
AM\869905LV.doc PE467.064v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja

2010/0256(COD)

12.7.2011

GROZĪJUMI Nr.
75 - 145

Ziņojuma projekts
Gabriel Mato Adrover
(PE452.866v02)

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko ievieš īpašus 
pasākumus lauksaimniecības jomā attālākajiem Eiropas Savienības reģioniem

Regulas priekšlikums
(COM(2010)0498 – C7-0284/2010 – 2010/0256(COD))



PE467.064v01-00 2/39 AM\869905LV.doc

LV

AM_Com_LegReport



AM\869905LV.doc 3/39 PE467.064v01-00

LV

Grozījums Nr. 75
Elie Hoarau, Patrice Tirolien, Stéphane Le Foll, Patrick Le Hyaric, Marielle De Sarnez, 
Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
1. atsauce

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības 
darbību un jo īpaši tā 42. panta pirmo daļu 
un 43. panta 2. punktu,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības 
darbību un jo īpaši tā 42. panta pirmo daļu,
43. panta 2. punktu un 349. pantu,

Or. fr

Grozījums Nr. 76
Maria do Céu Patrão Neves

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Jāprecizē saturs salu un nomaļo reģionu 
īpašu iespēju programmām (turpmāk 
POSEI programmas), kuras, piemērojot 
subsidiaritātes principu, jānosaka 
dalībvalstīm, uz kurām tās ģeogrāfiskajā 
ziņā attiecas vistiešākajā veidā, un 
dalībvalstīm tās jāiesniedz Komisijai 
apstiprināšanai.

(3) Jāprecizē saturs salu un nomaļo reģionu 
īpašu iespēju programmām (turpmāk 
POSEI programmas), kuras, piemērojot 
subsidiaritātes principu, jānosaka 
dalībvalstīm, uz kurām tās ģeogrāfiskajā 
ziņā attiecas vistiešākajā veidā, un pēc šo 
programmu iekšējas apspriešanas ar 
reģionālajās uzraudzības komitejās
dalībvalstīm tās jāiesniedz Komisijai 
apstiprināšanai.

Or. pt

Grozījums Nr. 77
Elie Hoarau, Patrice Tirolien, Stéphane Le Foll, Marielle De Sarnez, Patrick Le Hyaric, 
Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)



PE467.064v01-00 4/39 AM\869905LV.doc

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Lai netraucētu ar POSEI programmu 
palīdzību atbalstīto mērķu īstenošanu, 
Komisijai būtu jāveic ietekmes 
novērtējums ikreiz, kad notiek sarunas 
par starptautiskiem tirdzniecības 
nolīgumiem un kad var tikt apdraudētas 
ar POSEI programmām atbalstītās 
nozares. Pirms attiecīgo starptautisko 
nolīgumu noslēgšanas Komisija nosūta 
šos ietekmes pētījumus vai iespējamo seku 
iepriekšējos novērtējumus Eiropas 
Parlamentam, Padomei un attālākajos 
reģionos ievēlētajām departamentu vai 
reģionu pārvaldes iestādēm.

Or. fr

Grozījums Nr. 78
Maria do Céu Patrão Neves

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Piemērojot subsidiaritātes principu un 
ievērojot elastību, kas ir pamatā plānošanas 
pieejai, kura pieņemta režīmam attālāko 
reģionu labā, dalībvalstu iestādes var 
ierosināt programmas grozījumus, lai 
pielāgotu šo programmu attālāko reģionu 
realitātei. Tādā pašā garā programmu 
grozīšanas procedūra jāpielāgo katra 
grozījumu veida piemērotības līmenim.

(5) Piemērojot subsidiaritātes principu un 
ievērojot elastību, kas ir pamatā plānošanas 
pieejai, kura pieņemta režīma vajadzībām, 
lai atbalstītu attālākos reģionus, 
dalībvalstu iestādes pēc apspriešanās ar 
ieinteresētajām personām attiecīgajā 
reģionālajā uzraudzības komitejā var 
ierosināt programmas grozījumus, lai 
pielāgotu šo programmu attālāko reģionu 
realitātei. Tādā pašā garā programmu 
grozīšanas procedūra jāpielāgo katra 
grozījumu veida piemērotības līmenim.

Or. pt
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Grozījums Nr. 79
Elie Hoarau, Patrice Tirolien, Stéphane Le Foll, Marielle De Sarnez, Patrick Le Hyaric, 
Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Lai sasniegtu mērķi pazemināt cenas 
attālākajos reģionos un atvieglinātu
papildu izmaksas, ko rada šo reģionu 
attālais, izolētais un nomaļais ģeogrāfiskais 
novietojums, vienlaikus saglabājot
Savienības izcelsmes produktu 
konkurētspēju, ir jāpiešķir atbalsts 
Savienības izcelsmes produktu piegādei 
attālākajiem reģioniem. Piešķirot šādu 
atbalstu, ir jāņem vērā papildu izmaksas, 
kas rodas, transportējot produktus uz 
attālākajiem reģioniem, un cenas, ko 
piemēro eksportam uz trešām valstīm, 
un — attiecībā uz lauksaimnieciskās 
ražošanas resursiem un pārstrādei 
paredzētiem produktiem — ar lielo 
ģeogrāfisko attālumu saistītās papildu 
izmaksas, jo īpaši atrašanās uz salām un 
niecīgā teritorija.

(8) Lai sasniegtu mērķi pazemināt cenas 
attālākajos reģionos, samazinot papildu 
izmaksas, ko rada šo reģionu attālais, 
izolētais un nomaļais ģeogrāfiskais 
novietojums, un vienlaikus saglabātu
attālāko reģionu produktu konkurētspēju, 
ir jāpiešķir atbalsts Savienības izcelsmes 
produktu piegādei attālākajiem reģioniem. 
Piešķirot šādu atbalstu, ir jāņem vērā 
papildu izmaksas, kas saistītas ar šo 
produktu transportēšanu uz attālākajiem 
reģioniem, un cenas, ko piemēro eksportam 
uz trešām valstīm, un — attiecībā uz 
lauksaimnieciskās ražošanas resursiem un 
pārstrādei paredzētiem produktiem — citas 
ar lielo ģeogrāfisko attālumu, jo īpaši 
atrašanos uz salām un niecīgu teritoriju,
saistītās papildu izmaksas.

Or. fr

Grozījums Nr. 80
Maria do Céu Patrão Neves

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Lai sasniegtu mērķi pazemināt cenas 
attālākajos reģionos un atvieglinātu
papildu izmaksas, ko rada šo reģionu 
attālais, izolētais un nomaļais ģeogrāfiskais 
novietojums, vienlaikus saglabājot 
Savienības izcelsmes produktu 
konkurētspēju, ir jāpiešķir atbalsts 

(8) Lai sasniegtu mērķi pazemināt cenas 
attālākajos reģionos un samazinātu papildu 
izmaksas, ko rada šo reģionu attālais, 
izolētais un nomaļais ģeogrāfiskais 
novietojums, vienlaikus saglabājot 
Savienības izcelsmes produktu 
konkurētspēju, ir jāpiešķir atbalsts 
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Savienības izcelsmes produktu piegādei 
attālākajiem reģioniem. Piešķirot šādu 
atbalstu, ir jāņem vērā papildu izmaksas, 
kas rodas, transportējot produktus uz 
attālākajiem reģioniem, un cenas, ko 
piemēro eksportam uz trešām valstīm, 
un — attiecībā uz lauksaimnieciskās 
ražošanas resursiem un pārstrādei 
paredzētiem produktiem — ar lielo 
ģeogrāfisko attālumu saistītās papildu 
izmaksas, jo īpaši atrašanās uz salām un 
niecīgā teritorija.

Savienības izcelsmes produktu piegādei 
attālākajiem reģioniem. Piešķirot šādu 
atbalstu, ir jāņem vērā papildu izmaksas, 
kas rodas, transportējot produktus uz 
attālākajiem reģioniem, un cenas, ko 
piemēro eksportam uz trešām valstīm, 
un — attiecībā uz lauksaimnieciskās 
ražošanas resursiem un pārstrādei 
paredzētiem produktiem — citas ar lielo 
ģeogrāfisko attālumu saistītās papildu 
izmaksas, kuras jo īpaši rada tādi faktori 
kā atrašanās uz salām, niecīga teritorija, 
nelīdzens reljefs, nelabvēlīgs klimats un 
salu izkliedētība.

Or. pt

Grozījums Nr. 81
Luís Paulo Alves

Regulas priekšlikums
8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8a) Attālāko reģionu realitātes dēļ 
vēlamā diversifikācija reizēm ir grūti 
īstenojama.

