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Grozījums Nr. 31
Luís Paulo Alves

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Komisijai ir jābūt pilnvarām pieņemt 
deleģētos aktu saskaņā ar Līguma 
290. pantu, lai papildinātu vai grozītu 
atsevišķus nebūtiskus šīs regulas 
elementus. Jānosaka elementi, attiecībā uz 
kuriem šīs pilnvaras drīkst īstenot, kā arī 
nepieciešamie deleģēšanas nosacījumi.

(4) Lai nodrošinātu ar šo regulu izveidotā 
režīma pienācīgu īstenošanu, Komisija ir 
jāpilnvaro pieņemt tiesību aktus saskaņā ar 
Līguma par Eiropas Savienības darbību
290. pantu, lai papildinātu vai grozītu 
atsevišķus nebūtiskus šīs regulas
elementus. Ir jo īpaši svarīgi, lai Komisija 
uzsāktu pienācīgas konsultācijas 
sagatavošanas darbību laikā, tostarp 
apspriedes ar ekspertiem un ar 
reģionālajām un vietējām iestādēm, salu 
reģioniem, mazapdzīvotiem reģioniem vai 
kalnu reģioniem un attālākiem reģioniem, 
lai vēl vairāk nepalielinātu sarežģījumus, 
ar kuriem minētie reģioni jau tagad 
saskaras pašreizējās krīzes dēļ. 
Sagatavojot un izstrādājot deleģētos aktus, 
Komisijai jānodrošina, ka attiecīgie 
dokumenti vienlaicīgi, laikus un 
pienācīgā kārtībā tiktu nosūtīti Eiropas 
Parlamentam un Padomei.

Or. pt

Grozījums Nr. 32
Christa Klaß

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(l) vīns, I pielikuma XII daļa; svītrots

Or. de
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Pamatojums

Lai uzlabotu un stabilizētu kopējā vīna tirgus darbību, tostarp attiecībā uz vīnogām, vīnogu 
misu un vīniem, TKO grozījumus vajadzētu izdarīt tikai ar juridisku pamataktu.

Grozījums Nr. 33
Luís Paulo Alves

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) Komisija ar īstenošanas aktiem bez
323. panta 1. punktā minētās komitejas 
palīdzības uzsāk attiecībā uz liellopu un teļa 
gaļu, ja reprezentatīvā laikposmā kādā 
dalībvalstī vai kādas dalībvalsts reģionā 
liellopu un teļa gaļas vidējā tirgus cena, kas 
reģistrēta, pamatojoties uz 34. panta 1. punktā 
minēto Savienības skalu liemeņu 
klasificēšanai, ir zemāka nekā EUR 1560 par 
tonnu.

c) Komisija ar īstenošanas aktiem, kas 
pieņemti, nepiemērojot 323. panta 
1.a punktu, uzsāk attiecībā uz liellopu un 
teļa gaļu, ja reprezentatīvā laikposmā kādā 
dalībvalstī vai kādas dalībvalsts reģionā 
liellopu un teļa gaļas vidējā tirgus cena, kas 
reģistrēta, pamatojoties uz 34. panta 
1. punktā minēto Savienības skalu liemeņu 
klasificēšanai, ir zemāka nekā EUR 1560 
par tonnu, īpašu uzmanību pievēršot 
teritoriālās kohēzijas principiem, lai 
ņemtu vērā ietekmi uz reģionālajiem 
tirgiem, kuru ekonomika lielā mērā ir 
atkarīga no šāda veida produktiem.

Or. pt

Grozījums Nr. 34
Michel Dantin

Regulas priekšlikums
70.a pants (jauns) – III apakšiedaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

70.a pants
Maksājuma aprēķināšanas metode

Regulas (EK) Nr. 1788/2003 5. panta 
h) punkta izpratnē realizētais piens vai 
piena produkti jāņem vērā, aprēķinot 
maksājumu brīdī, kad tos izved no 
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dalībvalsts teritorijā esošās saimniecības 
vai arī tos komerciāliem mērķiem izmanto 
šajā saimniecībā. Ja pienu vai piena 
produktus, kurus, īstenojot sanitāros 
pasākumus, atbilstoši dalībvalsts 
kompetentās iestādes lēmumam izved no 
saimniecības, lai iznīcinātu, atbilstošie 
daudzumi nav attiecināmi uz piegādēm 
vai tiešo tirdzniecību. Apstrādei vai 
pārstrādei paredzēto pienu, ko saskaņā ar 
līgumu izved no saimniecības, uzskata par 
piegādēm.

Or. fr

Pamatojums

Tā kā šis ir svarīgs elements, īstenošanas regulas Nr. 595/2004 6. pants ir jāiekļauj 
pamataktā, nevis jāsaista ar deleģētu aktu.

Grozījums Nr. 35
Michel Dantin

Regulas priekšlikums
75. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pircēja statusu iepriekš apstiprina 
dalībvalsts saskaņā ar kritērijiem, kas 
Komisijai jānosaka ar deleģētajiem 
aktiem atbilstīgi 80. panta 1. punkta 
f) apakšpunktam.

