamo pasākumu apraksts, katram 
pasākuma veidam piešķirtā summa, 
provizorisks īstenošanas grafiks, bet 
attiecībā uz dotācijām — maksimālais 
līdzfinansējuma apjoms.

Komisija, izmantojot īstenošanas aktus, 
reizi gadā pieņem darba programmu, kurā 
noteikti sasniedzamie mērķi, prioritātes, 
plānotie rezultāti, īstenošanas kārtība un 
finansējuma plāna kopējā summa. Darba 
programmā iekļauj to produktu sarakstu, 
kas minēti šīs regulas pielikumā un ir 
pastāvīgi atbilstīgi veicināšanas un 
informācijas pasākumiem. Tajā iekļauti 
arī novērtēšanas kritēriji, finansējamo 
pasākumu apraksts, katram pasākuma 
veidam piešķirtā summa, provizorisks 
īstenošanas grafiks, bet attiecībā uz 
dotācijām — maksimālais līdzfinansējuma 
apjoms.

Or. en

Pamatojums

Regulā jānorāda galveno produktu saraksts, kas ir atbilstīgi veicināšanas pasākumu 
piemērošanai. Tiek uzskatīts, ka šie produkti būs atbilstīgi veicināšanas pasākumiem bez 
izņēmumiem visos gados. Turklāt ikgadējās darba programmas ietvaros var tikt dota atļauja 
pievienot papildu prioritāros produktus, kas nav galvenie produkti.

Grozījums Nr. 226
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija, izmantojot īstenošanas aktus, Komisija, izmantojot īstenošanas aktus, 



AM\1019268LV.doc 97/149 PE529.733v01-00

LV

pieņem darba programmu, kurā noteikti 
sasniedzamie mērķi, prioritātes, plānotie 
rezultāti, īstenošanas kārtība un 
finansējuma plāna kopējā summa. Tajā 
iekļauti arī novērtēšanas kritēriji, 
finansējamo pasākumu apraksts, katram 
pasākuma veidam piešķirtā summa, 
provizorisks īstenošanas grafiks, bet 
attiecībā uz dotācijām — maksimālais 
līdzfinansējuma apjoms.

pieņem darba programmu, kurā noteikti 
sasniedzamie mērķi, plānotie rezultāti, 
īstenošanas kārtība un finansējuma plāna 
kopējā summa. Tajā iekļauts arī 
finansējamo pasākumu apraksts, katram 
pasākuma veidam piešķirtā summa, 
provizorisks īstenošanas grafiks, bet 
attiecībā uz dotācijām — maksimālais 
līdzfinansējuma apjoms.

Or. en

Pamatojums

Ikgadējais darba plāns, kurā Komisija nosaka informācijas un veicināšanas pasākumu 
prioritātes, radīs šķēršļus šo pasākumu īstenošanai. Informācijas un veicināšanas pasākumi 
jāizstrādā, balstoties uz ilgtermiņa informācijas un veicināšanas stratēģiju, nevis tikai uz 
ikgadējā darba plāna vajadzībām. Turklāt, ņemot vērā lauksaimniecības un pārtikas produktu 
veicināšanas politikas lielo nozīmi, Eiropas Parlaments un Padome regulāri jāinformē par 
Eiropas informācijas un veicināšanas politikas stratēģijas īstenošanas gaitu.

Grozījums Nr. 227
Maria do Céu Patrão Neves

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija, izmantojot īstenošanas aktus, 
pieņem darba programmu, kurā noteikti 
sasniedzamie mērķi, prioritātes, plānotie 
rezultāti, īstenošanas kārtība un 
finansējuma plāna kopējā summa. Tajā 
iekļauti arī novērtēšanas kritēriji, 
finansējamo pasākumu apraksts, katram 
pasākuma veidam piešķirtā summa, 
provizorisks īstenošanas grafiks, bet 
attiecībā uz dotācijām — maksimālais 
līdzfinansējuma apjoms.

Komisija, izmantojot īstenošanas aktus, 
pieņem darba programmu atbilstoši valsts 
stratēģiskajām interesēm, kurā noteikti 
sasniedzamie mērķi, prioritātes, plānotie 
rezultāti, īstenošanas kārtība un 
finansējuma plāna kopējā summa. Tajā 
iekļauti arī novērtēšanas kritēriji, 
finansējamo pasākumu apraksts, katram 
pasākuma veidam piešķirtā summa, 
provizorisks īstenošanas grafiks, bet 
attiecībā uz dotācijām — maksimālais 
līdzfinansējuma apjoms.

Or. pt
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Grozījums Nr. 228
Alfreds Rubiks

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Darba programmas termiņš ir četri gadi, 
bet to var pārskatīt un izdarīt attiecīgās 
korekcijas ik gadu.

Or. lv

Grozījums Nr. 229
Gabriel Mato Adrover, Maria do Céu Patrão Neves, Rosa Estaràs Ferragut

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija, izstrādājot šo programmu, ņem 
vērā dabas radītās īpašās grūtības, kas 
raksturīgas kalnu, salu un tālākajiem 
reģioniem.

Or. en

Grozījums Nr. 230
Esther Herranz García, Paolo De Castro, James Nicholson, Sylvie Goulard

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pirmajā daļā minēto īstenošanas aktu 
pieņem saskaņā ar 24. panta 3. punktā 
minēto konsultēšanās procedūru.

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 231
George Lyon, James Nicholson, Riikka Pakarinen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pirmajā daļā minēto īstenošanas aktu 
pieņem saskaņā ar 24. panta 3. punktā 
minēto konsultēšanās procedūru.

Pirmajā daļā minēto īstenošanas aktu 
pieņem saskaņā ar 24. panta 3. punktā 
minēto pārbaudes procedūru.

Or. en

Pamatojums

Lēmums par darba programmu jāpieņem dalībvalstīm, nevis Komisijai.

Grozījums Nr. 232
Hynek Fajmon

Regulas priekšlikums
8. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Darba programma, kas minēta 1. punktā, 
tiek īstenota, Komisijai publicējot:

3. Darba programma, kas minēta 1. punktā, 
tiek īstenota, Komisijai divreiz gadā
publicējot:

Or. en

Pamatojums

Tas, cik bieži izveido darba programmas un sniedz uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus, 
jānorāda regulas tekstā. Darba programma (papildu prioritārie produkti, atskaitot galvenos 
produktus) būtu jāizveido vienreiz gadā, turpretī uzaicinājums iesniegt programmu 
priekšlikumus jāpaziņo divreiz gadā, kā tas ir spēkā pašlaik. Pašreizējā sistēma, kurā 
programmas ir paredzēts iesniegt divreiz gadā, ir ļoti efektīva, un nav vajadzības to mainīt.
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Grozījums Nr. 233
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via

Regulas priekšlikums
8. pants – 3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) attiecībā uz vienas dalībvalsts 
programmām — uzaicinājumu iesniegt 
priekšlikumus, jo īpaši iekļaujot 
piedalīšanās nosacījumus un galvenos 
novērtēšanas kritērijus;

a) attiecībā uz vienas dalībvalsts 
programmām — divus uzaicinājumus
iesniegt priekšlikumus, jo īpaši iekļaujot 
piedalīšanās nosacījumus un galvenos 
novērtēšanas kritērijus;

Or. it

Grozījums Nr. 234
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) attiecībā uz daudzvalstu programmām, 
kuras iesaka vairākas organizācijas, —
uzaicinājumu izteikt priekšlikumus 
saskaņā ar Regulas (ES, Euratom) 
Nr. 966/2012[23] I daļas VI sadaļu23.

b) attiecībā uz daudzvalstu programmām, 
kuras iesaka vairākas organizācijas, —
divus uzaicinājumus izteikt priekšlikumus 
saskaņā ar Regulas (ES, Euratom) 
Nr. 966/2012[23] I daļas VI sadaļu23.

__________________ __________________
23 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2012. gada 25. oktobra Regula (ES, 
Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu 
noteikumiem, ko piemēro Savienības
vispārējam budžetam, un par Padomes 
Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 
atcelšanu (OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.)

23 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2012. gada 25. oktobra Regula (ES, 
Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu 
noteikumiem, ko piemēro Savienības 
vispārējam budžetam, un par Padomes 
Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 
atcelšanu (OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.)

Or. it

Grozījums Nr. 235
Gabriel Mato Adrover, Maria do Céu Patrão Neves, Rosa Estaràs Ferragut
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Regulas priekšlikums
8. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Uzaicinājumos iesniegt priekšlikumus, 
kas minēti iepriekšējā punkta a) un 
b) apakšpunktā, ņem vērā dabas radītās 
īpašās grūtības, kas raksturīgas kalnu, 
salu un tālākajiem reģioniem.

Or. en

Grozījums Nr. 236
Maria do Céu Patrão Neves

Regulas priekšlikums
10. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Komisija var arī atļaut ieviest 2. un 
3. pantā minētos informācijas un 
veicināšanas pasākumus kopīgi 
attiecīgajai dalībvalstij un šīs regulas 
7. pantā minētajām struktūrām. Šie 
pasākumi, jo īpaši, varētu būt dalība 
starptautiskos gadatirgos un izstādēs, 
izmantojot stendus vai darbības, kuru 
mērķis ir stiprināt Savienības produktu 
tēlu.