Or. pt

Grozījums Nr. 82
Rolandas Paksas

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Lai novērstu spekulācijas, kas kaitētu 
galapatērētājiem attālākajos reģionos, ir 
jāprecizē, ka vienīgi par svaigiem, labas 
kvalitātes un tirdzniecībai piemērotiem 
produktiem var saņemt atbalstu saskaņā ar 

(9) Lai novērstu spekulācijas, kas kaitētu 
galapatērētājiem attālākajos reģionos, ir 
jāprecizē, ka vienīgi par svaigiem, labas 
kvalitātes un tirdzniecībai piemērotiem 
produktiem var saņemt atbalstu saskaņā ar 
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īpašo piegādes režīmu. īpašo piegādes režīmu, tiklīdz 
galapatērētājiem ir nodrošināti līdzvērtīgi 
apstākļi.

Or. lt

Grozījums Nr. 83
Juozas Imbrasas

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Attiecībā uz ārpuskvotu cukuru Azoru 
salu, Madeiras un Kanāriju salu apgādei, ir 
jāturpina piemērot ievedmuitas nodokļa 
atbrīvojuma režīmu. Turklāt Azoru salām 
ir jāatļauj izmantot atbrīvojumu no 
ievedmuitas par niedru jēlcukuru, ievērojot
prognozētās piegādes bilances apjomus.

(15) Attiecībā uz ārpuskvotu cukuru Azoru 
salu, Madeiras un Kanāriju salu apgādei, ir 
jāturpina piemērot ievedmuitas nodokļa 
atbrīvojuma režīmu. Turklāt Azoru salām 
ir jāatļauj izmantot atbrīvojumu no 
ievedmuitas par niedru jēlcukuru, 
nepārsniedzot maksimālo robežvērtību —
5 % no iepriekšējā gada importa apjoma.

Or. lt

Grozījums Nr. 84
Elie Hoarau, Patrice Tirolien, Stéphane Le Foll, Marielle De Sarnez, Patrick Le Hyaric, 
Catherine Grèze, Maurice Ponga

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Tā kā rīsi ir Reinjonas pārtikas režīma 
pamatelements un tā kā Reinjona pati 
nesaražo šo produktu pietiekamā 
daudzumā, lai apmierinātu vietējās 
vajadzības, ir jāsaglabā atbrīvojums no 
ievedmuitas šā produkta importēšanai 
Reinjonā.

(17) Tā kā Reinjonā rīsi ir pārtikas režīma 
pamatelements, tā kā rīsu pārstrādes un 
balināšanas rūpniecība šajā salā pastāv 
jau daudzus gadus un tā kā Reinjona pati 
nesaražo rīsus pietiekamā daudzumā, lai 
apmierinātu vietējās vajadzības, ir 
jāsaglabā atbrīvojums no ievedmuitas šā 
produkta importēšanai Reinjonā.

Or. fr
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Grozījums Nr. 85
Rolandas Paksas

Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Savienības politika attālāko reģionu 
vietējās ražošanas atbalstam attiecas uz 
visdažādākajiem produktiem un 
pasākumiem, kas veicina to ražošanu, 
tirdzniecību vai pārstrādi. Šie pasākumi ir 
izrādījušies efektīvi un ir nodrošinājuši 
lauksaimnieciskās darbības nepārtrauktību 
un attīstību. Savienībai ir jāturpina atbalstīt 
šo ražošanu, kas ir attālāko reģionu vides, 
sociālā un saimnieciskā līdzsvara 
pamatelements. Pieredze rāda, ka līdzīgi 
lauku attīstības politikai ciešākas 
partnerattiecības ar vietējām iestādēm var 
palīdzēt mērķtiecīgāk risināt konkrētos 
jautājumus, kas iespaido attiecīgos 
reģionus. Tādēļ ir jāturpina vietējās 
ražošanas atbalsts, izmantojot POSEI 
programmas.

(18) Savienības politika attālāko reģionu 
vietējās ražošanas atbalstam attiecas uz 
visdažādākajiem produktiem un 
pasākumiem, kas veicina to ražošanu, 
tirdzniecību vai pārstrādi. Šie pasākumi ir 
izrādījušies efektīvi un ir nodrošinājuši 
lauksaimnieciskās darbības nepārtrauktību 
un attīstību. Savienībai ir jāturpina atbalstīt 
šo ražošanu, kas ir attālāko reģionu vides, 
sociālā un saimnieciskā līdzsvara 
pamatelements. Pieredze rāda, ka līdzīgi 
lauku attīstības politikai ciešākas 
partnerattiecības ar vietējām iestādēm var 
palīdzēt mērķtiecīgāk risināt konkrētos 
jautājumus, kas iespaido attiecīgos 
reģionus. Tādēļ ir jāturpina vietējās 
ražošanas atbalsts, izmantojot POSEI 
programmas un no struktūrfondiem un 
lauksaimniecības fondiem (Eiropas 
Lauksaimniecības virzības un garantiju 
fonda un Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai) piešķirto 
finansējumu.

Or. lt

Grozījums Nr. 86
Luís Paulo Alves

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Lai atbalstītu attālāko reģionu 
produktu laišanu tirgū, ir jāievieš atbalsts 

(19) Ņemot vērā augstās papildu 
izmaksas, kas saistītas ar lielo attālumu 
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minēto produktu tirdzniecībai ārpus 
ražošanas reģiona.

no patēriņa tirgiem un nepieciešamību 
pēc divkāršas krājumu veidošanas, un to, 
ka šīs izmaksas būtiski mazina 
konkurētspēju vietējā tirgū, ir jāievieš 
atbalsts minēto produktu tirdzniecībai 
ārpus ražošanas reģiona, lai veicinātu 
attālāko reģionu produktu laišanu tirgū. Šie 
argumenti pamato nepieciešamību 
palielināt POSEI programmai paredzēto 
finansējumu.

Or. pt

Grozījums Nr. 87
Maria do Céu Patrão Neves

Regulas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Attālāko reģionu lauksaimnieki ir 
jāmudina piegādāt kvalitatīvus produktus, 
un ir jāsekmē šo produktu tirdzniecība. 
Šajā nolūkā varētu būt lietderīgi izmantot 
Savienības ieviestu grafisko simbolu.

(22) Attālāko reģionu lauksaimnieki ir 
jāmudina piegādāt kvalitatīvus produktus, 
un ir jāsekmē šo produktu tirdzniecība. 
Šajā nolūkā varētu būt lietderīgi izmantot 
Savienības ieviestu grafisko simbolu, kas 
būtu saistīts ar šā simbola izmantošanas 
veicināšanas kamapaņām, lai nodrošinātu 
lielāku empātiju un attālāko reģionu 
produktu labāku atpazīstamību patērētāju 
vidū.

Or. pt

Grozījums Nr. 88
Maria do Céu Patrão Neves

Regulas priekšlikums
22.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22a) Šāds piegādes režīms un pasākumi 
vietējās ražošanas atbalstam pēc iespējas 
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būs jāorientē uz kvalitatīvu 
lauksaimniecisko ražošanu un 
inovatīviem produktiem ar pievienoto 
vērtību, kuri varēs apmierināt prasīgos 
tirgus un to nišas.

Or. pt

Grozījums Nr. 89
Luís Paulo Alves

Regulas priekšlikums
23.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23a) Tāpat būs jāņem vērā arī papildu 
izmaksas, ar ko attālāko reģionu 
lauksaimnieciskajai ražošanai nākas 
saskarties lauksaimniecībā izmantojamās 
zemes gabalu mazās platības un to 
izkliedētības dēļ, tostarp lielāks 
lauksaimnieciskās dīzeļdegvielas patēriņš 
ne tikai iekārtās, kuras attīsta vilcējspēku, 
bet arī citās iekārtās, kuras tiek 
izmantotas dažādu lauksaimniecības 
materiālu pārvadāšanai starp 
saimniecībām.