1. Pircēja statusu iepriekš apstiprina 
dalībvalsts.

2. Neierobežojot stingrākus attiecīgās 
dalībvalsts paredzētos noteikumus, pircējs 
jāatzīst tikai tad, ja:
a) saskaņā ar valsts noteikumiem tas 
iesniedz pierādījumus par savu tirgotāja 
statusu;
b) tam ir telpas attiecīgajā dalībvalstī, kur 
kompetentā iestāde var iepazīties ar 
krājumu uzskaites dokumentiem, 
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reģistriem un citiem dokumentiem, kas 
minēti Regulas (EK) Nr. 595/2004 1

24. panta 2. punktā;
c) tas apņemas atjaunināt krājumu 
uzskaites dokumentus, reģistrus un citus 
dokumentus, kas minēti Regulas (EK) 
Nr. 595/2004 24. panta 2. punktā;
d) tas apņemas vismaz vienreiz gadā 
attiecīgās dalībvalsts kompetentajai 
iestādei nosūtīt pārskatus un deklarācijas, 
kas paredzētas Regulas (EK) Nr. 595/2004 
8. panta 2. punktā.
3. Neierobežojot attiecīgajā dalībvalstī 
noteiktās sankcijas, atzīšana jāatsauc, ja 
vairs netiek ievēroti 2. punkta a) un b) 
apakšpunktā paredzētie nosacījumi.
____________
1 Komisijas 2004. gada 30. marta Regula 
(EK) Nr. 595/2004, ar kuru paredz sīki 
izstrādātus noteikumus par to, kā 
piemērojama Padomes Regula (EK) 
Nr. 1788/2003, ar ko nosaka maksājumu 
piena un piena produktu nozarē (OV L 
94, 31.3.2004., 22. lpp.).

Or. fr

Pamatojums

Tā kā šis ir svarīgs elements, īstenošanas regulas 23. pants attiecībā uz ražotāju saistībām ir 
jāiekļauj pamataktā, nevis jāsaista ar deleģētu aktu.

Grozījums Nr. 36
Michel Dantin

Regulas priekšlikums
75.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

75.a pants
Ražotāju saistības

Ražotāji ir atbildīgi par to, ka pircēji, 
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kuriem viņi veic piegādes, ir atzīti. 
Dalībvalstis var paredzēt sankcijas 
gadījumā, ja piegādes veic pircējiem, kas 
nav atzīti.

Or. fr

Pamatojums

Tā kā šis ir svarīgs elements, īstenošanas regulas 24. panta 1. punkts attiecībā uz ražotāju 
saistībām ir jāiekļauj pamataktā, nevis jāsaista ar deleģētu aktu.

Grozījums Nr. 37
Peter Jahr

Regulas priekšlikums
96. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

96. pants svītrots
Deleģētās pilnvaras

1. Lai novērstu ražošanas potenciāla 
palielināšanos, Komisija ar deleģētajiem 
aktiem var:
(a) izveidot sarakstu, kurā norādītas 
situācijas, kad par izaršanu netiek 
piešķirtas atkārtotās stādīšanas tiesības;
(b) pieņemt noteikumus par stādīšanas 
tiesību nodošanu no vienas rezerves citā 
rezervē;
(c) aizliegt tā vīna vai vīna produktu 
tirdzniecību, kas paredzēts tikai vīnogu 
audzētāja ģimenes patēriņam.
2. Lai nodrošinātu vienādu attieksmi pret 
ražotājiem, kas veic izaršanu, Komisija ar 
deleģētajiem aktiem var pieņemt 
noteikumus, kas nodrošina faktisku 
izaršanu, ja tiek piešķirtas atkārtotās 
stādīšanas tiesības.
3. Lai aizsargātu Savienības līdzekļus un 
Savienības vīna identitāti, izcelsmi un 
kvalitāti, Komisija ar deleģētajiem aktiem 
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var:
(a) paredzēt to, ka jāizveido analītiska 
datubāze ar izotopu datiem, kas palīdzēs 
atklāt krāpšanu, pamatojoties uz 
dalībvalstu ievāktiem paraugiem, un 
noteikumus, kas piemērojami dalībvalstu 
datubāzēm;
(b) pieņemt noteikumus par kontroles 
struktūrām un to savstarpējo palīdzību;
(c) pieņemt noteikumus par dalībvalstu 
konstatējumu kopīgu izmantošanu;
(d) pieņemt noteikumus par sankciju 
piemērošanu ārkārtas apstākļos.

Or. de

Grozījums Nr. 38
Michel Dantin

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) aizliegt tā vīna vai vīna produktu 
tirdzniecību, kas paredzēts tikai vīnogu 
audzētāja ģimenes patēriņam.

c) pieņemt noteikumus attiecībā uz vīnu
vai vīna produktiem, kas paredzēti tikai 
vīnogu audzētāja ģimenes patēriņam.

Or. fr

Pamatojums

Atstājot minēto pantu šādā redakcijā, vairs nebūtu atļauta vīna ražošana ģimenes patēriņam, 
kas patlaban ir atļauta saskaņā ar Kopienas noteikumiem.
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Grozījums Nr. 39
Peter Jahr

Regulas priekšlikums
97. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija ar īstenošanas aktiem var 
paredzēt visus vajadzīgos pasākumus, kas 
saistīti ar šo apakšiedaļu, tostarp 
noteikumus par:

Komisija pieņem īstenošanas noteikumus 
attiecībā uz šo apakšiedaļu, kuri ietver še 
turpmāk minēto: 

a) jaunu stādīšanas tiesību piešķiršanu, 
tostarp par reģistrēšanas un paziņošanas 
pienākumu;

a) noteikumus, lai novērstu pārmērīgas 
administratīvās izmaksas, piemērojot šajā 
apakšiedaļā paredzētos noteikumus ;

b) atkārtotās stādīšanas tiesību nodošanu, 
tostarp par samazinājuma koeficientu;

b) apstādīto platību 91. panta 2. punkta 
nozīmē līdzāspastāvēšanu;

c) uzskaiti, kas jākārto dalībvalstīm, un 
paziņojumiem Komisijai, tostarp par 
iespējamu rezerves sistēmas izvēli;

c) šīs regulas 93. panta 5. punktā minētā 
samazinājuma koeficienta piemērošanu.

d) stādīšanas tiesību piešķiršanu no 
rezerves;
e) pārbaudēm, kas jāveic dalībvalstīm, un 
ar šīm pārbaudēm saistītās informācijas 
paziņošanu Komisijai;
f) dalībvalstu paziņojumu par nodomu 
savā teritorijā piemērot 89. panta 
5. punktu.