Or. pt

Grozījums Nr. 237
Maria do Céu Patrão Neves

Regulas priekšlikums
10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija attīsta tehniskā atbalsta 
dienestu, jo īpaši, lai paplašinātu zināšanas 

2. Komisija attīsta tehniskā atbalsta 
dienestu, jo īpaši, lai paplašinātu zināšanas 
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par dažādiem tirgiem, lai uzturētu 
dinamisku profesionāļu tīklu, kas saistīts ar 
informācijas un veicināšanas politiku un 
uzlabotu zināšanas par normatīvajiem 
noteikumiem attiecībā uz programmu 
izstrādi un īstenošanu.

par dažādiem tirgiem, tostarp finansētu 
izzinošas darba tikšanās, lai uzturētu 
dinamisku profesionāļu tīklu, kas saistīts ar 
informācijas un veicināšanas politiku un 
uzlabotu zināšanas par normatīvajiem 
noteikumiem attiecībā uz programmu 
izstrādi un īstenošanu. Komisija arī 
izstrādā vienkāršu un vispusīgu 
rokasgrāmatu, kas palīdzētu 
potenciālajiem labuma guvējiem ievērot 
ar šo politiku saistītos noteikumus un 
procedūras.

Or. pt

Grozījums Nr. 238
Michel Dantin

Regulas priekšlikums
10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija attīsta tehniskā atbalsta 
dienestu, jo īpaši, lai paplašinātu zināšanas 
par dažādiem tirgiem, lai uzturētu 
dinamisku profesionāļu tīklu, kas saistīts ar 
informācijas un veicināšanas politiku un 
uzlabotu zināšanas par normatīvajiem 
noteikumiem attiecībā uz programmu 
izstrādi un īstenošanu.

2. Komisija attīsta tehniskā atbalsta 
dienestu, jo īpaši, lai paplašinātu zināšanas 
par dažādiem tirgiem, palīdzētu ražotājiem 
cīnīties pret to produktu viltošanu, lai 
uzturētu dinamisku profesionāļu tīklu, kas 
saistīts ar informācijas un veicināšanas 
politiku un uzlabotu zināšanas par 
normatīvajiem noteikumiem attiecībā uz 
programmu izstrādi un īstenošanu.

Or. fr

Grozījums Nr. 239
Paolo De Castro

Regulas priekšlikums
10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija attīsta tehniskā atbalsta 2. Komisija attīsta tehniskā atbalsta 
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dienestu, jo īpaši, lai paplašinātu zināšanas 
par dažādiem tirgiem, lai uzturētu 
dinamisku profesionāļu tīklu, kas saistīts ar 
informācijas un veicināšanas politiku un 
uzlabotu zināšanas par normatīvajiem 
noteikumiem attiecībā uz programmu 
izstrādi un īstenošanu.

dienestu, jo īpaši, lai paplašinātu zināšanas 
par dažādiem tirgiem, lai palīdzētu 
ražotājiem cīnīties pret viltotiem 
ražojumiem, lai uzturētu dinamisku 
profesionāļu tīklu, kas saistīts ar 
informācijas un veicināšanas politiku un 
uzlabotu zināšanas par normatīvajiem 
noteikumiem attiecībā uz programmu 
izstrādi un īstenošanu.

Or. it

Grozījums Nr. 240
Maria do Céu Patrão Neves

Regulas priekšlikums
10. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Komisija mudina dalībvalstis un 
reģionus noteikt produktu vietējo izcelsmi 
kā atlases kritēriju, piegādājot 
lauksaimniecības produktus un dažus no 
lauksaimniecības produktiem ražotus 
pārtikas produktus skolām, jauniešu un 
veco ļaužu namiem, privātām sociālās 
solidaritātes iestādēm, valsts iestādēm un
tā tālāk. Šis apsvērums kļūst arvien 
svarīgāks, ņemot vērā to, ka šie produkti 
ir svaigi un ka ķimikālijas, konservanti un 
citas vielas tiek nevajadzīgi izmantotas, lai 
pagarinātu produktu glabāšanas ilgumu, 
un turklāt tas veicina īsu pārtikas apriti.

Or. pt

Grozījums Nr. 241
Agnès Le Brun, Michel Dantin

Regulas priekšlikums
10. pants – 2.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Komisijai ir piešķirtas pilnvaras 
pieņemt īstenošanas aktus, lai īstenotu 
veicināšanas un informācijas kampaņas 
1.a panta b) punktā minētās krīzes 
gadījumā, nepiemērojot 24. panta 2. vai 
3. punktā minētās procedūras, nodrošinot, 
ka kampaņas īsteno pienācīgi un efektīvi.

Or. fr

Pamatojums

Saistīts ar referenta 12. grozījumu, ar ko ievieš jaunu 1.a pantu. Ir ļoti svarīgi nodrošināt, ka 
krīzes gadījumā veicināšanas kampaņas var īstenot saskaņā ar īpašu procedūru, kas ir 
pietiekami vienkāršota, lai nodrošinātu kampaņu efektīvu īstenošanu.

Grozījums Nr. 242
Hynek Fajmon

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pēc uzaicinājuma iesniegt 
priekšlikumus, kas norādīts 8. panta 
3. punkta a) apakšpunktā, Komisija veic 
vienas dalībvalsts programmu 
priekšlikumu novērtēšanu un atlasi.

1. Pēc uzaicinājuma iesniegt 
priekšlikumus, kas norādīts 8. panta 
3. punkta a) apakšpunktā, dalībvalsts veic 
programmu priekšlikumu pirmās kārtas 
novērtēšanu un pēc tam atlasītos 
priekšlikumus iesniedz Komisijai. Ņemot 
vērā dalībvalsts novērtējumu, Komisija 
veic vienas dalībvalsts programmu 
priekšlikumu novērtēšanu un atlasi.

Or. en

Pamatojums

Vienas dalībvalsts programmu atlases procedūra jāveic ne tikai Komisijai, bet arī 
dalībvalstīm atlases pirmajā kārtā, jo tieši dalībvalstis būs atbildīgas par vienas dalībvalsts 
programmu īstenošanu, uzraudzību un kontroli. Šāda pašlaik spēkā esošā sistēma ir ļoti 
efektīva, turklāt dalībvalstīm ir pietiekami daudz pieredzes, lai atlasītu vislabāko programmu, 
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veicot pirmsatlases procedūru, un pēc tam to iesniegtu Komisijai.

Grozījums Nr. 243
Sandra Kalniete

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pēc uzaicinājuma iesniegt 
priekšlikumus, kas norādīts 8. panta 
3. punkta a) apakšpunktā, Komisija veic 
vienas dalībvalsts programmu 
priekšlikumu novērtēšanu un atlasi.

1. Pēc uzaicinājuma iesniegt 
priekšlikumus, kas norādīts 8. panta 
3. punkta a) apakšpunktā, Komisija veic 
vienas dalībvalsts programmu 
priekšlikumu novērtēšanu un atlasi, 
iepriekš informējot attiecīgo dalībvalsti un 
saņemot tās atzinumu.

Or. en

Grozījums Nr. 244
Petri Sarvamaa, Michel Dantin, Albert Deß

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pēc uzaicinājuma iesniegt 
priekšlikumus, kas norādīts 8. panta 
3. punkta a) apakšpunktā, Komisija veic 
vienas dalībvalsts programmu 
priekšlikumu novērtēšanu un atlasi.

1. Pēc uzaicinājuma iesniegt 
priekšlikumus, kas norādīts 8. panta 
3. punkta a) apakšpunktā, Komisija veic 
vienas dalībvalsts programmu 
priekšlikumu novērtēšanu un atlasi, 
iepriekš iesniedzot pieteikumu sarakstu 
dalībvalstīm un saņemot to atzinumu.

Or. en

Grozījums Nr. 245
Riikka Pakarinen, Anneli Jäätteenmäki
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Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pēc uzaicinājuma iesniegt 
priekšlikumus, kas norādīts 8. panta 
3. punkta a) apakšpunktā, Komisija veic 
vienas dalībvalsts programmu 
priekšlikumu novērtēšanu un atlasi.

1. Pēc uzaicinājuma iesniegt 
priekšlikumus, kas norādīts 8. panta 
3. punkta a) apakšpunktā, Komisija veic 
vienas dalībvalsts programmu 
priekšlikumu novērtēšanu un atlasi, 
iepriekš iesniedzot pieteikumu sarakstu 
dalībvalstīm.

Or. en

Pamatojums

Nosakot minimālo prasību procesa atklātuma ievērošanai un vienlīdzīgas attieksmes 
nodrošināšanai, Komisija konsultējas ar dalībvalstīm jau procesa sākumā, nevis tikai pēc 
tam, kad novērtējums jau ir veikts.

Grozījums Nr. 246
Riikka Pakarinen, Anneli Jäätteenmäki

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Savienības finansiālais ieguldījums 
vienas dalībvalsts programmās nepārsniedz 
50 % no attiecināmajiem izdevumiem. 
Atlikušos izdevumus sedz vienīgi 
priekšlikuma iesniedzējas struktūras.

1. Savienības finansiālais ieguldījums 
vienas dalībvalsts programmās nepārsniedz 
50 % no attiecināmajiem izdevumiem.
Dalībvalstis var segt ne vairāk kā 20–30 % 
no izmaksām. Atlikušos izdevumus sedz 
vienīgi priekšlikuma iesniedzējas 
struktūras.

Or. en

Pamatojums

Daudziem mazajiem tirgus dalībniekiem 50 % slieksnis ir pārāk augsts. Lai arī šie dalībnieki 
varētu piedalīties, jāparedz iespēja nodrošināt dalībvalstu līdzfinansējumu. Atsakoties no 
līdzfinansējuma pilnībā, samazinātos dalībvalstu iesniegto programmu priekšlikumu skaits.
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Grozījums Nr. 247
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Savienības finansiālais ieguldījums 
vienas dalībvalsts programmās nepārsniedz 
50 % no attiecināmajiem izdevumiem. 
Atlikušos izdevumus sedz vienīgi 
priekšlikuma iesniedzējas struktūras.