Or. pt

Grozījums Nr. 90
Maria do Céu Patrão Neves

Regulas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Lai mazinātu attālāko reģionu 
lauksaimnieciskās ražošanas darbības 
īpašās grūtības, ko rada to nomaļā, izolētā 
un attālā ģeogrāfiskā atrašanās, nelielā 
teritorija, reljefs, klimats un 

(26) Lai mazinātu attālāko reģionu 
lauksaimnieciskās ražošanas darbības 
īpašās grūtības, ko rada to nomaļā, izolētā 
un attālā ģeogrāfiskā atrašanās, nelielā 
teritorija, reljefs, klimats un 
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tautsaimniecības atkarība no maza skaita 
produktu, var noteikt atkāpi no Komisijas 
konsekventās politikas nepiešķirt valsts 
atbalstu tādu lauksaimniecības produktu 
ražošanai, pārstrādei un tirdzniecībai, uz 
kuriem attiecas Līguma I pielikums.

tautsaimniecības atkarība no maza skaita 
produktu, var noteikt atkāpi no Komisijas 
konsekventās politikas nepiešķirt valsts 
atbalstu tādu lauksaimniecības produktu 
ražošanai, pārstrādei un tirdzniecībai, uz 
kuriem attiecas Līguma I pielikums.
Lauksaimnieciskajai ražošanai ir svarīga 
nozīme lauku apgabalu dinamiskas 
attīstības veicināšanā un iedzīvotāju 
piesaistīšanā, jo attālākos lauku 
apgabalus īpaši skar iedzīvotāju 
novecošanās, zems iedzīvotāju blīvums un 
atsevišķus apgabalus — pat depopulācija. 

Or. pt

Grozījums Nr. 91
Gabriel Mato Adrover

Regulas priekšlikums
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27) Attālāko reģionu augkopības 
fitosanitāro stāvokli apgrūtina īpašas 
problēmas, kas saistītas ar klimatu, un tur
piemēroto augu aizsardzības pasākumu 
nepietiekamība. Tādēļ ir jāīsteno 
programmas kaitēkļu apkarošanai, tostarp 
ar bioloģiskām metodēm. Ir jānosaka 
Savienības finansiālais ieguldījums šādās 
programmās.

(27) Attālāko reģionu augkopības 
fitosanitāro stāvokli apgrūtina īpašas 
problēmas, kas saistītas ar importa 
palielināšanos, klimatu un šajos reģionos
līdz šim piemēroto augu aizsardzības 
pasākumu nepietiekamību. Tādēļ ir jāīsteno 
kaitēkļu apkarošanas programmas un 
apmācības programmas, tostarp 
ilgtspējīgas un videi nekaitīgas
bioloģiskās metodes, un jānosaka 
Savienības finansiālais ieguldījums šādu 
programmu īstenošanā.

Or. es

Grozījums Nr. 92
Luís Paulo Alves

Regulas priekšlikums
29. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29) Piena nozares pārstrukturēšana Azoru 
salās vēl nav pabeigta. Lai ņemtu vērā 
Azoru salu lielo atkarību piena produktu 
ziņā, ko papildina vēl citi trūkumi, kas 
saistīti ar attālo ģeogrāfisko atrašanos, un 
rentablu aizstāšanas produktu trūkums, 
būtu vajadzīgs saglabāt atkāpes no dažiem 
Regulas (EK) Nr. 1234/2007 noteikumiem 
attiecībā uz nodevām par piena un piena 
produktu pārpalikumiem.

(29) Piena nozares pārstrukturēšana Azoru 
salās vēl nav pabeigta. Lai ņemtu vērā 
Azoru salu lielo atkarību piena produktu 
ziņā, ko papildina vēl citi trūkumi, kas 
saistīti ar attālo ģeogrāfisko atrašanos, un 
rentablu aizstāšanas produktu trūkums, 
būtu vajadzīgs saglabāt atkāpes no dažiem 
Regulas (EK) Nr. 1234/2007 noteikumiem 
attiecībā uz nodevām par piena un piena 
produktu pārpalikumiem. Lai nodrošinātu 
ātrāku strukturālo atveseļošanos, kas 
nozari labāk sagatavotu piena kvotu 
režīma atcelšanai, būtu lietderīgi arī 
POSEI programmai paredzēto 
finansējumu pielāgot pasākumiem, kuri 
izrādītos nepieciešami, veicot šajā regulā 
ierosinātos pētījumus par minētā režīma 
atcelšanas paredzamajām sekām.

Or. pt

Grozījums Nr. 93
Maria do Céu Patrão Neves

Regulas priekšlikums
29.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29a) Lēmums atcelt piena kvotas īpaši 
negatīvi ietekmēs piena nozari un piena 
ražotājus, un Komisijas priekšlikums par 
līgumatttiecībām šo ietekmi nemazinās. 
Šis aspekts apvienojumā ar ražošanas 
faktoru palielināšanos un cenu 
nestabilitāti būtiski samazina 
konkurētspēju, tādēļ pastāvīgi jānovertē 
negatīvā ietekme un jāievieš īpaši 
kompensācijas pasākumi, palielinot 
POSEI programmām paredzēto 
finansējumu, kas ļautu nodrošināt 
nozares ilgtspējību attiecīgajos attālākajos 
reģionos.
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Or. pt

Grozījums Nr. 94
Luís Paulo Alves

Regulas priekšlikums
29.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29a) Ņemot vērā piena ražošanas nozares 
unikālo raksturu Azoru salās, kur tā ir 
galvenais ekonomikas, sociālās 
stabilitātes, vides kvalitātes un teritorijas 
apdzīvotības virzītājspēks, programma 
POSEI, kuras mērķis ir kopējās 
lauksaimniecības politikas pielāgošana 
attālākajiem reģioniem, ir īpaši piemērots 
instruments, lai vajadzības gadījumā 
noteiktu pasākumus, kas nepieciešami 
pašreizējā ražošanas apjoma 
saglabāšanai, kurš izriet no piešķirtajām 
ražošanas tiesībām.

Or. pt

Grozījums Nr. 95
Elie Hoarau, Patrice Tirolien, Stéphane Le Foll, Marielle De Sarnez, Patrick Le Hyaric, 
Catherine Grèze, Maurice Ponga

Regulas priekšlikums
30. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30) Atbalsts govs piena ražošanai Madeirā 
un Reinjonā nav bijis pietiekams, lai 
saglabātu iekšējās un ārējās piegādes 
līdzsvaru, jo īpaši lielo strukturālo grūtību 
dēļ, kas iespaido nozari, un tādēļ, ka 
nozare slikti spēj pielāgoties jauniem 
ekonomikas apstākļiem. Tādēļ, lai pilnīgāk 
nodrošinātu vietējo patēriņu, ir jāturpina 
atļaut atjaunota sterilizēta piena ražošanu, 
izmantojot Savienības izcelsmes piena 

(30) Atbalsts govs piena ražošanai Madeirā 
un Reinjonā nav bijis pietiekams, lai 
saglabātu iekšējās un ārējās piegādes 
līdzsvaru, jo īpaši lielo strukturālo grūtību 
dēļ, kas skar šo nozari, un tādēļ, ka nozarei 
ir grūti pielāgoties jauniem ekonomikas 
apstākļiem. Tādēļ, lai pilnīgāk nodrošinātu 
vietējā patēriņa vajadzības, ir jāturpina 
atļaut sterilizēta piena ražošanu, izmantojot 
Savienības izcelsmes piena pulveri — ja 
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pulveri. Lai pareizi informētu patērētāju, ir 
jāuzliek par pienākumu atjaunota sterilizētā 
piena iegūšanas veidu no piena pulvera 
norādīt uz pārdošanas etiķetes.

vien šāds pasākums nekavē visas vietēji 
saražotās produkcijas savākšanu un 
realizāciju, kā arī centienus veicināt šādas 
ražošanas attīstību — vienlaikus par 
vidēja termiņa mērķi nosakot piena 
ražošanas ekonomisko neatkarību 
Reinjonā. Lai pareizi informētu patērētāju, 
ir jāuzliek par pienākumu atjaunota 
sterilizētā piena iegūšanas veidu no piena 
pulvera norādīt uz pārdošanas etiķetes. Šā 
noteikuma piemērošanu vajadzētu 
nodrošināt Martinikā, Gviānā un 
Gvadelupā, tiklīdz Francija to pieprasīs, 
argumentējot savu prasību ar vietējo 
ekonomikas dalībnieku vēlmi izmantot šo 
noteikumu un ar viņu spēju panākt piena 
nozares attīstību.

Or. fr

Grozījums Nr. 96
Maria do Céu Patrão Neves, Nuno Teixeira

Regulas priekšlikums
30.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30a) Lai nodrošinātu piena vietējā 
patēriņa vajadzības Madeirā un Kanāriju 
salās un ņemot vērā ražošanas 
pārpalikuma situāciju Azoru salās, ir 
jāveicina attālāko reģionu tirdzniecības 
sakaru dinamiskums, izmantojot īpašus 
pasākumus, kas sekmētu šo sakaru 
uzlabošanos, jo īpaši ar transporta 
palīdzību. Būs arī jānodrošina taisnīgai 
tirdzniecībai nepieciešamie apstākļi, jo 
īpaši attiecībā uz nodokļu režīma ietekmi 
uz tirdzniecību.