Or. de

Grozījums Nr. 40
Luís Paulo Alves

Regulas priekšlikums
101. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pasākumus atbalsta summu noteikšanai 
veic Padome saskaņā ar Līguma 43. panta 
3. punktu.

2. Atbalsta summas, kas minētas 
1. punktā, Komisija nosaka ar īstenošanas 
aktiem, kas pieņemti saskaņā ar 
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323. panta 1.a punktu, ņemot vērā 
8. panta 1. punkta e) apakšpunkta 
ii) ievilkumā noteikto sausā vājpiena 
atsauces cenu un vājpiena un sausā 
vājpiena tirgus situācijas attīstību.
Attiecībā uz ierosinātajiem pašreizējās 
regulas grozījumiem ir svarīgi ņemt vērā 
atbalsta pasākumus par labu visattālāko 
reģionu lauksaimniecības produktiem.

Or. pt

Grozījums Nr. 41
Michel Dantin

Regulas priekšlikums
108.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

108.a pants (jauns)
Produkti, par kuriem var pretendēt uz 

atbalstu
1. Dalībvalstis var izmaksāt atbalstu par 
produktiem, par kuriem var pretendēt uz 
atbalstu un kuru saraksts ir I pielikumā 
Komisijas 2008. gada 10. jūlija Regulā 
(EK) Nr. 657/2008, ar ko nosaka sīki 
izstrādātus noteikumus par to, kā 
piemērot Padomes Regulu (EK) 
Nr. 1234/2007 attiecībā uz Kopienas 
atbalstu piena un dažu piena produktu 
piegādē izglītības iestāžu skolēniem1. Tās 
drīkst piemērot stingrākus kritērijus 
saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 657/2008 
I pielikumā noteiktajām prasībām 
produktiem, par kuriem var pretendēt uz 
atbalstu. 
2. Francijas aizjūras departamentos 
šokolādes piens vai citādi aromatizēts 
piens, kas minēts Regulas (EK) 
Nr. 657/2008 I pielikumā, var būt 
atjaunots piens.
3. Attiecībā uz I kategorijas produktiem 
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dalībvalstis var atļaut pievienot lielākais 
5 mg fluora uz vienu kilogramu. 
4. Atbalstu par produktiem, kas minēti 
Regulas (EK) Nr. 657/2008 I pielikumā, 
piešķir tikai tad, ja tie atbilst prasībām, 
kas noteiktas Regulā (EK) Nr. 852/2004 
un Regulā (EK) Nr. 853/2004, un jo īpaši 
Regulas (EK) Nr. 853/2004 II pielikuma 
I sadaļā noteiktajām prasībām attiecībā uz 
apstrādi apstiprinātā uzņēmumā un 
identifikācijas marķējumu. 
________________
1 OV L 183, 11.7.2008., 17. lpp.

Or. fr

Pamatojums

Tā kā produkti, par kuriem var pretendēt uz atbalstu, piegādājot skolēniem piena produktus, 
ir strukturāls atbalsta elements, tie jāiekļauj pamataktā (pārņemts no īstenošanas regulas 
Nr. 657/2008 3. panta un I pielikuma).

Grozījums Nr. 42
Michel Dantin

Regulas priekšlikums
108.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

108.b pants
Nosacījumi atbalsta piešķiršanai

1. Labuma guvēji no atbalsta ir skolēni, 
kas regulāri apmeklē šādu veidu izglītības 
iestādes: bērnudārzus vai citas 
pirmsskolas izglītības iestādes, 
pamatizglītības un vidējās izglītības 
iestādes, ko pārvalda vai ir apstiprinājusi 
dalībvalsts kompetentā iestāde. 
Minētie skolēni gūst labumu no atbalsta 
tikai skolas dienās. Kopējo skolas dienu 
skaitu, atskaitot brīvdienas, izglītības 
pārvaldes iestādes vai izglītības iestādes 
paziņo dalībvalsts kompetentajai iestādei 
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un attiecīgā gadījumā pieteikuma 
iesniedzējam. 
Skolēni negūst labumu no atbalsta laikā, 
kad viņi uzturas brīvdienu nometnēs.
2. Uz atbalstu var pieteikties: 
a) izglītības iestāde;
b) izglītības pārvaldes iestāde attiecībā uz 
produktiem, ko izdala skolēniem tās 
pārvaldības teritorijā; 
c) produktu piegādātājs, ja dalībvalsts ir 
paredzējusi šādu iespēju; 
d) organizācija, kas darbojas vienas vai 
vairāku izglītības iestāžu vai vienas vai 
vairāku izglītības pārvaldes iestāžu vārdā 
un ir īpaši izveidota šādam mērķim, ja 
dalībvalsts ir paredzējusi šādu iespēju. 
3. Pretendenti atbalsta saņemšanai ir 
jāapstiprina tās dalībvalsts kompetentajai 
iestādei, kurā atrodas izglītības iestāde, 
kam piegādā minētos produktus.

Or. fr

Pamatojums

Tā kā nosacījumi atbalsta piešķiršanai par piena produktu piegādi skolēniem ir strukturāls 
atbalsta elements, tie jāiekļauj pamataktā (pārņemts Regulas (EK) Nr. 657/2008 2. pants, 
5. panta 3. punkts, 6. panta 2. punkts un 7. pants).