1. Savienības finansiālais ieguldījums 
vienas dalībvalsts programmās nepārsniedz 
60 % no attiecināmajiem izdevumiem. 
Dalībvalstis var finansēt līdz 20 % no 
izmaksām. Atlikušos izdevumus sedz 
vienīgi priekšlikuma iesniedzējas 
struktūras.

Or. it

Grozījums Nr. 248
Luís Paulo Alves

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Savienības finansiālais ieguldījums 
vienas dalībvalsts programmās nepārsniedz 
50 % no attiecināmajiem izdevumiem. 
Atlikušos izdevumus sedz vienīgi 
priekšlikuma iesniedzējas struktūras.

1. Savienības finansiālais ieguldījums 
vienas dalībvalsts programmās nepārsniedz 
50 % no attiecināmajiem izdevumiem. 
Dalībvalstis var segt līdz 20 % no 
izmaksām. Atlikušos izdevumus sedz 
vienīgi priekšlikuma iesniedzējas 
struktūras.

Or. pt

Grozījums Nr. 249
Elisabeth Köstinger

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Savienības finansiālais ieguldījums 
vienas dalībvalsts programmās nepārsniedz 
50 % no attiecināmajiem izdevumiem. 
Atlikušos izdevumus sedz vienīgi
priekšlikuma iesniedzējas struktūras.

1. Savienības finansiālais ieguldījums 
vienas dalībvalsts programmās nepārsniedz 
50 % no attiecināmajiem izdevumiem. 
Dalībvalstis var segt līdz 30 % no 
izmaksām. Atlikušos izdevumus sedz 
priekšlikuma iesniedzējas struktūras.

Or. de

Pamatojums

Dalībvalstu brīvprātīgam līdzfinansējumam joprojām būtu jābūt iespējamam.

Grozījums Nr. 250
Hynek Fajmon

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Savienības finansiālais ieguldījums 
vienas dalībvalsts programmās nepārsniedz 
50 % no attiecināmajiem izdevumiem. 
Atlikušos izdevumus sedz vienīgi
priekšlikuma iesniedzējas struktūras.

1. Savienības finansiālais ieguldījums 
vienas dalībvalsts programmās nepārsniedz 
50 % no attiecināmajiem izdevumiem. 
Atlikušos izdevumus apmērā, kas 
nepārsniedz 30 %, sedz dalībvalstis, un 
pārējo daļu — priekšlikuma iesniedzējas 
struktūras.

Or. en

Pamatojums

Pašreizējā programmu līdzfinansēšanas sistēma ir ļoti efektīva, un nav iemesla, lai to 
mainītu. Dažos gadījumos līdzfinansēšana ir būtiski svarīga programmu iesniedzējām 
struktūrām. Nepiedāvājot šo iespēju, strauji saruktu iesniegto programmu skaits.

Grozījums Nr. 251
Wojciech Michał Olejniczak, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski
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Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Savienības finansiālais ieguldījums 
vienas dalībvalsts programmās nepārsniedz 
50 % no attiecināmajiem izdevumiem. 
Atlikušos izdevumus sedz tikai 
iesniedzējas struktūras.

1. Savienības finansiālais ieguldījums 
vienas dalībvalsts programmās nepārsniedz 
50 % no attiecināmajiem izdevumiem. 
Dalībvalsts maksimālais ieguldījums var 
būt 30 %.

Or. pl

Grozījums Nr. 252
Sandra Kalniete

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Savienības finansiālais ieguldījums 
vienas dalībvalsts programmās nepārsniedz 
50 % no attiecināmajiem izdevumiem. 
Atlikušos izdevumus sedz vienīgi 
priekšlikuma iesniedzējas struktūras.

1. Savienības finansiālais ieguldījums 
vienas dalībvalsts programmās nepārsniedz 
50 % no attiecināmajiem izdevumiem.
Dalībvalstis var segt ne vairāk kā 30 % no 
izmaksām. Atlikušos izdevumus sedz 
vienīgi priekšlikuma iesniedzējas 
struktūras.

Or. en

Grozījums Nr. 253
Petri Sarvamaa, Michel Dantin, Albert Deß

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Savienības finansiālais ieguldījums 
vienas dalībvalsts programmās nepārsniedz 
50 % no attiecināmajiem izdevumiem.
Atlikušos izdevumus sedz vienīgi 
priekšlikuma iesniedzējas struktūras.

1. Savienības finansiālais ieguldījums 
vienas dalībvalsts programmās nepārsniedz 
50 % no attiecināmajiem izdevumiem.
Dalībvalstis var segt ne vairāk kā 30 % no 
izmaksām. Atlikušos izdevumus sedz 
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vienīgi priekšlikuma iesniedzējas 
struktūras.

Or. en

Grozījums Nr. 254
Daciana Octavia Sârbu

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Savienības finansiālais ieguldījums 
vienas dalībvalsts programmās nepārsniedz 
50 % no attiecināmajiem izdevumiem. 
Atlikušos izdevumus sedz vienīgi 
priekšlikuma iesniedzējas struktūras.

1. Savienības finansiālais ieguldījums 
vienas dalībvalsts programmās nepārsniedz 
50 % no attiecināmajiem izdevumiem. 
Atlikušos izdevumus sedz priekšlikuma 
iesniedzējas struktūras vai dalībvalstis, kas 
nolemj piešķirt valsts līdzfinansējumu.

Or. ro

Grozījums Nr. 255
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Savienības finansiālais ieguldījums 
vienas dalībvalsts programmās nepārsniedz 
50 % no attiecināmajiem izdevumiem. 
Atlikušos izdevumus sedz vienīgi 
priekšlikuma iesniedzējas struktūras.

1. Savienības finansiālais ieguldījums 
vienas dalībvalsts programmās nepārsniedz 
50 % no attiecināmajiem izdevumiem. 
Atlikušos izdevumus sedz priekšlikuma 
iesniedzējas struktūras.

Or. en

Pamatojums

Active participation of professional organisations in the promotion of agri-food products is to 
be owed to a flexible approach to the method of financing of information and promotion 
activities in the current system. So far, 50% of information and publicity measures have been 
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financed by the European Union, the Member States’ share has been up to 30% and the 
remaining 20% has been a minimum contribution of a professional organisation. The 
mechanism currently provides an opportunity for a professional organisation representing the 
agricultural sector to obtain significant funds for effective promotion on the internal market 
of the European Union and on third country markets, which in turn leads to an increased 
demand for agri-food products and subsequently to increased exports thereof.

Grozījums Nr. 256
Giancarlo Scottà

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Savienības finansiālais ieguldījums 
vienas dalībvalsts programmās nepārsniedz 
50 % no attiecināmajiem izdevumiem. 
Atlikušos izdevumus sedz vienīgi 
priekšlikuma iesniedzējas struktūras.

1. Savienības finansiālais ieguldījums 
vienas dalībvalsts programmās nepārsniedz 
75 % no attiecināmajiem izdevumiem.
Neatgūstamais PVN, ko reāli un pilnīgi 
maksā saņēmēji, ir attiecināmie izdevumi.
Atlikušos izdevumus sedz vienīgi 
priekšlikuma iesniedzējas struktūras.

Or. it

Pamatojums

Savienības ieguldījuma palielināšana līdz 75 % nepieciešama, lai līdzsvarotu Regulā (EK) 
Nr. 3/2008 noteikto valsts līdzfinansējuma iespējas izslēgšanu, kas ir diskriminējoša daudziem 
atbilstošiem uzņēmumiem, lai piedalītos programmās. Lai novērstu nevienlīdzību, 
uzņēmumiem, uz kuriem attiecas neatgūstamā PVN shēmas, ierosina šādu PVN iekļaut 
attiecināmajos izdevumos, ja tos reāli un pilnīgi maksā priekšlikuma iesniedzēja struktūra.

Grozījums Nr. 257
Paolo De Castro

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Savienības finansiālais ieguldījums 
vienas dalībvalsts programmās nepārsniedz
50 % no attiecināmajiem izdevumiem. 

1. Savienības finansiālais ieguldījums 
vienas dalībvalsts programmās nepārsniedz 
75 % no attiecināmajiem izdevumiem. 
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Atlikušos izdevumus sedz vienīgi 
priekšlikuma iesniedzējas struktūras.

Neatgūstamais PVN, ko reāli un pilnīgi 
maksā saņēmēji, ir attiecināmie izdevumi. 
Atlikušos izdevumus sedz vienīgi 
priekšlikuma iesniedzējas struktūras.

Or. it

Grozījums Nr. 258
Francesca Barracciu

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Savienības finansiālais ieguldījums 
vienas dalībvalsts programmās nepārsniedz 
50 % no attiecināmajiem izdevumiem. 
Atlikušos izdevumus sedz vienīgi 
priekšlikuma iesniedzējas struktūras.

1. Savienības finansiālais ieguldījums 
vienas dalībvalsts programmās nepārsniedz 
60 % no attiecināmajiem izdevumiem. 
Atlikušos izdevumus sedz vienīgi 
priekšlikuma iesniedzējas struktūras.

Or. it

Pamatojums

Ja tiek apstiprināts izslēgt dalībvalstu līdzfinansējumu, lai novērstu valsts atbalstu, ir 
jāpalielina Savienības finanšu dalības kvota.

Grozījums Nr. 259
Carlo Fidanza, Giovanni La Via

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Savienības finansiālais ieguldījums 
vienas dalībvalsts programmās nepārsniedz 
50 % no attiecināmajiem izdevumiem. 
Atlikušos izdevumus sedz vienīgi 
priekšlikuma iesniedzējas struktūras.

1. Savienības finansiālais ieguldījums 
vienas dalībvalsts programmās nepārsniedz 
60 % no attiecināmajiem izdevumiem. 
Atlikušos izdevumus sedz vienīgi 
priekšlikuma iesniedzējas struktūras.