Or. pt
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Grozījums Nr. 97
Maria do Céu Patrão Neves, Nuno Teixeira

Regulas priekšlikums
32.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(32a) Ir jāatbalsta tradicionālās metodes 
lopkopības jomā. Lai nodrošinātu vietējā 
patēriņa vajadzības Madeirā un Kanāriju 
salās un pastiprinātu attālāko reģionu 
tirdzniecības sakaru dinamiskumu, 
jāveicina liellopu bullēnu ievešana, jo 
īpaši Azoru salās. Būs arī jānodrošina 
taisnīgai tirdzniecībai nepieciešamie 
apstākļi, jo īpaši attiecībā uz nodokļu 
režīma ietekmi uz tirdzniecību.

Or. pt

Grozījums Nr. 98
Maria do Céu Patrão Neves

Regulas priekšlikums
34. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(34) Vēsturiski tabakas audzēšanai 
Kanāriju salās ir liela nozīme. No 
ekonomikas viedokļa tabakas ražošana 
joprojām ir viena no galvenajām 
rūpnieciskajām darbībām reģionā. No 
sociālā viedokļa tabakas audzēšana ir ļoti 
darbietilpīga, un to veic mazas 
saimniecības. Tā kā šī lauksaimniecības 
kultūra nav pietiekami rentabla, tai draud 
izzušana. Pašlaik tabaku audzē cigāru 
amatnieciskai ražošanai tikai mazā platībā 
Lapalmas salā. Tādēļ ir jāatļauj Spānijai 
turpināt piešķirt atbalstu papildus 
Savienības atbalstam, lai varētu saglabāt šo 
tradicionālo lauksaimniecības kultūru un ar 
to saistīto amatniecības darbību. Turklāt, 
lai saglabātu tabakas izstrādājumu 

(34) Vēsturiski tabakas audzēšanai 
Kanāriju un Azoru salās ir bijusi liela 
nozīme. No ekonomikas viedokļa tabakas 
ražošana joprojām ir viena no galvenajām 
rūpnieciskajām darbībām reģionā. No 
sociālā viedokļa tabakas audzēšana ir ļoti 
darbietilpīga, un to veic mazas 
saimniecības, Azoru salu gadījumā 
nodrošinot iespēju zemes gabalu rotācijai 
un tādējādi izvairoties no monokultūras 
audzēšanas un pārmērīgas mēslojuma 
izmantošanas. Tā kā šī lauksaimniecības 
kultūra nav pietiekami rentabla, tai draud 
izzušana. Pašlaik tabaku mazās platībās 
audzē tikai Lapalmas salā Kanāriju salu 
arhipelāgā cigāru amatnieciskai ražošanai 
un Sanmigelas salā Azoru salu 
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ražošanu, neapstrādātas un daļēji 
apstrādātas tabakas importu Kanāriju salās 
ir jāturpina atbrīvot no muitas nodokļa, 
nepārsniedzot gada kvantitatīvo 
ierobežojumu, kas ir ekvivalents 20 000 
tonnām jēltabakas ar izgrieztu vidējo 
dzīslu.

arhipelāgā — cigāru un cigarillu 
ražošanai. Tādēļ ir jāatļauj Spānijai un 
Portugālei turpināt piešķirt atbalstu 
papildus Savienības atbalstam, lai varētu 
saglabāt šo tradicionālo lauksaimniecības 
kultūru un ar to saistīto amatniecības 
darbību. Turklāt, lai saglabātu tabakas 
izstrādājumu ražošanu, neapstrādātas un 
daļēji apstrādātas tabakas importu Kanāriju 
un Azoru salās ir jāturpina atbrīvot no 
muitas nodokļa, nepārsniedzot gada 
kvantitatīvo ierobežojumu, kas ir 
ekvivalents 20 000 tonnām jēltabakas ar 
izgrieztu vidējo dzīslu.

Or. pt

Grozījums Nr. 99
Maria do Céu Patrão Neves, Nuno Teixeira

Regulas priekšlikums
35.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(35a) Pilnīgai šīs regulas mērķu 
īstenošanai ir svarīgi, lai ar šā 
instrumenta palīdzību būtu iespējams 
novērst negatīvās sekas, ko varētu radīt 
kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) 
reforma laikposmam pēc 2013. gada, un 
tādēļ jaunā KLP attālākajos reģionos ir 
jāpiemēro selektīvi un pakāpeniski, ņemot 
vērā to īpatnības.

Or. pt

Grozījums Nr. 100
Maria do Céu Patrão Neves, Nuno Teixeira

Regulas priekšlikums
35.b apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(35b) Pilnīgai šīs regulas mērķu 
īstenošanai ir svarīgi, lai ar šā 
instrumenta palīdzību jebkurā laikā būtu 
iespējams novērst divpusējo un 
daudzpusējo nolīgumu iespējamās 
negatīvas sekas, pirms šādu nolīgumu 
noslēgšanas veicot ietekmes izpēti, kurai 
sekotu atbilstoši kompensācijas pasākumi.

Or. pt

Grozījums Nr. 101
Luís Paulo Alves

Regulas priekšlikums
36. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(36) Kops 2006. gada pieprasījums pēc 
galvenajiem produktiem ir pieaudzis dažos 
attālākajos reģionos, jo īpaši Azoru salās 
un Francijas Aizjūras departamentos 
ganāmpulka palielināšanās un 
demogrāfiskā spiediena pieauguma dēļ
Tātad ir jāpalielina tā dalībvalstu budžeta 
daļa, kuru tās var izmantot īpašajam 
piegādes režīmam attiecīgajos attālākajos 
reģionos.

(36) Kopš 2006. gada pieprasījums pēc 
galvenajiem produktiem ir pieaudzis dažos 
attālākajos reģionos, jo īpaši Azoru salās 
un Francijas aizjūras departamentos,
ganāmpulka palielināšanās un 
demogrāfiskā spiediena pieauguma dēļ
Tātad ir reāli jāpalielina īpašajam piegādes 
režīmam paredzētais finansējums, lai 
neapdraudētu pašreizējo vietējai 
ražošanai nepieciešamo atbalstu —
POSEI programmas galveno mērķi.

Or. pt

Grozījums Nr. 102
Elie Hoarau, Patrice Tirolien, Stéphane Le Foll, Marielle De Sarnez, Patrick Le Hyaric, 
Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – b apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) saglabāt un attīstīt attālāko reģionu 
lauksaimniecisko ražošanu, ieskaitot 
vietējo produktu ražošanu, pārstrādi un 
laišanu tirdzniecībā.

b) ilgtermiņā saglabāt un attīstīt attālāko 
reģionu dzīvnieku un augu diversifikācijas 
nozares, ieskaitot vietējo produktu 
ražošanu, pārstrādi un laišanu tirgū, būtiski 
uzlabojot vietējo iedzīvotāju pašapgādi, 
palielinot iekšējās ražošanas apjomu un 
samazinot importu.

Or. fr

Grozījums Nr. 103
Maria do Céu Patrão Neves

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) saglabāt un attīstīt attālāko reģionu 
lauksaimniecisko ražošanu, ieskaitot 
vietējo produktu ražošanu, pārstrādi un 
laišanu tirdzniecībā.

b) saglabāt un attīstīt attālāko reģionu 
lauksaimniecisko ražošanu, ieskaitot 
vietējo produktu ražošanu, pārstrādi un 
laišanu tirgū, jo īpaši ņemot vērā 
transporta papildu izmaksas.

Or. pt

Grozījums Nr. 104
Elie Hoarau, Patrice Tirolien, Stéphane Le Foll, Marielle De Sarnez, Patrick Le Hyaric, 
Catherine Grèze

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) saglabāt t. s. tradicionālo 
lauksaimniecības nozaru, tostarp vietējo 
produktu ražošanas, pārstrādes un 
realizācijas, attīstību un uzlabot to 
konkurētspēju attālākajos reģionos, 
vienlaikus nodrošinot no šo nozaru 
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produktiem un blakusproduktiem gūto 
ieņēmumu taisnīgu sadali starp 
ražotājiem, pārstrādātājiem un 
izplatītājiem.