Grozījums Nr. 43
Michel Dantin

Regulas priekšlikums
109. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai ņemtu vērā piena produktu 
patēriņa modeļu attīstību un inovācijas un 
attīstību piena produktu tirgū, Komisija ar 
deleģētajiem aktiem nosaka 108. panta 
1. punktā minētos produktus.

svītrots
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Or. fr

Pamatojums

Tā kā produkti, par kuriem var pretendēt uz atbalstu, piegādājot skolēniem piena produktus, 
ir strukturāls atbalsta elements, tie jāiekļauj pamataktā.

Grozījums Nr. 44
Michel Dantin

Regulas priekšlikums
109. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Lai nodrošinātu to, ka piemērotie 
saņēmēji un pieteikumu iesniedzēji varētu 
pretendēt uz 108. panta 1. punktā minēto 
atbalstu, Komisija ar deleģētajiem aktiem 
var pieņemt atbalsta piešķiršanas 
nosacījumus. 

2. Lai nodrošinātu to, ka piemērotie 
saņēmēji un pieteikumu iesniedzēji varētu 
pretendēt uz 108. panta 1. punktā minēto 
atbalstu, Komisija ar deleģētajiem aktiem 
var pieņemt atbalsta piešķiršanas 
nosacījumus. 

Lai nodrošinātu to, ka pieteikumu 
iesniedzēji ievēro savas saistības, Komisija 
ar deleģētajiem aktiem paredz pasākumus 
krāpšanas un pārkāpumu novēršanai, 
tostarp:

Lai nodrošinātu to, ka pieteikumu 
iesniedzēji ievēro savas saistības, Komisija 
ar deleģētajiem aktiem paredz 
nodrošinājuma iesniegšanu, lai garantētu 
izpildi, ja izmaksāts atbalsta avanss.

a) atbalsta shēmas dalības tiesību 
apturēšanu;
b) nodrošinājuma iesniegšanu, lai garantētu 
izpildi, ja izmaksāts atbalsta avanss, un 

c) sankciju piemērošanu, lai atturētu no 
krāpnieciskas darbības.

Or. fr

Pamatojums

Juridiskās skaidrības labad Komisijai piešķirtās pilnvaras attiecībā uz sankciju piemērošanu 
ir jāpārgrupē horizontālajos pantos. Atsevišķā pantā ir jānosaka sankciju piemērošanas 
princips katram pasākumam, šo principu izklāstot vairākos horizontālos pantos.
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Grozījums Nr. 45
Peter Jahr

Regulas priekšlikums
111. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Savienība finansē maksājumu tām 
ražotāju organizācijām apiņu nozarē, kas 
atzītas saskaņā ar 209. pantu, lai finansētu
minētajā pantā paredzētos mērķus.

1. Tām ražotāju organizācijām apiņu 
nozarē, kas atzītas saskaņā ar 209. pantu, 
Savienība finansē maksājumu, kurš 
paredzēts minētajā pantā paredzēto mērķu 
finansēšanai un kura apmērs Vācijai ir 
EUR 2 277 000 gadā.

2. Savienības gada finansējums 1. punktā 
paredzētajam maksājumam ražotāju 
organizācijām ir EUR 2 277 000 Vācijai.

2. Summu, kas jāizmaksā katrai ražotāju 
organizācijai, aprēķina, proporcionāli 
ņemot vērā šīs organizācijas biedru ar 
apiņiem apstādītās teritorijas, par kurām 
var pretendēt uz atbalstu. Vācijā uz 
atbalsta saņemšanu var pretendēt par 
apiņu platībām, kuras pieteikuma 
iesniegšanas brīdī ir apstādītas ar vienotu 
blīvumu vismaz 1500 stādu uz hektāru 
dubultā rindā vai vismaz 2000 stādu uz 
hektāru vienā rindā.
3. Pirms maksājuma piešķiršanas Vācijas 
kompetentā iestāde veic visu pieteikumu 
atbalsta saņemšanai administratīvu 
pārbaudi attiecībā uz platībām, par kurām 
iesniegts pieteikums, ņemot vērā jo īpaši 
datus, kas iegūti no integrētās vadības un 
kontroles sistēmas saskaņā ar Regulas 
(EK) Nr. 73/2009 II sadaļas 4. nodaļu.
4. Turklāt veic pārbaudes uz vietas visās 
ražotāju organizācijās, aptverot vismaz 
5 % no piešķiramā atbalsta. Par šīm 
pārbaudēm var iepriekš paziņot, ja vien 
tas nekaitē pārbaudes nolūkam.
5. Nepamatotu maksājumu gadījumā pēc 
analoģijas piemēro Komisijas Regulas 
(EK) Nr. 1122/2009 80. pantu. 

Or. de
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Grozījums Nr. 46
Peter Jahr

Regulas priekšlikums
112. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai nodrošinātu to, ka ar atbalstu tiek 
finansēti 209. pantā minētie mērķi, 
Komisija ar deleģētajiem aktiem var 
pieņemt noteikumus par:

Lai nodrošinātu to, ka ar atbalstu tiek 
finansēti 209. pantā minētie mērķi, 
Komisija ar īstenošanas aktiem var 
pieņemt pasākumus, kas vajadzīgi saistībā 
ar šo punktu, par:

a) atbalsta pieteikumiem, tostarp 
noteikumus par termiņiem un 
pavaddokumentiem;

a) atbalsta maksājumiem;

tiesībām uz atbalstu, tostarp noteikumus 
par atbilstīgām apiņu platībām un katrai 
ražotāju organizācijai izmaksājamo summu 
aprēķināšanu;

b) pieteikumu atbalsta saņemšanai 
iesniegšanas procedūru, tostarp 
noteikumus saistībā ar termiņiem un 
pavaddokumentiem;

sankcijām, kas jāpiemēro nepamatota 
maksājuma gadījumā.

c) pārbaužu veikšanu.