Or. it
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Grozījums Nr. 260
Esther de Lange

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Savienības finansiālais ieguldījums 
vienas dalībvalsts programmās nepārsniedz 
50 % no attiecināmajiem izdevumiem. 
Atlikušos izdevumus sedz vienīgi 
priekšlikuma iesniedzējas struktūras.

1. Savienības finansiālais ieguldījums 
vienas dalībvalsts programmās nepārsniedz 
50 % no attiecināmajiem izdevumiem. 
Atlikušos izdevumus sedz vienīgi 
priekšlikuma iesniedzējas struktūras.
Dalībvalstis nevar segt izdevumus.

Or. nl

Grozījums Nr. 261
George Lyon, James Nicholson

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Priekšlikuma iesniedzēju struktūru 
ieguldījumus var segt no parafiskālajiem 
maksājumiem vai dalībvalstu obligātajām 
iemaksām.

Or. en

Pamatojums

Pašreizējos noteikumos, ko reglamentē Padomes 2007. gada 17. decembra Regula (EK) 
Nr. 3/2008 par informācijas un veicināšanas pasākumiem attiecībā uz lauksaimniecības 
produktiem iekšējā tirgū un trešās valstīs, ir noteikts, ka parafiskālos maksājumus un 
dalībvalstu obligātās iemaksas var izmantot veicināšanas pasākumu līdzfinansēšanai. 
Priekšlikumā jāievieš grozījumi, lai nepārprotami apliecinātu, ka tas arī turpmāk būs atļauts.

Grozījums Nr. 262
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski
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Regulas priekšlikums
15. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībvalstis var piedalīties vienas 
dalībvalsts programmu finansēšanā. 
Dalībvalstu finansiālais ieguldījums 
nedrīkst pārsniegt 30 % no attiecināmo 
izdevumu summas.

Or. en

Pamatojums

Active participation of professional organisations in the promotion of agri-food products is to 
be owed to a flexible approach to the method of financing of information and promotion 
activities in the current system. So far, 50% of information and publicity measures have been 
financed by the European Union, the Member States’ share has been up to 30% and the 
remaining 20% has been a minimum contribution of a professional organisation. The 
mechanism currently provides an opportunity for a professional organisation representing the 
agricultural sector to obtain significant funds for effective promotion on the internal market 
of the European Union and on third country markets, which in turn leads to an increased 
demand for agri-food products and subsequently to increased exports thereof.

Grozījums Nr. 263
Giancarlo Scottà

Regulas priekšlikums
15. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. 1. punktā minēto procentuālo 
daudzumu paaugstina līdz 60 % attiecībā 
uz:

svītrots

a) vienas dalībvalsts programmām, kuru 
mērķis ir viena vai vairākas trešās valstis;

b) informācijas un veicināšanas 
pasākumiem attiecībā uz īpaši bērniem 
domātiem augļiem un dārzeņiem Eiropas 
izglītības iestādēs.
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Or. it

Grozījums Nr. 264
James Nicholson

Regulas priekšlikums
15. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. 1. punktā minēto procentuālo 
daudzumu paaugstina līdz 60 % attiecībā 
uz:

svītrots

a) vienas dalībvalsts programmām, kuru 
mērķis ir viena vai vairākas trešās valstis;

b) informācijas un veicināšanas 
pasākumiem attiecībā uz īpaši bērniem 
domātiem augļiem un dārzeņiem Eiropas 
izglītības iestādēs.

Or. en

Grozījums Nr. 265
Daciana Octavia Sârbu

Regulas priekšlikums
15. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. 1. punktā minēto procentuālo daudzumu 
paaugstina līdz 60 % attiecībā uz:

2. 1. punktā minēto procentuālo daudzumu 
paaugstina līdz 80 % attiecībā uz:

Or. ro

Grozījums Nr. 266
Maria do Céu Patrão Neves

Regulas priekšlikums
15. pants – 2. punkts – ievaddaļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. 1. punktā minēto procentuālo daudzumu 
paaugstina līdz 60 % attiecībā uz:

2. 1. punktā minēto procentuālo daudzumu 
paaugstina līdz 75 % attiecībā uz:

Or. pt

Grozījums Nr. 267
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Regulas priekšlikums
15. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. 1. punktā minēto procentuālo daudzumu 
paaugstina līdz 60 % attiecībā uz:

2. 1. punktā minēto procentuālo daudzumu 
paaugstina līdz 70 % attiecībā uz:

Or. it

Grozījums Nr. 268
Carlo Fidanza, Giovanni La Via

Regulas priekšlikums
15. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. 1. punktā minēto procentuālo daudzumu 
paaugstina līdz 60 % attiecībā uz:

2. 1. punktā minēto procentuālo daudzumu 
paaugstina līdz 70 % attiecībā uz:

Or. it

Grozījums Nr. 269
Francesca Barracciu

Regulas priekšlikums
15. pants – 2. punkts – ievaddaļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. 1. punktā minēto procentuālo daudzumu 
paaugstina līdz 60 % attiecībā uz:

2. 1. punktā minēto procentuālo daudzumu 
paaugstina līdz 65 % attiecībā uz:

Or. it

Pamatojums

Grozījums saskaņā ar 15. panta 1. punktā ieteikto Savienības finansiālā ieguldījuma
paaugstināšanu.

Grozījums Nr. 270
Luís Paulo Alves

Regulas priekšlikums
15. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. 1. punktā minēto procentuālo daudzumu 
paaugstina līdz 60 % attiecībā uz:

2. Procentuālo daudzumu, ko sedz 
Savienība, paaugstina līdz 60 % attiecībā 
uz:

Or. pt

Grozījums Nr. 271
George Lyon, James Nicholson

Regulas priekšlikums
15. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. 1. punktā minēto procentuālo daudzumu 
paaugstina līdz 60 % attiecībā uz:

2. 1. punktā minēto procentuālo daudzumu 
paaugstina līdz 60 % katrai vienas 
dalībvalsts programmai, kuras mērķis ir 
viena vai vairākas trešās dalībvalstis;

Or. en
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Grozījums Nr. 272
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto

Regulas priekšlikums
15. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. 1. punktā minēto procentuālo daudzumu 
paaugstina līdz 60 % attiecībā uz:

2. 1. punktā minēto procentuālo daudzumu 
paaugstina līdz 60 % attiecībā uz 
informācijas un veicināšanas 
pasākumiem attiecībā uz īpaši bērniem 
domātiem augļiem un dārzeņiem Eiropas 
izglītības iestādēs.

Or. es

Pamatojums

Lai stimulētu trešās valstīs īstenotos pasākumus, procentuālajam daudzumam, ko sedz 
priekšlikumu iesniedzējas struktūras, ir jāpaliek nemainīgam, jo dalībvalstis vairs neveiks 
ieguldījumu.

Grozījums Nr. 273
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto

Regulas priekšlikums
15. pants – 2. punkts – -a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-a) vienas dalībvalsts programmām, kuru 
mērķis ir viena vai vairākas trešās valstis, 
1. punktā minēto procentu daudzumu 
palielina līdz 80 %;

Or. es

Pamatojums

Lai stimulētu trešās valstīs īstenotos pasākumus, procentuālajam daudzumam, ko sedz 
priekšlikumu iesniedzējas struktūras, ir jāpaliek nemainīgam, jo dalībvalstis vairs neveiks 
ieguldījumu.
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Grozījums Nr. 274
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto

Regulas priekšlikums
15. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) vienas dalībvalsts programmām, kuru 
mērķis ir viena vai vairākas trešās valstis;

svītrots

Or. es

Pamatojums

Šis teksts ir iekļauts punkta pamattekstā. Tas nav svītrots no priekšlikuma.

Grozījums Nr. 275
George Lyon, James Nicholson

Regulas priekšlikums
15. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) vienas dalībvalsts programmām, kuru 
mērķis ir viena vai vairākas trešās valstis;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 276
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto

Regulas priekšlikums
15. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) informācijas un veicināšanas 
pasākumiem attiecībā uz īpaši bērniem 
domātiem augļiem un dārzeņiem Eiropas 
izglītības iestādēs.

svītrots
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Or. es

Pamatojums

Šis teksts ir iekļauts punkta pamattekstā. Tas nav svītrots no priekšlikuma.

Grozījums Nr. 277
George Lyon, James Nicholson

Regulas priekšlikums
15. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) informācijas un veicināšanas 
pasākumiem attiecībā uz īpaši bērniem 
domātiem augļiem un dārzeņiem Eiropas 
izglītības iestādēs.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Šis noteikums nav nepieciešams, jo ir jau paredzēts ES Skolas augļu un dārzeņu programmā.

Grozījums Nr. 278
Agnès Le Brun, Michel Dantin

Regulas priekšlikums
15. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) informācijas un veicināšanas 
pasākumiem attiecībā uz īpaši bērniem 
domātiem augļiem un dārzeņiem Eiropas 
izglītības iestādēs.

b) informācijas un veicināšanas 
pasākumiem attiecībā uz īpaši bērniem 
domātiem svaigiem un apstrādātiem 
augļiem un dārzeņiem un pienu vai piena 
produktiem Eiropas izglītības iestādēs.

Or. fr
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Pamatojums

Grozījums, lai atbalsta shēmās bērniem ietvertu visus produktus, ne tikai augļus un dārzeņus.

Grozījums Nr. 279
Béla Glattfelder

Regulas priekšlikums
15. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) informācijas un veicināšanas 
pasākumiem attiecībā uz īpaši bērniem 
domātiem augļiem un dārzeņiem Eiropas 
izglītības iestādēs.

b) informācijas un veicināšanas 
pasākumiem attiecībā uz īpaši bērniem 
domātiem augļiem un dārzeņiem, pienu un 
piena produktiem Eiropas izglītības 
iestādēs.