Or. fr

Grozījums Nr. 105
Elie Hoarau, Patrice Tirolien, Stéphane Le Foll, Marielle De Sarnez, Patrick Le Hyaric, 
Catherine Grèze

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Šā panta 1. punktā minētie mērķi tiek 
īstenoti, ņemot vērā globālu ilgtspējīgas 
attīstības skatījumu un vienlaikus 
nodrošinot gan nekaitīgumu videi, gan 
atbilstošus ienākumus ražotājiem un 
lauksaimniekiem. Šie mērķi tiek īstenoti 
arī nolūkā nodrošināt pastāvīgu 
apmācību lauksaimniekiem un 
pārstrādātājiem, lai veicinātu kvalitatīvu, 
efektīvu un ilgtspējīgu lauksaimniecības 
nozaru attīstību.

Or. fr

Grozījums Nr. 106
Elie Hoarau, Patrice Tirolien, Stéphane Le Foll, Marielle De Sarnez, Patrick Le Hyaric, 
Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. POSEI programmu izveido tādā 
ģeogrāfiskajā mērogā, kādu attiecīgā 
dalībvalsts uzskata par vispiemērotāko. To
sagatavo kompetentā iestāde, ko 
izraudzījusies minētā dalībvalsts, kura, 

2. POSEI programmas sagatavo 
kompetentā iestāde vai kompetentās 
iestādes, ko attiecīgā dalībvalsts
izraudzījusies tādā ģeogrāfiskajā līmenī,
kuru tā uzskata par vispiemērotāko.
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apspriedusies ar kompetentām iestādēm 
un organizācijām attiecīgajā vietējā
līmenī, iesniedz to Komisijai 
apstiprināšanai saskaņā ar 6. pantu.

Or. fr

Grozījums Nr. 107
Elie Hoarau, Stéphane Le Foll, Patrice Tirolien, Marielle De Sarnez, Patrick Le Hyaric, 
Catherine Grèze

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Pirms POSEI programmu projekti tiek 
iesniegti Komisijai apstiprinājuma 
saņemšanai, attiecīgajā ģeogrāfiskajā 
līmenī par tiem notiek apspriešanās ar 
varas iestādēm, departamentu vai reģionu 
kompetentajām pašvaldībām, 
kompetentajām organizācijām un 
attiecīgajām pārstāvniecības un/vai 
profesionālajām organizācijām.

Or. fr

Grozījums Nr. 108
Elie Hoarau, Stéphane Le Foll, Patrice Tirolien, Marielle De Sarnez, Patrick Le Hyaric, 
Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalsts attiecībā uz šiem reģioniem 
var iesniegt tikai vienu POSEI 
programmu.

3. Dalībvalstis Komisijai un visām 
organizācijām, uz kurām attiecas POSEI, 
iesniedz skaidru organizatorisku shēmu 
POSEI programmu sagatavošanai.

Or. fr
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Grozījums Nr. 109
Elie Hoarau, Patrice Tirolien, Stéphane Le Foll, Marielle De Sarnez, Patrick Le Hyaric, 
Catherine Grèze, Maurice Ponga

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pasākumiem, kas veikti saskaņā ar 
POSEI programmām, jāatbilst Savienības 
tiesību aktiem un jāsaskan ar pārējām 
Savienības politikas jomām un 
pasākumiem, kas veikti saskaņā ar tām.

1. Pasākumiem, kas veikti saskaņā ar 
POSEI programmām, jāatbilst Savienības 
tiesību aktiem un jāsaskan ar pārējām 
Savienības politikas jomām un 
pasākumiem, kas veikti saskaņā ar tām, 
neskarot Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 349. pantu par diferencēta 
regulējuma piemērošanu attālākajiem 
reģioniem, lai veicinātu to attīstību un 
taisnīgu integrāciju Savienībā, īstenojot 
īpašas un šo reģionu situācijai piemērotas 
programmas un instrumentus.

Or. fr

Grozījums Nr. 110
Elie Hoarau, Patrice Tirolien, Stéphane Le Foll, Marielle De Sarnez, Patrick Le Hyaric, 
Catherine Grèze

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Attiecībā uz 29. panta 2. un 3. punktā 
minētā finanšu piešķīruma dalībvalstis 
iesniedz Komisijai POSEI programmas 
projektu.

1. Attiecībā uz 29. panta 2. un 3. punktā 
minētā finanšu piešķīruma dalībvalstis 
iesniedz Komisijai POSEI programmas 
projektu. Komisija šo POSEI programmas 
projektu uzskata par pieņemamu tikai tad, 
ja par to ir informēti departamentu vai 
reģionu ievēlēto pašvaldību vadītāji.

Or. fr



PE467.064v01-00 22/39 AM\869905LV.doc

LV

Grozījums Nr. 111
Elie Hoarau, Patrice Tirolien, Stéphane Le Foll, Marielle De Sarnez, Patrick Le Hyaric, 
Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Atkarībā no POSEI programmās ietverto 
pasākumu izpildes ikgadējās novērtēšanas, 
dalībvalstis var iesniegt Komisijai 
priekšlikumus šo programmu grozīšanai 
saskaņā ar 29. panta 2. un 3. punktā minēto 
finanšu piešķīrumu, lai labāk pielāgotu tās 
attālāko reģionu prasībām un ierosinātajai 
stratēģijai. Komisija ar īstenošanas aktu 
pieņem vienādus sīki izstrādātus 
noteikumus par programmas grozījumu 
priekšlikumu iesniegšanu.

2. Atkarībā no POSEI programmās ietverto 
pasākumu izpildes ikgadējās novērtēšanas, 
dalībvalstis pēc apspriešanās ar 
ievēlētajām departamentu vai reģionu 
pašvaldībām var iesniegt Komisijai 
priekšlikumus šo programmu 
grozīšanai,pamatojoties uz 29. panta 2. un 
3. punktā minēto finanšu piešķīrumu, lai 
labāk pielāgotu tās attālāko reģionu 
prasībām un ierosinātajai stratēģijai. 
Komisija ar īstenošanas aktu pieņem 
vienādus sīki izstrādātus noteikumus par 
programmas grozījumu priekšlikumu 
iesniegšanu.

Or. fr

Grozījums Nr. 112
Luís Paulo Alves

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Atkarībā no POSEI programmās ietverto 
pasākumu izpildes ikgadējās novērtēšanas,
dalībvalstis var iesniegt Komisijai 
priekšlikumus šo programmu grozīšanai 
saskaņā ar 29. panta 2. un 3. punktā minēto 
finanšu piešķīrumu, lai labāk pielāgotu tās 
attālāko reģionu prasībām un ierosinātajai 
stratēģijai. Komisija ar īstenošanas aktu 
pieņem vienādus sīki izstrādātus
noteikumus par programmas grozījumu 
priekšlikumu iesniegšanu.

2. Atkarībā no POSEI programmās ietverto 
pasākumu izpildes ikgadējās novērtēšanas 
dalībvalstis pēc apspriešanās ar 
attiecīgajiem sociālajiem un 
ekonomiskajiem dalībniekiem var iesniegt 
Komisijai priekšlikumus šo programmu 
grozīšanai saskaņā ar 29. panta 2. un 
3. punktā minēto finanšu piešķīrumu, lai 
labāk pielāgotu tās attālāko reģionu 
prasībām un ierosinātajai stratēģijai.
Komisija ar īstenošanas aktu palīdzību
pieņem vienotus noteikumus par 
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programmas grozījumu priekšlikumu 
iesniegšanu.

Or. pt

Grozījums Nr. 113
Maria do Céu Patrão Neves

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ar šo ievieš īpašu piegādes režīmu 
attiecībā uz lauksaimniecības produktiem, 
kas uzskaitīti Līguma I pielikumā un kam 
attālākajos reģionos ir būtiska nozīme 
cilvēku uzturā, citu produktu ražošanā un
kā lauksaimnieciskās ražošanas resursiem.

1. Ievieš īpašu piegādes režīmu attiecībā uz 
lauksaimniecības produktiem, kas 
uzskaitīti Līguma I pielikumā un kam 
attālākajos reģionos ir būtiska nozīme 
cilvēka patēriņā, citu produktu ražošanā 
vai kā lauksaimnieciskās ražošanas 
resursiem, vienmēr ņemot vērā 
nepieciešamību vienkāršot 
administratīvajām iestādēm un jo īpaši 
galapatērētājiem paredzētās procedūras 
un nekad neapšaubot POSEI 
programmas efektivitāti un tai piešķirtos 
attiecīgos finanšu līdzekļus.