Or. de

Grozījums Nr. 47
Michel Dantin

Regulas priekšlikums
118. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Deleģētās pilnvaras Atzīšanas plānu finansēšana
Lai nodrošinātu to, ka atbalsts ražotāju 
grupām augļu un dārzeņu nozarē tiek 
izmantots efektīvi un mērķtiecīgi, 
Komisija ar deleģētajiem aktiem pieņem 
noteikumus par: 

1. Attiecībā uz pārdoto produkciju, kuras 
vērtība pārsniedz EUR 1 000 000, 
117. panta 3. punktā norādītās atbalsta 
likmes samazina uz pusi.
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a) ražotāju grupas atzīšanas plāna 
finansējumu;

2. Atbalstam, kas minēts 117. panta 
1. punkta a) apakšpunktā, attiecībā uz 
katru ražotāju grupu piemēro maksimālo 
apjomu EUR 100 000 gadā.

b) atbalsta minimālo un maksimālo 
apjomu un Savienības līdzfinansējuma 
pakāpi;
c) atbalsta aprēķinu bāzi, ieskaitot 
ražotāju grupas pārdotās produkcijas 
vērtību;

3. Ja īstenošanas laikposms ir īsāks par 
pilnu kalendāro gadu, 2. punktā norādīto 
maksimālo apjomu proporcionāli 
samazina.

d) ražotāju grupu atbilstību; 4. Atbalstu, kas minēts 117. panta 
1. punktā, izmaksā:

e) ražotāju grupas galvenajām darbībām; a) gada vai pusgada iemaksu veidā katra 
gada vai pusgada perioda beigās par 
atzīšanas plāna īstenošanu vai

f) atzīšanas plānu saturu, iesniegšanu un 
apstiprināšanu; 

b) iemaksās, kas aptver daļu no gada 
perioda, ja plāns sākas gada perioda laikā 
vai ja atzīšana notiek pirms gada perioda 
beigām. 

g) nosacījumiem, saskaņā ar kuriem 
ražotāju grupas var pieprasīt izmaiņas 
atzīšanas plānos;

Lai aprēķinātu iemaksas, dalībvalstis par 
pamatu var izmantot pārdoto produkciju, 
kas atbilst citam periodam, nevis laika 
periodam, attiecībā uz kuru tiek veikta 
iemaksa, ja to prasa pārbaudes. Atšķirība 
starp periodiem ir mazāka nekā faktiskais 
perioda ilgums. 

h) atbalstu ieguldījumiem; 5. Maiņas kurss, ko piemēro 1. un 2. 
punktā norādītajām summām, ir Eiropas 
Centrālās bankas jaunākais publicētais 
kurss pirms pirmās dienas laika periodā, 
par kuru tiek piešķirts attiecīgais atbalsts.

i) ražotāju grupu apvienošanos un 
atbalsta nepārtrauktību. 

Or. fr

Pamatojums

Finansējums, atbalsta aprēķinu bāze, atbalsta slieksnis un maksimālais apjoms, 
līdzfinansējuma apmērs, kā arī ražotāju grupu tiesības saņemt atbalstu ir strukturāli atbalsta 
elementi un tādēļ ir jāiekļauj pamataktā (šajā gadījumā 118. panta a) daļā). Uz citiem 
elementiem saistībā ar ražotāju grupu tiešu pārvaldību attiecas vienota tiesību aktu 
piemērošanas kārtība, un tādēļ tiem piemēro īstenošanas aktus.
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Grozījums Nr. 48
Michel Dantin

Regulas priekšlikums
118.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

118.a pants
Savienības finansiālais ieguldījums

1. Eiropas Savienības ieguldījums 
117. panta 1. punkta a) apakšpunktā 
minētā atbalsta finansēšanā ir šāds: 
a) 75 % reģionos, kuri ir tiesīgi saņemt 
atbalstu saskaņā ar konverģences mērķi, 
un
b) 50 % pārējos reģionos.
Atlikušo atbalsta daļu izmaksā dalībvalsts 
kā vienotas likmes maksājumu. 
Pieteikumā atbalsta saņemšanai abc 
obligāti jāiekļauj pierādījumi attiecībā uz 
atbalsta izmantošanu. 
2. Savienības ieguldījums tā atbalsta 
finansēšanā, kas minēts 117. panta 
1. punkta b) apakšpunktā un izteikts kā 
kapitāla dotācija vai kapitāla dotācijas 
ekvivalents, nepārsniedz šādu procentuālo 
daļu no attaisnotajām ieguldījumu 
izmaksām:
a) 50 % reģionos, kuri ir tiesīgi uz 
atbalstu saskaņā ar konverģences mērķi, 
un
b) 30 % pārējos reģionos.
3. Attiecīgās dalībvalstis apņemas 
piedalīties ieguldījumu izmaksu 
finansēšanā, sedzot vismaz 5 % no 
attaisnotajām izmaksām.
Atbalsta saņēmēji piedalās attaisnoto 
ieguldījumu izmaksu finansēšanā, sedzot 
vismaz:
a) 25 % reģionos, kuri ir tiesīgi saņemt 
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atbalstu saskaņā ar konverģences mērķi, 
un
b) 45 % pārējos reģionos.