Or. en

Grozījums Nr. 280
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Regulas priekšlikums
15. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) informācijas un veicināšanas 
pasākumiem attiecībā uz īpaši bērniem 
domātiem augļiem un dārzeņiem Eiropas 
izglītības iestādēs.

b) informācijas un veicināšanas 
pasākumiem attiecībā uz īpaši bērniem 
domātu pienu vai augļiem un dārzeņiem 
Eiropas izglītības iestādēs.

Or. en

Grozījums Nr. 281
Wojciech Michał Olejniczak, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Regulas priekšlikums
15. pants – 2. punkts – b apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) informācijas un veicināšanas 
pasākumiem attiecībā uz īpaši bērniem 
domātiem augļiem un dārzeņiem Eiropas 
izglītības iestādēs.

b) informācijas un veicināšanas 
pasākumiem attiecībā uz īpaši bērniem 
domātu pienu, augļiem un dārzeņiem 
Eiropas izglītības iestādēs.

Or. pl

Grozījums Nr. 282
Maria do Céu Patrão Neves

Regulas priekšlikums
15. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) informācijas un veicināšanas 
pasākumiem attiecībā uz īpaši bērniem 
domātiem augļiem un dārzeņiem Eiropas 
izglītības iestādēs.

b) informācijas un veicināšanas 
pasākumiem attiecībā uz īpaši bērniem 
domātu pienu, augļiem un dārzeņiem 
Eiropas izglītības iestādēs.

Or. pt

Grozījums Nr. 283
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Regulas priekšlikums
15. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) informācijas un veicināšanas 
pasākumiem attiecībā uz īpaši bērniem 
domātiem augļiem un dārzeņiem Eiropas 
izglītības iestādēs.

b) informācijas un veicināšanas 
pasākumiem attiecībā uz īpaši bērniem 
domātiem augļiem un dārzeņiem un 
olīveļļu Eiropas izglītības iestādēs.

Or. it

Grozījums Nr. 284
Maria do Céu Patrão Neves



AM\1019268LV.doc 123/149 PE529.733v01-00

LV

Regulas priekšlikums
15. pants – 2. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) informācijas un veicināšanas 
pasākumiem, kurus īsteno Savienības 
tālākie reģioni;

Or. pt

Grozījums Nr. 285
Daciana Octavia Sârbu

Regulas priekšlikums
15. pants – 2. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) informācijas kampaņām un 
pasākumiem organisko produktu 
veicināšanai;

Or. ro

Grozījums Nr. 286
Francesca Barracciu

Regulas priekšlikums
15. pants – 2. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) vienas dalībvalsts programmām 
attiecībā uz:

– raksturīgām augu sugām un šķirnēm, 
kā arī to produktiem vai

– dzīvnieku izcelsmes produktiem, kas 
iegūti no raksturīgām dzīvnieku sugām, 
šķirnēm vai populācijām;

Or. it
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Pamatojums

Ir jāparedz lielāks Savienības finansiālais ieguldījums tajās programmās, kas pozitīvi ietekmē 
bioloģiskās daudzveidības aizsardzību.

Grozījums Nr. 287
Maria do Céu Patrão Neves

Regulas priekšlikums
15. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a 1. punktā minēto procentuālo 
daudzumu var palielināt līdz 80 % 
valstīm, kuras saņem finansiālu palīdzību, 
vai ne vairāk kā divus gadus pēc ārējās 
palīdzības procedūras beigām.

Or. pt

Grozījums Nr. 288
Luís Paulo Alves

Regulas priekšlikums
15. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Procentuālo daudzumu, ko sedz 
Savienība, palielina līdz 75 % 
informācijas un veicināšanas 
pasākumiem attiecībā uz augstas 
kvalitātes produktiem, kuri ir ražoti 
tālākajos reģionos.

Or. pt

Grozījums Nr. 289
Gabriel Mato Adrover, Maria do Céu Patrão Neves
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Regulas priekšlikums
15. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Savienības ieguldījuma daļu palielina 
līdz 75 % visām programmām, kas tiek 
īstenotas Savienības tālākajos reģionos.

Or. en

Grozījums Nr. 290
James Nicholson

Regulas priekšlikums
15. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Savienības ieguldījuma daļu palielina 
līdz 75 % mikrouzņēmumiem un vidējiem 
uzņēmumiem, kuri īsteno Savienības 
īpašas nozīmes programmas, izņemot 
2.a punktā minētās programmas.

Or. en

Pamatojums

Mikrouzņēmumi veido ievērojamu lauksaimniecības pārtikas ražošanas nozares daļu, un 
prioritāte būtu jāpiešķir tām priekšlikumu iesniedzējām struktūrām, kuras cenšas iesaistīt 
mikrouzņēmumus, kam ir mazāk līdzekļu informācijas un veicināšanas pasākumu īstenošanai.

Grozījums Nr. 291
Francesca Barracciu

Regulas priekšlikums
15. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Jebkurā gadījumā, ja vienas 
dalībvalsts programmā paredzēto 
pasākumu saņēmēji ir tikai viens vai 
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vairāki mazie vai vidējie uzņēmumi, 
1. punktā minēto procentuālo daļu 
palielina līdz 75 %.

Or. it

Pamatojums

Ja tiek apstiprināts izslēgt dalībvalstu līdzfinansējumu, lai novērstu iespējamo valsts atbalstu, 
ir jāpalielina Savienības finanšu dalības kvota. Šai kvotai jābūt augstākai maziem un vidējiem 
uzņēmumiem, kuriem var nebūt vajadzīgā finanšu kapacitāte, lai segtu programmas izmaksas.

Grozījums Nr. 292
Riikka Pakarinen, Anneli Jäätteenmäki

Regulas priekšlikums
15. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Krīzes apstākļos Savienības finansiālo 
ieguldījumu var paaugstināt līdz 100 %.

Or. en

Pamatojums

Jāsaglabā iespēja piešķirt Kopienas finansējumu 100 % apmērā pasākumu īstenošanai krīzes 
apstākļos.

Grozījums Nr. 293
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Regulas priekšlikums
15. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Ja nav izstrādātas programmas, kas ir 
paredzētas īstenošanai iekšējā tirgū 
attiecībā uz vienu vai vairākiem 5. panta 
4. punkta a), b) un c) apakšpunktā 
minētajiem informācijas pasākumiem, 
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katra ieinteresētā dalībvalsts var izstrādāt 
savu programmu un noteikt tās specifiku, 
pamatojoties uz 8. panta 3. punktā minēto 
darba programmu, un, publiski izsludinot 
uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus, 
izvēlas atbildīgo struktūru tās 
programmas īstenošanai, kuru tā 
apņemas finansēt.

Or. en

Grozījums Nr. 294
James Nicholson

Regulas priekšlikums
15. pants – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b 1. punktā minēto daļu palielina līdz 
75 % vienas dalībvalsts programmām, 
kuru mērķis ir viena vai vairākas trešās 
valstis.

Or. en

Pamatojums

Komisijas piedāvātās procentuālās daļas nerada pietiekamu stimulu, lai būtiski palielinātos 
to programmu skaits, kuru mērķis ir trešās valstis. Ņemot vērā dalībvalstu finansējuma 
trūkumu, ir svarīgi motivēt šīs struktūras.

Grozījums Nr. 295
Francesca Barracciu

Regulas priekšlikums
15. pants – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b Neatgūstamais PVN, ko reāli un 
pilnīgi maksā saņēmēji, ir uz Savienības 
attiecināmie izdevumi.
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Or. it

Pamatojums

Līdzīgs noteikums ir pieņemts arī jaunajās Kohēzijas politikas regulās laikposmam no 
2014. gada līdz 2020. gadam.

Grozījums Nr. 296
James Nicholson

Regulas priekšlikums
15. pants – 2.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.c 1. punktā minēto daļu palielina līdz 
60 % informācijas un veicināšanas 
pasākumiem attiecībā uz īpaši bērniem 
domātiem augļiem un dārzeņiem 
Savienības izglītības iestādēs.

Or. en

Grozījums Nr. 297
Riikka Pakarinen, Anneli Jäätteenmäki

Regulas priekšlikums
18. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līdzfinansējuma maksimālā summa 
noteikta 60 % apmērā no attiecināmajām 
izmaksām. Atlikušos izdevumus sedz tikai 
iesniedzējas struktūras.

Līdzfinansējuma maksimālā summa 
noteikta 60 % apmērā no attiecināmajām 
izmaksām. Dalībvalstis var segt ne vairāk 
kā 20–30 % no kopējām izmaksām.
Atlikušos izdevumus sedz tikai 
iesniedzējas struktūras.

Or. en

Pamatojums

Daudziem mazajiem tirgus dalībniekiem 50 % slieksnis ir pārāk augsts. Lai arī šie dalībnieki 
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varētu piedalīties, jāparedz iespēja nodrošināt dalībvalstu līdzfinansējumu. Atsakoties no 
līdzfinansējuma pilnībā, samazinātos dalībvalstu iesniegto programmu priekšlikumu skaits.

Grozījums Nr. 298
Elisabeth Köstinger

Regulas priekšlikums
18. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līdzfinansējuma maksimālā summa 
noteikta 60 % apmērā no attiecināmajām 
izmaksām. Atlikušos izdevumus sedz tikai 
iesniedzējas struktūras.

Līdzfinansējuma maksimālā summa 
noteikta 60 % apmērā no attiecināmajām 
izmaksām. Dalībvalstis var segt līdz 30 % 
no kopējām izmaksām. Atlikušos 
izdevumus sedz iesniedzējas struktūras.

Or. de

Pamatojums

Dalībvalstu brīvprātīgam līdzfinansējumam joprojām būtu jābūt iespējamam.