Or. pt

Grozījums Nr. 114
Michel Dantin

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Šā panta 3. punktu nepiemēro tiem 
Francijas aizjūras departamentos 
pārstrādātajiem produktiem, kuros tiek 
izmantotas izejvielas, kam piemēro īpašo 
piegādes režīmu, ja šos produktus nosūta 
starp aizjūras departamentiem.
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Or. fr

Pamatojums

13. panta 2. punkta e) apakšpunkts paredz iespēju starp aizjūras departamentiem nosūtīt 
pārstrādes produktus, kuros izmantotas izejvielas, kam piemēro īpašo piegādes režīmu, 
neatlīdzinot šādi radušos izdevīgumu. Tomēr 9. panta 3. punktā norādīts, ka nekādu atbalstu 
nepiešķir par tādiem produktiem, kam īpašais piegādes režīms jau ir piemērots citā attālākajā 
reģionā.

Grozījums Nr. 115
Luís Paulo Alves

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībvalstīm jācenšas veicināt saistībā 
ar īpašā piegādes režīma piemērošanu 
gūtā ekonomiskā izdevīguma efektīvu 
novadīšanu līdz galapatērētājam, tostarp 
piemērojot labvēlīgāku nodokļu politiku, 
neatkarīgi no tā, vai šis režīms tiek 
piemērots importētajiem produktiem vai 
pārstrādes produktiem, kas satur saskaņā 
ar spēkā esošo režīmu importētas 
izejvielas.

Or. pt

Grozījums Nr. 116
George Lyon

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) eksportē saistībā ar tradicionālu 
eksportu uz trešām valstīm vai pārsūta
saistībā ar tradicionāliem sūtījumiem uz 
pārējo Savienību, ievērojot attiecīgo 
daudzumu ierobežojumu. Šos daudzumus 
nosaka Komisija ar īstenošanas aktu, 

a) eksportē uz trešām valstīm vai nosūta uz 
pārējām Savienības valstīm, ievērojot
noteiktās robežvērtības. Šos daudzumus 
nosaka Komisija ar īstenošanas aktu, 
pamatojoties uz sūtījumu vai eksporta 
vidējo apjomu trijos laikposmā no 2001. 
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pamatojoties uz sūtījumu vai eksporta 
vidējo apjomu 1989., 1990. un 1991. gadā;

līdz 2011. gadam veiksmīgākajos gados;

Or. en

Grozījums Nr. 117
Luís Paulo Alves

Regulas priekšlikums
13. pants – 2. punkts – 1. daļa – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) un kuru faktiskās izmaksas importējot 
bijušas lielākas nekā no režīma 
piemērošanas gūtās priekšrocības, lai 
attālākajiem reģioniem nodrošinātu 
labākas integrācijas iespējas iekšējā tirgū. 
Komisija šo atļauju piešķir atbilstoši 
iesniegtajiem pierādījumiem.

Or. pt

Grozījums Nr. 118
George Lyon

Regulas priekšlikums
13. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Šajā nodaļā jēdziens „reģionāla 
tirdzniecība” ir tirdzniecība, ko Francijas 
Aizjūras departamenti, Azoru salas, 
Madeira un Kanāriju salas veic, izvedot 
produktus uz trešām valstīm, kuras
Komisija noteikusi ar īstenošanas aktu.

3. Šajā nodaļā jēdziens „reģionāla 
tirdzniecība” ir tirdzniecība, ko Francijas 
aizjūras departamenti, Azoru salas, 
Madeira un Kanāriju salas veic, izvedot 
produktus uz trešām valstīm tādās 
ģeogrāfiskajās teritorijās, kurās atrodas 
šie attālākie reģioni, kā arī uz valstīm, ar 
kurām jau izsenis pastāv tirdzniecības 
sakari. Komisija pēc apspriešanās ar 
attiecīgo nozaru pārstāvjiem pieņem 
īstenošanas aktus par šo valstu sarakstu, 
ņemot vērā dalībvalstu objektīvās 
prasības. Šo sarakstu pēc katras 
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dalībvalsts pieprasījuma var pārskatīt 
vienu reizi. Attiecīgos īstenošanas aktus 
pieņem saskaņā ar 34. panta 2. punktā 
minēto pārbaudes procedūru.

Or. en

Pamatojums

Nevajadzētu ļaut regulāri atjaunināt šo valstu sarakstu, jo tādējādi var bezgalīgi palielināt 
13. panta 2. punkta a) apakšpuntā minētos daudzumus. Samērīgāk un saprātīgāk būtu ļaut 
katrai dalībvalstij saraksta atjaunināšanu ierosināt tikai vienu reizi.

Grozījums Nr. 119
Maria do Céu Patrão Neves

Regulas priekšlikums
14.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

14.a pants
Piens un piena produkti
Piena ražošanai Azoru salās nepieciešams 
importēt dažādus materiālus, kuri nav 
pieejami uz vietas, piemēram, 
iepakojumu, plastmasu un UHT 
iepakojumu, kas palielina ražošanas 
izmaksas un galīgo cenu, kuru maksā 
patērētājs, un tādēļ ir svarīgi saistībā ar 
īpašo piegādes režīmu paredzētā atbalsta 
piešķiršanas jomu attiecināt arī uz šāda 
veida materiāliem.

Or. pt

Grozījums Nr. 120
Maria do Céu Patrão Neves

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

1. POSEI programmās iekļauti īpaši 
pasākumi vietējās lauksaimnieciskās 
ražošanas labā, kuri ietilpst Līguma 
III sadaļas trešās daļas piemērošanas jomā 
un kuri ir vajadzīgi, lai nodrošinātu vietējās 
lauksaimnieciskās ražošanas 
nepārtrauktību un attīstību katrā attālākajā 
reģionā.

1. POSEI programmās iekļauti īpaši 
pasākumi vietējās lauksaimnieciskās 
ražošanas atbalstam, kuri ietilpst Līguma 
III sadaļas trešās daļas piemērošanas jomā 
un kuri ir vajadzīgi, lai nodrošinātu vietējās 
lauksaimnieciskās ražošanas 
nepārtrauktību un attīstību katrā attālākajā 
reģionā, vienmēr ņemot vērā 
nepieciešamību vienkāršot 
administratīvajām iestādēm un jo īpaši 
galapatērētājiem paredzētās procedūras 
un nekad neapšaubot POSEI 
programmas efektivitāti un tai piešķirtos 
attiecīgos finanšu līdzekļus.

Or. pt

Grozījums Nr. 121
Michel Dantin

Regulas priekšlikums
18. pants – 2. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) atbalsta apjoms, kas noteikts katram 
pasākumam vai darbībai, lai sasniegtu 
vienu vai vairākus programmā noteiktus 
mērķus.

f) atbalsta apjoms, kas noteikts katram 
pasākumam, lai sasniegtu vienu vai 
vairākus programmā noteiktus mērķus.

Or. fr

Grozījums Nr. 122
Michel Dantin

Regulas priekšlikums
18. pants – 4. punkts – 2. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) individuālais atbalsts; c) vienas atbalsta vienības summa;
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Or. fr

Grozījums Nr. 123
Michel Dantin

Regulas priekšlikums
23. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Francijas un Portugāles iestādes iesniedz
Komisijai attiecīgi Francijas Aizjūras
departamentu un Azoru salu un Madeiras 
augu vai augu produktu kaitēkļu 
apkarošanas programmas. Programmās jo 
īpaši norāda mērķus, kas jāsasniedz, 
pasākumi, kas jāveic, to ilgumu un 
izmaksas. Programmas, kas iesniegtas 
saskaņā ar šo pantu, neattiecas uz banānu 
aizsardzību.

1. Francijas un Portugāles iestādes iesniedz 
Komisijai attiecīgi Francijas aizjūras
departamentu un Azoru salu un Madeiras 
augu vai augu produktu kaitēkļu 
apkarošanas programmas. Programmās jo 
īpaši norāda mērķus, kas jāsasniedz, 
pasākumus, kas jāveic, to ilgumu un 
izmaksas.

Or. fr

Grozījums Nr. 124
Gabriel Mato Adrover

Regulas priekšlikums
24. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Kanāriju salām nepiemēro pasākumus, 
kas minēti Regulas (EK) Nr. 1234/2007 
103.v, 103.w un 103.y pantā.

3. Kanāriju salām nepiemēro pasākumus, 
kas minēti Regulas (EK) Nr. 1234/2007 
85.g, 85.h, 85.i, 85.j, 85.k, 85.m, 103.v, 
103.w un 103.y pantā.