Or. fr

Pamatojums

Finansējums, atbalsta aprēķinu bāze, atbalsta slieksnis un maksimālais apjoms, 
līdzfinansējuma apmērs, kā arī ražotāju grupu tiesības saņemt atbalstu ir strukturāli atbalsta 
elementi un tādēļ ir jāiekļauj pamataktā (šajā gadījumā 118. panta b) daļā). Uz citiem 
elementiem saistībā ar ražotāju grupu tiešu pārvaldību attiecas vienota tiesību aktu 
piemērošanas kārtība, un tādēļ tiem piemēro īstenošanas aktus.

Grozījums Nr. 49
Michel Dantin

Regulas priekšlikums
118.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

118.b pants
Pārdotās produkcijas vērtība

1. Ražotāju grupām mutatis mutandis 
piemēro 126.c pantu.
2. Ja pārdotās produkcijas vērtības 
samazināšanās ir notikusi tādu iemeslu 
dēļ, kuri ir pienācīgi pamatoti atbilstoši 
dalībvalsts prasībām un kuri ir ārpus 
ražotāju grupas atbildības sfēras un 
kontroles, pārdotās produkcijas vērtībai ir 
jābūt ne mazākai par 65 % no vērtības, 
kas deklarēta iepriekšējā pieteikumā 
atbalsta saņemšanai vai pieteikumos, kuri 
aptver jaunāko gada segmentu, ko 
pārbaudījusi dalībvalsts, vai, ja tādu nav, 
no vērtības, kas sākotnēji deklarēta 
apstiprinātajā atzīšanas plānā.
3. Pārdotās produkcijas vērtību aprēķina 
saskaņā ar tiesību aktiem, kas 
piemērojami tajā periodā, par kuru tiek 
prasīts atbalsts.

Or. fr
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Pamatojums

Finansējums, atbalsta aprēķinu bāze, atbalsta slieksnis un maksimālais apjoms, 
līdzfinansējuma apmērs, kā arī ražotāju grupu tiesības saņemt atbalstu ir strukturāli atbalsta 
elementi un tādēļ ir jāiekļauj pamataktā (šajā gadījumā 118. panta c) daļā). Uz citiem 
elementiem saistībā ar ražotāju grupu tiešu pārvaldību attiecas vienota tiesību aktu 
piemērošanas kārtība, un tādēļ tiem piemēro īstenošanas aktus.

Grozījums Nr. 50
Michel Dantin

Regulas priekšlikums
118.c pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

118.c pants
Ražotāju grupu tiesības pretendēt uz 

atbalsta saņemšanu
Dalībvalstis izvērtē ražotāju grupu tiesības 
saņemt atbalstu saskaņā ar šo regulu, lai 
pārliecinātos, ka atbalsta piešķiršana ir 
pienācīgi pamatota, ņemot vērā apstākļus 
un datumu, kad piešķirts iepriekšējais 
publiskais atbalsts ražotāju organizācijām 
un grupām, no kurām nākuši attiecīgās 
ražotāju grupas biedri, kā arī biedru 
pārvietošanos starp ražotāju 
organizācijām un ražotāju grupām.

Or. fr

Pamatojums

Finansējums, atbalsta aprēķinu bāze, atbalsta slieksnis un maksimālais apjoms, 
līdzfinansējuma apmērs, kā arī ražotāju grupu tiesības saņemt atbalstu ir strukturāli atbalsta 
elementi un tādēļ ir jāiekļauj pamataktā (šajā gadījumā 118. panta d) daļā). Uz citiem 
elementiem saistībā ar ražotāju grupu tiešu pārvaldību attiecas vienota tiesību aktu 
piemērošanas kārtība, un tādēļ tiem piemēro īstenošanas aktus.
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Grozījums Nr. 51
Michel Dantin

Regulas priekšlikums
119. pants – d, e, f, g, h apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) ražotāju grupas galvenajām darbībām;
e) atzīšanas plānu saturu, iesniegšanu un 
apstiprināšanu; 
f) nosacījumiem, saskaņā ar kuriem 
ražotāju grupas var pieprasīt izmaiņas 
atzīšanas plānos;
g) atbalstu ieguldījumiem; 
h) ražotāju grupu apvienošanos un 
atbalsta nepārtrauktību. 

Or. fr

Pamatojums

Finansējums, atbalsta aprēķinu bāze, atbalsta slieksnis un maksimālais apjoms, 
līdzfinansējuma apmērs, kā arī ražotāju grupu tiesības saņemt atbalstu ir strukturāli atbalsta 
elementi un tādēļ ir jāiekļauj pamataktā. Uz citiem elementiem (šajā gadījumā 118. panta e) 
līdz i) daļa) saistībā ar ražotāju grupu tiešu pārvaldību attiecas vienota tiesību aktu 
piemērošanas kārtība, un tādēļ tiem piemēro īstenošanas aktus.

Grozījums Nr. 52
Michel Dantin

Regulas priekšlikums
126. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Deleģētās pilnvaras Darbības fondu finansēšana
Lai nodrošinātu efektīvu, mērķtiecīgu un 
ilgtspējīgu atbalstu ražotāju 
organizācijām augļu un dārzeņu, 
Komisija ar deleģētajiem aktiem var 
pieņemt noteikumus par: 

Finansiālās iemaksas darbības fondā, kas 
minēts 120. panta 1. punktā, nosaka 
ražotāju organizācija.

a) darbības fondiem un darbības 
programmām, tostarp noteikumus par: 

Visiem ražotājiem ir jābūt iespējai gūt 
labumu no darbības fonda, un visiem 
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ražotājiem ir jābūt iespējai demokrātiski 
piedalīties lēmumu pieņemšanā par 
ražotāju organizācijas fondu izlietojumu 
un finansiālajām iemaksām darbības 
fondos.