Grozījums Nr. 299
Hynek Fajmon

Regulas priekšlikums
18. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līdzfinansējuma maksimālā summa 
noteikta 60 % apmērā no attiecināmajām 
izmaksām. Atlikušos izdevumus sedz tikai 
iesniedzējas struktūras.

Līdzfinansējuma maksimālā summa 
noteikta 60 % apmērā no attiecināmajām 
izmaksām. Atlikušos izdevumus apmērā, 
kas nepārsniedz 30 %, sedz dalībvalstis, 
un pārējo daļu — tikai iesniedzējas 
struktūras.

Or. en

Pamatojums

Pašreizējā programmu līdzfinansēšanas sistēma ir ļoti efektīva, un nav iemesla, lai to 
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mainītu. Dažos gadījumos līdzfinansēšana ir būtiski svarīga programmu iesniedzējām 
struktūrām. Nepiedāvājot šo iespēju, strauji saruktu iesniegto programmu skaits.

Grozījums Nr. 300
Luís Paulo Alves

Regulas priekšlikums
18. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līdzfinansējuma maksimālā summa 
noteikta 60 % apmērā no attiecināmajām 
izmaksām. Atlikušos izdevumus sedz tikai 
iesniedzējas struktūras.

Līdzfinansējuma maksimālā summa 
noteikta 60 % apmērā no attiecināmajām 
izmaksām. Dalībvalstis var segt līdz 20 % 
no izmaksām. Atlikušos izdevumus sedz 
tikai iesniedzējas struktūras

Or. pt

Grozījums Nr. 301
Daciana Octavia Sârbu

Regulas priekšlikums
18. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līdzfinansējuma maksimālā summa 
noteikta 60 % apmērā no attiecināmajām 
izmaksām. Atlikušos izdevumus sedz tikai 
iesniedzējas struktūras.

Līdzfinansējuma maksimālā summa 
noteikta 80 % apmērā no attiecināmajām 
izmaksām. Atlikušos izdevumus sedz tikai 
iesniedzējas struktūras vai dalībvalstis, kas 
nolemj piešķirt valsts līdzfinansējumu.

Or. ro

Grozījums Nr. 302
Giancarlo Scottà

Regulas priekšlikums
18. pants
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līdzfinansējuma maksimālā summa 
noteikta 60 % apmērā no attiecināmajām 
izmaksām. Atlikušos izdevumus sedz tikai 
iesniedzējas struktūras.

Līdzfinansējuma maksimālā summa
noteikta 75 % apmērā no attiecināmajām 
izmaksām. Neatgūstamais PVN, ko reāli 
un pilnīgi maksā saņēmēji, ir attiecināmie 
izdevumi. Atlikušos izdevumus sedz tikai 
iesniedzējas struktūras.

Or. it

Pamatojums

Savienības ieguldījuma palielināšana līdz 75 % nepieciešama, lai līdzsvarotu Regulā (EK)
Nr. 3/2008 noteikto valsts līdzfinansējuma iespējas izslēgšanu, kas ir diskriminējoša daudziem 
atbilstošiem uzņēmumiem, lai piedalītos programmās. Lai novērstu nevienlīdzību, 
uzņēmumiem, uz kuriem attiecas neatgūstamā PVN shēmas, ierosina šādu PVN iekļaut 
attiecināmajos izdevumos, ja tos reāli un pilnīgi maksā priekšlikuma iesniedzēja struktūra.

Grozījums Nr. 303
Paolo De Castro

Regulas priekšlikums
18. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līdzfinansējuma maksimālā summa 
noteikta 60 % apmērā no attiecināmajām 
izmaksām. Atlikušos izdevumus sedz tikai 
iesniedzējas struktūras.

Līdzfinansējuma maksimālā summa 
noteikta 75 % apmērā no attiecināmajām 
izmaksām. Neatgūstamais PVN, ko reāli 
un pilnīgi maksā saņēmēji, ir attiecināmie 
izdevumi. Atlikušos izdevumus sedz tikai 
iesniedzējas struktūras.

Or. it

Grozījums Nr. 304
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Regulas priekšlikums
18. pants
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līdzfinansējuma maksimālā summa 
noteikta 60 % apmērā no attiecināmajām 
izmaksām. Atlikušos izdevumus sedz tikai 
iesniedzējas struktūras.

Līdzfinansējuma maksimālā summa 
noteikta 70 % apmērā no attiecināmajām 
izmaksām, tostarp daudzvalstu 
programmām attiecībā uz trešām valstīm. 
Atlikušos izdevumus sedz tikai 
iesniedzējas struktūras.

Or. it

Grozījums Nr. 305
Carlo Fidanza, Giovanni La Via

Regulas priekšlikums
18. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līdzfinansējuma maksimālā summa 
noteikta 60 % apmērā no attiecināmajām 
izmaksām. Atlikušos izdevumus sedz tikai 
iesniedzējas struktūras.

Līdzfinansējuma maksimālā summa 
noteikta 70 % apmērā no attiecināmajām 
izmaksām. Atlikušos izdevumus sedz tikai 
iesniedzējas struktūras.

Or. it

Grozījums Nr. 306
Francesca Barracciu

Regulas priekšlikums
18. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līdzfinansējuma maksimālā summa 
noteikta 60 % apmērā no attiecināmajām 
izmaksām. Atlikušos izdevumus sedz tikai 
iesniedzējas struktūras.

Līdzfinansējuma maksimālā summa 
noteikta 65 % apmērā no attiecināmajām 
izmaksām. Atlikušos izdevumus sedz tikai 
iesniedzējas struktūras.

Or. it
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Grozījums Nr. 307
Pilar Ayuso

Regulas priekšlikums
18. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līdzfinansējuma maksimālā summa 
noteikta 60 % apmērā no attiecināmajām
izmaksām. Atlikušos izdevumus sedz tikai 
iesniedzējas struktūras.

Līdzfinansējuma maksimālā summa 
noteikta 60 % apmērā no attiecināmajām 
izmaksām daudzvalstu programmām 
iekšējā tirgū un 75 % — trešās valstīs. 
Atlikušos izdevumus sedz tikai 
iesniedzējas struktūras.

Or. en

Pamatojums

Programmām trešās valstīs jārada īpaša motivācija, lai struktūras no dažādām dalībvalstīm 
piedāvātu savas programmas, ņemot vērā, ka šādas programmas, protams, ir grūtāk izveidot.
Tajā pašā laikā, ņemot vērā to, ka valsts ieguldījums šīm programmām netiek piešķirts, jaunā 
shēma varētu ievērojami palielināt programmu ierosinātāju struktūru līdzfinansējuma daļu.

Grozījums Nr. 308
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Regulas priekšlikums
18. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līdzfinansējuma maksimālā summa 
noteikta 60 % apmērā no attiecināmajām 
izmaksām. Atlikušos izdevumus sedz tikai 
iesniedzējas struktūras.

Līdzfinansējuma maksimālā summa 
noteikta 60 % apmērā no attiecināmajām 
izmaksām. Atlikušos izdevumus sedz 
iesniedzējas struktūras.

Or. en

Grozījums Nr. 309
Esther de Lange
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Regulas priekšlikums
18. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līdzfinansējuma maksimālā summa 
noteikta 60 % apmērā no attiecināmajām 
izmaksām. Atlikušos izdevumus sedz tikai 
iesniedzējas struktūras.

Līdzfinansējuma maksimālā summa 
noteikta 60 % apmērā no attiecināmajām 
izmaksām. Atlikušos izdevumus sedz tikai 
iesniedzējas struktūras. Dalībvalstis nevar 
segt izdevumus.

Or. nl

Grozījums Nr. 310
Wojciech Michał Olejniczak, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Regulas priekšlikums
18. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līdzfinansējuma maksimālā summa 
noteikta 60 % apmērā no attiecināmajām 
izmaksām. Atlikušos izdevumus sedz tikai 
iesniedzējas struktūras.

Līdzfinansējuma maksimālā summa 
noteikta 60 % apmērā no attiecināmajām 
izmaksām.

Or. pl

Grozījums Nr. 311
Riikka Pakarinen, Anneli Jäätteenmäki

Regulas priekšlikums
18. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Krīzes apstākļos Savienības finansiālā 
ieguldījuma daļu var paaugstināt līdz 
100 % no izmaksām.

Or. en
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Pamatojums

Jāsaglabā iespēja piešķirt Kopienas finansējumu 100 % apmērā pasākumu īstenošanai krīzes 
apstākļos.

Grozījums Nr. 312
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto

Regulas priekšlikums
18. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Iepriekšējā punktā minēto procentuālo 
daudzumu palielina līdz 80 % daudzvalstu 
programmām, kuru mērķis ir viena vai 
vairākas trešās valstis.

Or. es

Pamatojums

Mērķis ir nepalielināt finansiālo ieguldījumu, ko pašlaik dod priekšlikumu iesniedzējas 
struktūras.

Grozījums Nr. 313
Francesca Barracciu

Regulas priekšlikums
18. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Jebkurā gadījumā, ja daudzvalstu 
programmā paredzēto pasākumu saņēmēji 
ir tikai viens vai vairāki mazie vai vidējie
uzņēmumi, pirmajā daļā minētā 
procentuālā daļa tiek palielināta līdz
75 %.

Or. it
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Pamatojums

Ja tiek apstiprināts izslēgt dalībvalstu līdzfinansējumu, lai novērstu valsts atbalstu, ir 
jāpalielina Savienības finanšu dalības kvota. Šai kvotai jābūt augstākai maziem un vidējiem 
uzņēmumiem, kuriem var nebūt vajadzīgā finanšu kapacitāte, lai segtu programmas izmaksas.