Or. es

Pamatojums

Vīnkopība ir lauksaimnieciska darbība, kas palīdz saglabāt salu lauku apvidus. Ņemot vērā 
vīnkopības ražošanas apjoma samazināšanos pēdējos gados, atzinuma sagatavotājs vēlas, lai 
Kanāriju salām turpmāk nepiemērotu noteikumus, kas ierobežo šīs ražošanas attīstību. 
Ietekme uz pussalas vīnkopības nozari būtu niecīga, jo tikai 14,7 % no Kanāriju salās 
patērētā vīna ir vietējais ražojums.
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Grozījums Nr. 125
Maria do Céu Patrão Neves

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Attiecībā uz ainavas un 
lauksaimniecībā izmantojamo zemju 
tradicionālo iezīmju aizsardzību un jo 
īpaši akmens sienu, piemēram, terases 
balstošo akmens sienu, sistēmas (tīkla) 
saglabāšanu atsevišķos attālākajos 
reģionos ir jāveicina arī šādu īpatnību 
saglabāšana, ņemot vērā to būtisko 
nozīmi tradicionālās ainavas un zemes 
platību pienācīgā saglabāšanā sarežģītās 
orogrāfijas un augsnes īpašību dēļ. Tādēļ 
21. panta 1. punktā minētos elastīgos 
noteikumus, ko piemēro Madeirai 
attiecībā uz to gada maksimālo summu 
divkāršošanu, par kurām var saņemt 
Regulas (EK) Nr. 1628/2005 I pielikumā 
paredzēto Savienības atbalstu, vajadzētu 
piemērot arī citiem attālākajiem 
reģioniem.

Or. pt

Grozījums Nr. 126
Maria do Céu Patrão Neves

Regulas priekšlikums
26. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tikmēr, kamēr jaunu vīriešu kārtas vietējo 
liellopu skaits nav sasniedzis pietiekamu 
daudzumu, lai nodrošinātu vietējās gaļas 
ražošanas saglabāšanu un attīstību 
Francijas Aizjūras departamentos un 
Madeirā, ir iespējams importēt liellopus no 
trešām valstīm nobarošanai uz vietas un 

Tikmēr, kamēr jaunu vietējo liellopu 
bullēnu ganāmpulks nav sasniedzis 
pietiekamu apjomu, lai nodrošinātu vietējās 
gaļas ražošanas saglabāšanu un attīstību 
Francijas aizjūras departamentos un 
Madeirā, un ņemot vērā to, ka Azoru 
salas, kur šajā jomā ir ražošanas 
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patēriņam Francijas Aizjūras
departamentos un Madeirā, nepiemērojot 
kopējā muitas tarifa ievedmuitas nodokli.
Komisija ar īstenošanas aktu pieņem 
vajadzīgos pasākumus, lai piemērotu šo 
daļu un jo īpaši kārtību, kādā piešķir 
atbrīvojumu no ievedmuitas nodokļa par 
jaunu vīriešu kārtas liellopu importēšanu 
Francijas Aizjūras departamentos un 
Madeirā.

pārpalikums, var palīdzēt citiem 
attālākajiem reģioniem novērst šo 
deficītu, ir iespējams importēt liellopus no 
trešām valstīm nobarošanai uz vietas un 
patēriņam Francijas aizjūras departamentos 
un Madeirā, nepiemērojot kopējā muitas 
tarifa ievedmuitas nodokli. Komisija ar 
īstenošanas aktu palīdzību pieņem 
vajadzīgos pasākumus, lai piemērotu šo 
daļu un jo īpaši kārtību, kādā piešķir 
atbrīvojumu no ievedmuitas nodokļa par 
liellopu bullēnu importēšanu Francijas 
aizjūras departamentos un Madeirā.

Or. pt

Grozījums Nr. 127
Maria do Céu Patrão Neves

Regulas priekšlikums
29. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šajā regulā paredzētie pasākumi, 
izņemot 21. pantu, veido intervenci, kas 
paredzēta, lai stabilizētu lauksaimniecības 
tirgus Padomes Regulas (EK) 
Nr. 1290/200513 3. panta 1. punkta 
b) apakšpunkta nozīmē.

1. Šajā regulā paredzētie pasākumi, 
izņemot 21. pantu, veido intervenci, kuras 
mērķis ir stabilizēt lauksaimniecības tirgus 
un nodrošināt tiešos maksājumus 
Padomes Regulas (EK) Nr. 1290/200513

3. panta 1. punkta b) un c) apakšpunkta
nozīmē.

Or. pt

Grozījums Nr. 128
Luís Paulo Alves

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a III un IV nodaļā minēto pasākumu 
finansēšanai paredzētās ikgadējās 
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finanšus dotācijas faktiskajam 
minimālajam pieaugumam jāatbilst 20 % 
pieaugumam, kas Portugālei un Francijai 
tiek uzskatīts par nepieciešamu saistībā ar 
īpašo piegādes režīmu.

Or. pt

Grozījums Nr. 129
George Lyon

Regulas priekšlikums
29. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Katram finanšu gadam Savienība finansē 
III un IV nodaļā paredzētos pasākumus par 
šādām gada summām:

2. Katram finanšu gadam Savienība finansē 
III un IV nodaļā paredzētos pasākumus par 
šādām maksimālajām gada summām:

Or. en

Grozījums Nr. 130
Maria do Céu Patrão Neves

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Komisija Parlamentam un Padomei 
iesniedz ziņojumu, kurā novērtēta piena 
kvotu atcelšanas iespējamā ietekme uz 
ražotāju ienākumiem. Šim ziņojumam 
pievieno likumdošanas priekšlikumu, 
kurā Eiropas ražotājiem paredz 
attiecīgajā laikā pienākošos kompensāciju 
par zaudētajiem ienākumiem.

Or. pt
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Grozījums Nr. 131
Maria do Céu Patrão Neves

Regulas priekšlikums
29. pants – 4.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.b Komisija Parlamentam un Padomei 
iesniedz ziņojumu, kurā novērtēta 
iespējamā ES un Mercosur valstu 
nolīguma noslēgšanas ietekme uz šī 
līguma skarto liellopu gaļas ražotāju 
ienākumiem. Šim ziņojumam pievieno 
likumdošanas priekšlikumu, kurā Eiropas 
ražotājiem paredz attiecīgajā laikā 
pienākošos kompensāciju par zaudētajiem 
ienākumiem.

Or. pt

Grozījums Nr. 132
Maria do Céu Patrão Neves

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tās izveido vispārēju uzraudzības rādītāju 
(nodarbinātība, ekonomikas dinamiskums 
un dzīves līmeņa uzlabošanās) kopumu, 
lai nodrošinātu periodisku pusgada 
ziņojumu, kā arī vispārēja gada ziņojuma 
īstenošanu nolūkā pārbaudīt POSEI 
programmas īstenošanu, rezultātus un 
ietekmi attālākajos reģionos, lai garantētu 
šīs programmas efektivitāti.

Or. pt

Grozījums Nr. 133
Nuno Teixeira, Maria do Céu Patrão Neves
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Regulas priekšlikums
30. pants – 1.b daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nedrīkst piegādei 
paredzētajam atbalstam par nosacījumu 
izvirzīt kādu noteiktu nodokļu režīmu vai 
tiešas vai netiešas fiskālās sekas, jo 
saskaņā ar 12. pantā noteikto principu, 
labums no šā atbalsta pilnībā jāgūst 
galapatērētājam.

Or. pt

Grozījums Nr. 134
Maria do Céu Patrão Neves

Regulas priekšlikums
30.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

30.a pants
Reģionālās uzraudzības komitejas
Reģionālo uzraudzības komiteju pusgada 
sanāksmju rīkošana ne vēlāk kā sešus 
mēnešus pirms pieprasījuma grozīt 
ikgadējo programmu, lai ar oficiālas un 
plānotas ieinteresēto personu 
apspriešanās palīdzību novērtētu katra 
pasākuma efektivitāti un īstenošanas 
pakāpi.

Or. pt

Grozījums Nr. 135
Luís Paulo Alves

Regulas priekšlikums
31. pants – 3. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija ne vēlāk kā 2015. gada 
30. jūnijā un pēc tam ik pēc pieciem 
gadiem iesniedz Eiropas Parlamentam un 
Padomei vispārēju pārskatu, kurā norāda to 
darbību ietekmi, tostarp arī banānu nozarē, 
kas veiktas, piemērojot šo regulu, 
vajadzības gadījumā pārskatam pievienojot 
attiecīgus priekšlikumus.

3. Komisija ne vēlāk kā 2015. gada 
30. jūnijā un pēc tam ik pēc pieciem 
gadiem iesniedz Eiropas Parlamentam un 
Padomei vispārēju pārskatu, kurā norāda to 
darbību ietekmi, tostarp banānu un piena
nozarē, kas veiktas, piemērojot šo regulu, 
vajadzības gadījumā pārskatam pievienojot 
attiecīgus priekšlikumus.