i) darbības fondu finansējumu un 
izmantošanu,
ii) darbības programmu saturu, 
apstiprināšanu un grozījumiem,
iii) ar darbības programmu saistīto 
pasākumu, darbību vai izdevumu 
atbilstību un ar to saistītos papildinošos 
valsts noteikumus, 
iv) darbības programmu un lauku 
attīstības programmu saistību,
v) daļējām darbības programmām,
vi) darbības programmu uzraudzību un 
novērtējumu;
b) valsts sistēmu un valsts stratēģiju 
attiecībā uz darbības programmām, 
tostarp noteikumus par:
i) valsts sistēmas un valsts stratēģijas 
struktūru un saturu,
ii) uzraudzību, novērtējumu un 
paziņojumiem saistībā ar valsts sistēmu 
un valsts stratēģiju;
c) Savienības finansiālo palīdzību, tostarp 
noteikumus par: 
i) Savienības finansiālās palīdzības 
aprēķinu bāzi, jo īpaši ražotāju 
organizācijas pārdotās produkcijas 
vērtību,
ii) atbalsta aprēķinam piemērojamajiem 
atsauces periodiem,
iii) finansiālās palīdzības saņemšanas 
tiesību samazinājumu novēlotas atbalsta 
pieteikuma iesniegšanas gadījumā,
iv) nodrošinājumu iesniegšanu un 
atsavināšanu avansa maksājumu 
gadījumos;
d) krīzes novēršanas un pārvarēšanas 
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pasākumiem, tostarp noteikumus par:
i) krīžu novēršanas un pārvarēšanas 
pasākumu izvēli, 
ii) definīciju izņemšanai no tirgus,
iii) izņemto produktu galamērķiem,
iv) maksimālo atbalstu par izņemšanu no 
tirgus,
v) iepriekšējiem paziņojumiem, ja notiek 
izņemšana no tirgus,
vi) pārdotās produkcijas apjoma 
aprēķināšanu, ja notiek izņemšana no 
tirgus, 
vii) Eiropas emblēmas attēlošanu uz to 
produktu iepakojuma, kas paredzēti 
bezmaksas izplatīšanai,
viii) nosacījumiem no tirgus izņemto 
produktu saņēmējiem,
ix) priekšlaicīgas ražas novākšanas un 
ražas nenovākšanas definīcijām,
x) nosacījumiem, kad izmanto 
priekšlaicīgas ražas novākšanu un ražas 
nenovākšanu, 
xi) ražas apdrošināšanas mērķiem,
xii) nelabvēlīgu klimatisko apstākļu 
definīciju,
xiii) nosacījumiem attiecībā uz atbalstu 
kopējo fondu izveidošanas administratīvo 
izmaksu segšanai;
e) valsts finansiālo palīdzību, tostarp 
noteikumus par:
i) ražotāju organizācijas pakāpi,
ii) darbības programmu grozījumiem,
iii) finansiālās palīdzības saņemšanas 
tiesību samazinājumu novēlotas 
finansiālas palīdzības pieteikuma 
iesniegšanas gadījumā,
iv) nodrošinājumu iesniegšanu, 
atbrīvojumu un atsavināšanu avansa 
maksājumu gadījumos,
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v) Savienības atlīdzināto maksimālo daļu 
no valsts finansiālās palīdzības.

Or. fr

Pamatojums

Le financement, la base de calcul de l’aide, le seuil et plafonds de l'aide et le degré de 
cofinancement, ainsi que l'admissibilité des fonds opérationnels et programmes opérationnels 
constituent des éléments structurants de l'aide, et doivent à ce titre relever de l'acte de base 
(ici, la disposition de l'article 126 point a-i). Les autres composants relevant de la gestion 
directe des groupements de producteurs relèvent d'une application uniforme du droit, donc 
d'actes d’exécution. Par ailleurs, s'agissant du §3 point c iii, par souci de clarté juridique, il 
convient de regrouper dans des articles horizontaux les compétences d’application conférées 
à la Commission s’agissant des sanctions. Le principe de la sanction doit être ainsi arrêté par 
mesure dans un article ad hoc, et une série d’articles horizontaux décline ensuite ce principe.

Grozījums Nr. 53
Michel Dantin

Regulas priekšlikums
126.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

126.a pants
Darbības programmu pasākumu, darbību 

un izdevumu atbilstība atbalsta 
piešķiršanas nosacījumiem

1. Dalībvalstis valsts stratēģijā nosaka 
maksimālās fonda procentuālās daļas, 
kuras var iztērēt katram individuālam 
pasākumam un/vai pasākuma veidam, 
un/vai izdevumus, kas nodrošina 
atbilstošu līdzsvaru starp dažādiem 
pasākumiem.
2. Dalībvalstis var pieņemt noteikumus, 
kas papildina Regulu (EK) Nr. 1182/2007 
un šo regulu saistībā ar darbības 
programmu pasākumu, darbību un 
izdevumu attaisnotību.

Or. fr
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Pamatojums

Finansējums, atbalsta aprēķinu bāze, atbalsta slieksnis un maksimālais apjoms, 
līdzfinansējuma apmērs, kā arī ražotāju grupu tiesības saņemt atbalstu ir strukturāli atbalsta 
elementi un tādēļ ir jāiekļauj pamataktā (šajā gadījumā 126.a panta iii) daļā). Uz citiem 
elementiem saistībā ar ražotāju grupu tiešu pārvaldību attiecas vienota tiesību aktu 
piemērošanas kārtība, un tādēļ tiem piemēro īstenošanas aktus.