Grozījums Nr. 314
Luís Paulo Alves

Regulas priekšlikums
18. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Procentuālo daļu, ko sedz Savienība, 
palielina līdz 75 % informācijas un 
veicināšanas pasākumiem attiecībā uz 
augstas kvalitātes produktiem, kuri ir 
ražoti tālākajos reģionos.

Or. pt

Grozījums Nr. 315
Gabriel Mato Adrover, Maria do Céu Patrão Neves

Regulas priekšlikums
18. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Savienības finansējuma daļu paaugstina 
līdz 75 % programmām, kas tiek īstenotas 
tālākajos reģionos.

Or. en

Grozījums Nr. 316
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Regulas priekšlikums
18. pants – 1.a daļa (jauna)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis var piedalīties daudzvalstu 
programmu finansēšanā. Dalībvalstu 
finansiālais ieguldījums tajās nedrīkst 
pārsniegt 30 % no attiecināmo izdevumu 
summas.

Or. en

Pamatojums

Active participation of professional organisations in the promotion of agri-food products is to 
be owed to a flexible approach to the method of financing of information and promotion 
activities in the current system. So far, 50% of information and publicity measures have been 
financed by the European Union, the Member States’ share has been up to 30% and the 
remaining 20% has been a minimum contribution of a professional organisation. The 
mechanism currently provides an opportunity for a professional organisation representing the 
agricultural sector to obtain significant funds for effective promotion on the internal market 
of the European Union and on third country markets, which in turn leads to an increased
demand for agri-food products and subsequently to increased exports thereof.

Grozījums Nr. 317
Francesca Barracciu

Regulas priekšlikums
18. pants – 1.b daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neatgūstamais PVN, ko reāli un pilnīgi 
maksā saņēmēji, ir Savienības 
attiecināmie izdevumi.

Or. it

Pamatojums

Līdzīgs noteikums ir pieņemts arī jaunajās Kohēzijas politikas regulās laikposmam no 
2014. gada līdz 2020. gadam.
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Grozījums Nr. 318
James Nicholson

Regulas priekšlikums
18.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

18.a pants

Savienības līdzfinansējuma daļu 
paaugstina līdz 80 % mikrouzņēmumiem 
un maziem un vidējiem uzņēmumiem, 
kuri īsteno Savienības īpašas nozīmes 
programmas, izņemot programmas, uz 
kurām attiecas šā panta 1.a un 1.b daļas
noteikumi.

Or. en

Pamatojums

Mikrouzņēmumi veido ievērojamu lauksaimniecības pārtikas ražošanas nozares daļu, un 
prioritāte būtu jāpiešķir tām priekšlikumu iesniedzējām struktūrām, kuras cenšas iesaistīt 
mikrouzņēmumus, kam ir mazāk līdzekļu informācijas un veicināšanas pasākumu īstenošanai.

Grozījums Nr. 319
Béla Glattfelder

Regulas priekšlikums
21. pants – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) īpašiem nosacījumiem, atbilstīgi 
kuriem ikviena no 7. pantā minētajām 
priekšlikumu iesniedzējām struktūrām var 
iesniegt programmu, jo īpaši, lai 
nodrošinātu lielu programmas 
pārstāvniecību un nozīmi;

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 320
Peter Jahr, Albert Deß, Elisabeth Jeggle, Ulrike Rodust

Regulas priekšlikums
21. pants – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) īpašiem nosacījumiem, atbilstīgi 
kuriem ikviena no 7. pantā minētajām 
priekšlikumu iesniedzējām struktūrām var 
iesniegt programmu, jo īpaši, lai 
nodrošinātu lielu programmas 
pārstāvniecību un nozīmi;

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 321
Béla Glattfelder

Regulas priekšlikums
21. pants – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) to īstenotājorganizāciju konkursu, 
kuras minētas 13. pantā;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 322
Béla Glattfelder

Regulas priekšlikums
21. pants – d punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) īpašiem atbilstības nosacījumiem 
attiecībā uz vienas dalībvalsts 
programmām. informācijas un 
veicināšanas pasākumu izmaksām un, ja 
nepieciešams, administratīvajām un 
personāla izmaksām.

svītrots
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Or. en

Grozījums Nr. 323
Giancarlo Scottà

Regulas priekšlikums
21. pants – da punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) nosacījumi, lai nodrošinātu prioritāti 
MVU preču zīmēm gadījumā, ja 
programmās nav paredzētas 4. pantā 
minētās preču zīmes;

Or. it

Pamatojums

Jāatgādina tās pašas komitejas plaši izmantotais princips KLP jomā ar mērķi atbalstīt
mikrouzņēmumus, mazos un vidējos uzņēmumus.

Grozījums Nr. 324
Giancarlo Scottà

Regulas priekšlikums
21. pants – db punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

db) nosacījumi, lai nodrošinātu prioritāti 
projektiem, ar ko atbalsta produktus, kuri 
ražoti no priekšlikuma iesniedzēju 
struktūru valstu lauksaimniecības 
izejvielām, gadījumā ja programmās ir 
paredzēti 5. panta 1. punkta 
b) apakšpunktā minētie pārstrādātie 
produkti;

Or. it
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Pamatojums

Saskaņā ar priekšlikuma 2. apsvērumu un 8. pantu, kur noteikts, ka „informācijas un 
veicināšanas pasākumi sekmē Eiropas lauksaimniecības konkurētspēju”, ir jānodrošina 
priekšroka pārstrādātiem produktiem, kuros izmantotas Savienības izejvielas.

Grozījums Nr. 325
Béla Glattfelder

Regulas priekšlikums
22. pants – 1. daļa – ba punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) īpašus nosacījumus, atbilstīgi kuriem 
ikviena no 7. pantā minētajām 
priekšlikumu iesniedzējām struktūrām var 
iesniegt programmu, jo īpaši, lai 
nodrošinātu lielu programmas 
pārstāvniecību un nozīmi;

Or. en

Grozījums Nr. 326
Béla Glattfelder

Regulas priekšlikums
22. pants – 1. daļa – bb punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

bb) nosacījumus attiecībā uz to 
īstenotājorganizāciju konkursu, kuras 
minētas 13. pantā;

Or. en

Grozījums Nr. 327
Béla Glattfelder

Regulas priekšlikums
22. pants – 1. daļa – bc punkts (jauns)



PE529.733v01-00 142/149 AM\1019268LV.doc

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

bc) īpašus atbilstības nosacījumus 
attiecībā uz programmām, informācijas 
un veicināšanas pasākumu izmaksām un, 
ja nepieciešams, administratīvajām un 
personāla izmaksām;

Or. en

Grozījums Nr. 328
Luís Paulo Alves

Regulas priekšlikums
23. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šajā regulā minētās pilnvaras pieņemt 
deleģētos aktus Komisijai ir piešķirtas uz 
nenoteiktu laiku no šīs regulas spēkā 
stāšanās dienas.

2. Šajā regulā minētās pilnvaras pieņemt 
deleģētos aktus Komisijai ir piešķirtas no 
šīs regulas spēkā stāšanās dienas.

Or. pt

Grozījums Nr. 329
Esther Herranz García, Paolo De Castro, James Nicholson, Sylvie Goulard

Regulas priekšlikums
24. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro
Regulas (ES) Nr. 182/2011 4. pantu.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 330
Wojciech Michał Olejniczak, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski
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Regulas priekšlikums
25. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saistībā ar šīs regulas piemērošanu 
Komisija var apspriesties ar padomdevēju 
grupu “lauksaimniecības produktu 
veicināšana”, kas izveidota ar Komisijas 
Lēmumu 2004/391/EK27.

Saistībā ar šīs regulas piemērošanu 
Komisija apspriežas ar padomdevēju grupu 
“lauksaimniecības produktu veicināšana”, 
kas izveidota ar Komisijas 
Lēmumu 2004/391/EK27.

__________________ __________________
27 Komisijas 2004. gada 23. aprīļa 
Lēmums 2004/391/EK par padomdevējām 
grupām kopējās lauksaimniecības politikas 
jautājumos (OV L 120, 24.4.2004., 
50. lpp.).

27 Komisijas 2004. gada 23. aprīļa 
Lēmums 2004/391/EK par padomdevējām 
grupām kopējās lauksaimniecības politikas 
jautājumos (OV L 120, 24.4.2004., 
50. lpp.).

Or. pl

Pamatojums

Padomdevēju grupas lomai jābūt izšķirošai darbu programmas izstrādes procesā. 
Profesionālajām organizācijām jānodrošina iespēja ietekmēt šo stratēģisko dokumentu.

Grozījums Nr. 331
Wojciech Michał Olejniczak, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Regulas priekšlikums
25. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Padomdevēju grupu veicināšanas 
jautājumos vajadzētu iekļaut darbu 
procesā pie 8. pantā minētās darbu 
programmas.

Or. pl

Pamatojums

Padomdevēju grupas lomai jābūt izšķirošai darbu programmas izstrādes procesā. 
Profesionālajām organizācijām jānodrošina iespēja ietekmēt šo stratēģisko dokumentu.
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Grozījums Nr. 332
Sylvie Goulard, Marian Harkin

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1. Vēlākais līdz [2017]. gada 
31. decembrim Komisija iesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei starpposma 
ziņojumu par šīs regulas īstenošanu, 
tostarp norādot līdzekļu izlietojumu 
dažādās dalībvalstīs kopā ar atbilstīgiem 
priekšlikumiem. Komisija pēc Eiropas 
Parlamenta pieprasījuma iesniedz un 
prezentē starpposma ziņojumu atbildīgajai 
komitejai.

Or. en

Grozījums Nr. 333
Sylvie Goulard, Marian Harkin

Regulas priekšlikums
27. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līdz 2020. gada 31. decembrim Komisija 
iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei 
ziņojumu par šīs regulas piemērošanu, ja 
vajadzīgs, kopā ar atbilstīgiem 
priekšlikumiem.