Or. pt

Grozījums Nr. 136
Luís Paulo Alves

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Komisija veic pētījumus vai 
novērtējumus, lai noteiktu, kādu ietekmi 
uz vietējo ražošanu atstāj ar trešām 
valstīm vai trešo valstu tirgiem uzsāktās 
divpusējās un daudzpusējās tirdzniecības 
sarunas un būtiskās izmaiņas, par kurām 
ir panākta vienošanās kopējās 
lauksaimniecības politikas jomā. Komisija 
šajos ietekmes pētījumos izmanto ANO 
noteiktos kritērijus. Vajadzības gadījumā 
šiem pētījumiem vai novērtējumiem 
pievieno priekšlikumus pārskatīt 
nepieciešamo finansējumu un vietējai 
ražošanai paredzētos atbalsta pasākumus, 
ņemot vērā izmaiņas, kas izriet no 
tirdzniecības sarunām, vai būtiskās 
izmaiņas kopējā lauksaimniecības 
politikā, kurām ir nozīmīga ietekme uz 
svarīgākajām ražošanas nozarēm 
attālākajos reģionos.

Or. pt
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Grozījums Nr. 137
Luís Paulo Alves

Regulas priekšlikums
31. pants – 3.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.b Ņemot vērā būtisko ietekmi uz 
attālāko reģionu vietējo ražošanu, 
31. panta 3.a punktā minētajos pētījumos 
vai novērtējumos analizē ES un Mercosur 
valstu divpusējā nolīguma ietekmi.

Or. pt

Grozījums Nr. 138
Luís Paulo Alves

Regulas priekšlikums
31. pants – 3.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.c Ņemot vērā paredzamo būtisko ietekmi 
uz attālāko reģionu piena nozari, 
31. panta 3.a punktā minētajos pētījumos 
vai novērtējumos analizē piena kvotu 
režīma atcelšanas ietekmi.

Or. pt

Grozījums Nr. 139
Luís Paulo Alves

Regulas priekšlikums
31. pants – 3.d punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.d Attālākajiem reģioniem sevišķi svarīga 
jautājuma gadījumā Komisija paredz 
īpašu sadaļu analīzēs, pētījumos un 
novērtējumos, kurus tā veic saistībā ar 
tirdzniecības nolīgumiem un kopējo 
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lauksaimniecības politiku.

Or. pt

Grozījums Nr. 140
Gabriel Mato Adrover, Nuno Teixeira, Maurice Ponga, Maria do Céu Patrão Neves, 
Luís Paulo Alves, Patrice Tirolien, Juan Fernando López Aguilar, Elie Hoarau

Regulas priekšlikums
31.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

31.a pants
Attālāko reģionu saraksta paplašināšana
Ikreiz, kad tiek paplašināts Eiropas 
Savienības attālāko reģionu saraksts, tiek 
palielināti POSEI programmām 
paredzētie budžeta piešķīrumi.

Or. fr

Grozījums Nr. 141
Dimitar Stoyanov, Slavi Binev

Regulas priekšlikums
33. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisijai uz nenoteiktu laiku tiek 
piešķirtas pilnvaras pieņemt šajā regulā 
minētos deleģētos aktus.

1. Komisijai uz pieciem gadiem tiek 
piešķirtas pilnvaras pieņemt šajā regulā 
minētos deleģētos aktus. Komisija sniedz 
ziņojumu par deleģētajām pilnvarām, 
vēlākais, sešus mēnešus pirms šī piecu 
gadu laikposma beigām.

Or. bg

Pamatojums

В член 290 от ДФЕС е закрепено изрично, че законодателният акт трябва да посочва 
цел, съдържание, обхват и продължителност на делегирането. Предложението на 
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Комисията за предоставяне на правомощия по приемане на делегирани актове за 
неопределен срок противоречи на чл. 290 ДФЕС. Макар неопределеният срок да е все 
пак начин за конкретизиране на продължителността на делегирането, този подход не 
отчита възможността за изменение на  онези фактическите отношения, които 
представляват предмета на делегиране. Имайки предвид, че с делегирани актове 
Комисията изменя или допълва елементи от регламента, е редно на определен период 
от време Комисията да представя доклад относно приложението на всеки делегиран 
акт. Само така Парламентът и Съветът, след като преценят ефекта от 
делегирания акт, ще могат да решат дали да е целесъобразно Комисията да 
продължи да приема делегирани актове в съответната сфера.

Grozījums Nr. 142
Dimitar Stoyanov, Slavi Binev

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Eiropas Parlaments un Padome var 
izteikt iebildumus par deleģēto aktu divu
mēnešu laikā no tā paziņošanas dienas. Pēc 
Eiropas Parlamenta vai Padomes 
iniciatīvas šo termiņu var pagarināt par 
vienu mēnesi.

3. Eiropas Parlaments un Padome var 
izteikt iebildumus par deleģēto aktu triju
mēnešu laikā no tā paziņošanas dienas. Pēc 
Eiropas Parlamenta vai Padomes 
iniciatīvas šo periodu var pagarināt par 
vienu mēnesi.

Or. bg

Pamatojums

Ir jāpagarina iebildumu izteikšanas termiņš, lai Parlamentam un Padomei dotu iespēju 
pamatīgi izpētīt deleģēto aktu un noteikt, vai tā pieņemšana šādā veidā ir izdevīga un pareiza.

Grozījums Nr. 143
Dimitar Stoyanov, Slavi Binev

Regulas priekšlikums
33. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja pēc minētā termiņa ne Eiropas 
Parlaments, ne Padome nav izteikuši 
iebildumus pret deleģēto aktu vai ja pirms 
šīs dienas gan Eiropas Parlaments, gan 
Padome ir informējuši Komisiju par to, ka 
ir pieņēmuši lēmumu neizteikt iebildumus, 

Ja pēc minētā termiņa ne Eiropas 
Parlaments, ne Padome nav izteikuši 
iebildumus pret deleģēto aktu vai ja pirms 
šīs dienas gan Eiropas Parlaments, gan 
Padome ir informējuši Komisiju par to, ka 
ir pieņēmuši lēmumu neizteikt iebildumus, 
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deleģētais akts stājas spēkā tā noteikumos 
paredzētajā dienā.

deleģēto aktu publicē Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī, un šis akts stājas 
spēkā tā noteikumos paredzētajā dienā 
vai — gadījumā, ja šādas norādes nav, —
20 dienas pēc tā publicēšanas Eiropas 
Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Or. bg

Grozījums Nr. 144
Dimitar Stoyanov, Slavi Binev

Regulas priekšlikums
33. pants – 3. punkts – 3.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai novērstu trūkumus Savienības tiesību 
aktos, ikreiz, kad tiek saņemti iebildumi 
pret deleģēto aktu, Komisija sagatavo 
jaunu deleģēto aktu, ko pieņem, 
izmantojot to pašu pamatu, kurš tika 
izmantots noraidītajam aktam, un kas 
attiecas uz tiem pašiem nesvarīgajiem 
regulas elementiem, bet kas ir pārstrādāts, 
ņemot vērā minētos iebildumus.  

Or. bg

Pamatojums

След  като Европейският парламент или Съветът възразят основателно на  
делегиран акт, Комисията трябва да съобрази техните мотиви и съответно да 
измени предложението си. Възражението срещу делегиран акт е различно от 
оттегляне на делегираните правомощия. Затова е възможно приемането на делегиран 
акт относно някои елементи на регламента да е задължително с оглед по-доброто 
уреждане на обществените отношения, но текстът предложен от Комисията да не 
е достатъчно добър, за постигане ефекта на делегирането. Това съответно ще бъде 
посочено в мотивите на възражението срещу делегирания акт. За да не остави 
неуредени обществените отношения, Комисията все пак трябва да приеме делегиран 
акт в тази сфера, но съобразен със забележките на Парламента или Съвета, 
посочени във възражението.
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Grozījums Nr. 145
Maria do Céu Patrão Neves

Regulas priekšlikums
35. pants – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai gan jaunā regula stājas spēkā 
2012. gada 1. janvārī, dalībvalstīm nav 
līdz 2012. gada 1. augustam jāiesniedz 
jauna programma piemērošanai 
2013. gadā, jo tas apgrūtinātu sarunas ar 
attiecīgajiem Komisijas dienestiem. 
Programmu stabilitāte ir izdevīga visiem 
dalībniekiem, jo tā nodrošina juridisko 
noteiktību un turpmāko ieguldījumu 
pareizu plānošanu.

Or. pt