Līdz 2020. gada 31. decembrim Komisija 
iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei 
ziņojumu par šīs regulas piemērošanu, ja 
vajadzīgs, kopā ar atbilstīgiem 
priekšlikumiem. Komisija pēc Eiropas 
Parlamenta pieprasījuma iesniedz un 
prezentē starpposma ziņojumu atbildīgajai 
komitejai.

Or. en

Grozījums Nr. 334
Luís Paulo Alves
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Regulas priekšlikums
27. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līdz 2020. gada 31. decembrim Komisija 
iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei 
ziņojumu par šīs regulas piemērošanu, ja 
vajadzīgs, kopā ar atbilstīgiem 
priekšlikumiem.

Līdz 2020. gada 31. decembrim Komisija 
iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei 
ziņojumu par šīs regulas piemērošanu, 
ietverot arī tālākos reģionus, ja vajadzīgs, 
kopā ar atbilstīgiem priekšlikumiem.
Turklāt līdz 2017. gada 31. decembrim 
tādā pašā formātā kā iepriekš minēto 
ziņojumu iesniedz arī starpziņojumu.

Or. pt

Grozījums Nr. 335
Giancarlo Scottà

Regulas priekšlikums
28. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

28. pants svītrots

[…]

Or. it

Grozījums Nr. 336
Carlo Fidanza, Giovanni La Via

Regulas priekšlikums
28. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

28. pants svītrots

[…]

Or. it
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Grozījums Nr. 337
Eric Andrieu

Regulas priekšlikums
28. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

VI pielikuma II daļas 1. punkta 
c) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

c) kopējā spirta tilpumkoncentrācija nav 
lielāka par 15 %. Tomēr, atkāpjoties no 
iepriekš minētā:

– vīniem, kuri ražoti bez stiprināšanas 
dažos vīnogu audzēšanas reģionos 
Savienības teritorijā, kas Komisijai 
jānosaka ar deleģētajiem aktiem atbilstīgi 
59. panta 1. punktam, maksimālā kopējā 
spirta tilpumkoncentrācija var sasniegt 
20 %,

– vīniem ar aizsargātu cilmes vietas 
nosaukumu, kas ražoti bez stiprināšanas
ar saharozi, koncentrētu nenorūgušu 
vīnogu vīnu vai atšķaidītu koncentrētu
nenorūgušu vīnogu vīnu, maksimālā 
kopējā spirta tilpumkoncentrācija var
pārsniegt 15 %;

Or. fr

(Regulas (ES) Nr. .../20... (TKO) VI pielikuma II daļas 1. punkta c) apakšpunktu aizstāj šādi: 
vienotās TKO pašreizējā tekstā groza šādus elementus: pirmkārt, c) punktu, otrkārt, otrajā 
ievilkumā iekļauj tekstu „ar saharozi, koncentrētu nenorūgušu vīnogu vīnu vai atšķaidītu 

koncentrētu nenorūgušu vīnogu vīnu”.)

Pamatojums

Grozījums, lai precizētu, kādas bagātināšanas metodes nevar atļaut vīniem, kuru kopējā 
spirta tilpumkoncentrācija ir vairāk nekā 15 %. Šādā gadījumā bagātināšanas metodes, kuras 
var izmantot, ir izspiešanas metodes (daļēja koncentrēšana dzesējot, atgriezeniskā osmoze), 
kas pilnībā nemaina vīna īpašības, pievienojot ārēji bagātinātus produktus.

Grozījums Nr. 338
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski
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Regulas priekšlikums
29. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atkāpjoties no 146. panta [Eiropas 
Parlamenta un Padomes] Regulā (ES) 
Nr. …/20… [(COM(2011) 626)], ar ko 
izveido lauksaimniecības produktu tirgu 
kopīgu organizāciju (“Vienotā TKO 
regula”)*, un 3. panta Padomes 
Regulā (EK) Nr. 1184/200628, kā arī 
atbilstīgi Līguma 42. panta 1. daļai 107., 
108 un 109. pantu nepiemēro ne 
maksājumiem, ko dalībvalstis veic,
piemērojot šo regulu un saskaņā ar tās 
noteikumiem, nedz arī no parafiskālajiem 
maksājumiem vai dalībvalstu obligātajām 
iemaksām finansētajiem ieguldījumiem, 
kas paredzēti programmām, kuras var 
saņemt Savienības atbalstu saskaņā ar 
Līguma 42. panta 2. daļu un kuras 
Komisija ir izvēlējusies atbilstīgi šai 
regulai.

Atkāpjoties no 146. panta [Eiropas 
Parlamenta un Padomes] Regulā (ES) 
Nr. …/20… [(COM(2011) 626)], ar ko 
izveido lauksaimniecības produktu tirgu 
kopīgu organizāciju (“Vienotā TKO 
regula”)*, un 3. panta Padomes 
Regulā (EK) Nr. 1184/200628, kā arī 
atbilstīgi Līguma 42. panta 1. daļai 107., 
108 un 109. pantu nepiemēro ne 
maksājumiem, ne līdzfinansējuma daļai, 
ko dalībvalstis iegulda, piemērojot šo 
regulu un saskaņā ar tās noteikumiem, nedz 
arī no parafiskālajiem maksājumiem vai 
dalībvalstu obligātajām iemaksām 
finansētajiem ieguldījumiem, kas paredzēti 
programmām, kuras var saņemt Savienības 
atbalstu saskaņā ar Līguma 42. panta 
2. daļu un kuras Komisija ir izvēlējusies 
atbilstīgi šai regulai.

__________________ __________________
28 Padomes 2006. gada 24. jūlija 
Regula (EK) Nr. 1184/2006, ar ko piemēro 
konkrētus konkurences noteikumus 
lauksaimniecības produktu ražošanai un 
tirdzniecībai (OV L 214, 4.8.2006., 
7. lpp.).

28 Padomes 2006. gada 24. jūlija 
Regula (EK) Nr. 1184/2006, ar ko piemēro 
konkrētus konkurences noteikumus 
lauksaimniecības produktu ražošanai un 
tirdzniecībai (OV L 214, 4.8.2006., 
7. lpp.).

Or. en

Pamatojums

Grozījums iesniegts saskaņošanai ar 15. un 18. panta grozījumiem.

Grozījums Nr. 339
Wojciech Michał Olejniczak, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Regulas priekšlikums
29. pants
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atkāpjoties no 146. panta [Eiropas 
Parlamenta un Padomes] Regulā (ES) 
Nr. …/20… [(COM(2011) 626)], ar ko 
izveido lauksaimniecības produktu tirgu 
kopīgu organizāciju ("Vienotā TKO 
regula")*, un 3. panta Padomes 
Regulā (EK) Nr. 1184/200628, kā arī 
atbilstīgi Līguma 42. panta 1. daļai 107., 
108. un 109. pantu nepiemēro ne 
maksājumiem, ko dalībvalstis veic, 
piemērojot šo regulu un saskaņā ar tās 
noteikumiem, nedz arī no parafiskālajiem 
maksājumiem vai dalībvalstu obligātajām 
iemaksām finansētajiem ieguldījumiem, 
kas paredzēti programmām, kuras var 
saņemt Savienības atbalstu saskaņā ar 
Līguma 42. panta 2. daļu un kuras 
Komisija ir izvēlējusies atbilstīgi šai 
regulai.

Atkāpjoties no 146. panta [Eiropas 
Parlamenta un Padomes] Regulā (ES) 
Nr. …/20… [(COM(2011) 626)], ar ko 
izveido lauksaimniecības produktu tirgu 
kopīgu organizāciju ("Vienotā TKO 
regula")*, un 3. panta Padomes 
Regulā (EK) Nr. 1184/200628, kā arī 
atbilstīgi Līguma 42. panta 1. daļai 107., 
108. un 109. pantu nepiemēro ne 
maksājumiem, ko dalībvalstis veic, 
piemērojot šo regulu un saskaņā ar tās 
noteikumiem, tostarp to finansiālajam 
ieguldījumam, nedz arī no parafiskālajiem 
maksājumiem vai dalībvalstu obligātajām 
iemaksām finansētajiem ieguldījumiem, 
kas paredzēti programmām, kuras var 
saņemt Savienības atbalstu saskaņā ar 
Līguma 42. panta 2. daļu un kuras 
Komisija ir izvēlējusies atbilstīgi šai 
regulai.

__________________ __________________
28 Padomes 2006. gada 24. jūlija 
Regula (EK) Nr. 1184/2006, ar ko piemēro 
konkrētus konkurences noteikumus 
lauksaimniecības produktu ražošanai un 
tirdzniecībai (OV L 214, 4.8.2006., 
7. lpp.).

28 Padomes 2006. gada 24. jūlija 
Regula (EK) Nr. 1184/2006, ar ko piemēro 
konkrētus konkurences noteikumus 
lauksaimniecības produktu ražošanai un 
tirdzniecībai (OV L 214, 4.8.2006., 
7. lpp.).
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Pamatojums

Dalībvalstīm ir jāsaglabā iespēja līdzfinansēt programmas.

Grozījums Nr. 340
Béla Glattfelder

Regulas priekšlikums
31. pants
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Lai nodrošinātu pāreju no pasākumiem, Lai nodrošinātu pāreju no pasākumiem, 
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kuri paredzēti Regulā (EK) Nr. 3/2008, uz 
tiem, kas paredzēti šajā regulā, Komisija ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus 
saskaņā ar 20. pantu.

kuri paredzēti Regulā (EK) Nr. 3/2008, uz 
tiem, kas paredzēti šajā regulā, Komisija 
pieņem īstenošanas aktus saskaņā ar 
24. pantu.
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