Grozījums Nr. 54
Michel Dantin

Regulas priekšlikums
126.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

126.b pants
Ražotāju organizācijas realizētās 

produkcijas vērtība
1. Šajā nodaļā ražotāju organizācijas 
realizētās produkcijas vērtību aprēķina,
pamatojoties uz ražotāju organizācijas 
biedru saražoto produkciju, ar kuru 
saistībā ražošanas organizāciju ir atzīta.
2. Realizētās produkcijas vērtība ietver to 
biedru saražoto produkciju, kuri izstājas 
no ražotāju organizācijas vai pievienojas 
tai. Dalībvalstis paredz nosacījumus, lai 
izvairītos no divkāršas uzskaites. 
3. Realizētās produkcijas vērtība neietver 
augļu un dārzeņu pārstrādes produktu 
vērtību un visu citu to produktu vērtību, 
kuri nav augļu un dārzeņu nozares 
produkti.
Tomēr to pārstrādei paredzēto augļu un 
dārzeņu realizētās produkcijas vērtību, 
kuri pārstrādāti vienā no augļu un 
dārzeņu pārstrādes produktiem, kas 
uzskaitīti I pielikuma X daļā, vai jebkurā 
citā apstrādātā lauksaimniecības 
produktā, kas minēts šajā pantā un sīkāk 
aprakstīts VIa pielikumā un ko pārdevusi 
ražotāju organizācija, ražotāju 
organizāciju apvienība vai ražotāji un 
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kooperatīvi, kuri ir šādas apvienības 
biedri, vai šā panta 7. punktā minētie 
meitasuzņēmumi paši vai to 
ārpakalpojumu sniedzēji, aprēķina, 
piemērojot šo pārstrādes produktu 
faktūrrēķinā norādītajai vērtībai vienotu 
procentuālo likmi.
Minētā vienotā likme ir šāda:
a) 53 % augļu sulām;
b) 73 % koncentrētām sulām;
c) 77 % tomātu koncentrātam;
d) 62 % saldētiem augļiem un dārzeņiem;
e) 48 % konservētiem augļiem un 
dārzeņiem;
f) 70 % konservētām atmatenēm;
g) 81 % augļiem, kas konservēti īslaicīgai 
uzglabāšanai sālījumā;
h) 81 % žāvētiem augļiem;
i) 27 % citiem augļu un dārzeņu 
pārstrādes produktiem;
j) 12 % pārstrādātiem aromātiskiem 
augiem;
k) 41 % paprikas pulverim. 
4. Dalībvalstis var atļaut ražošanas 
organizācijām realizētās produkcijas 
vērtībā ietvert arī blakusproduktu vērtību.
5. Realizētās produkcijas vērtība ietver arī 
tās produkcijas vērtību, kas izņemta no 
tirgus un nodota saskaņā ar Regulas (EK) 
Nr. 1182/2007 10. panta 4. punkta a) un 
b) apakšpunktu, par aplēsto vidējo cenu, 
par kādu ražotāju organizācija tos 
tirgojusi iepriekšējā gadā. 
6. Realizētās produkcijas vērtībā ieskaita 
tikai to ražotāju organizācijas biedru 
produkciju, kuru pārdevusi attiecīgā 
ražotāju organizācija. To ražotāju 
organizācijas biedru produkciju, ko 
pārdod cita ražotāju organizācija, kuru 
izraudzījusies pašu organizācija, saskaņā 
ar 213. panta 2. punkta b) un 
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c) apakšpunktu ieskaita otras ražotāju 
organizācijas realizētās produkcijas 
vērtībā.
7. Faktūrrēķinu par realizēto augļu un 
dārzeņu produkciju attiecīgā gadījumā 
izraksta „izvedot no ražotāju 
organizācijas” kā par produktu, kas 
uzskaitīts I pielikuma IX daļā un kas ir 
fasēts un sagatavots, neieskaitot:
a) PVN;
b) iekšējās transporta izmaksas, ja ir liels 
attālums starp ražotāju organizācijas 
centralizētās pieņemšanas vai fasēšanas 
punktiem un ražotāju organizācijas 
izplatīšanas punktu.
Īstenojot b) apakšpunkta noteikumus, 
dalībvalstis nosaka samazinājumus, kas 
piemērojami faktūrrēķinā norādīto to 
produktu vērtībai, par kuriem rēķini 
izrakstīti dažādos piegādes vai 
transportēšanas posmos;
8. Realizētās produkcijas vērtību var 
aprēķināt arī posmā „izvedot no 
meitasuzņēmuma” atbilstīgi tiem pašiem 
noteikumiem, kas paredzēti 6. punktā, ar 
noteikumu, ka vismaz 90 % no 
meitasuzņēmuma kapitāla pieder:
a) ražotāju organizācijām vai ražotāju 
organizāciju apvienībai, vai
b) ja to apstiprina dalībvalsts, ražotāju 
organizāciju vai ražotāju organizāciju 
apvienību biedriem, ja tie ir kooperatīvi, 
un tādējādi tie veicina tādu mērķu 
sasniegšanu, kas uzskaitīti Regulas (EK) 
Nr. 1182/2007 3. panta 1 punkta b) un 
c) apakšpunktā.
9. Ja produkcijas samazināšanās ir 
notikusi klimata apstākļu, augu vai 
dzīvnieku slimību vai kaitēkļu invāzijas 
dēļ, realizētās produkcijas vērtībā var 
ieskaitīt visas apdrošināšanas atlīdzības, 
kas šo iemeslu dēļ saņemtas par ražas 
apdrošināšanas pasākumiem, uz kuriem 
attiecas III nodaļas 6. iedaļa vai 
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līdzvērtīgi ražotāju organizācijas 
pasākumi.

Or. fr

Pamatojums

Finansējums, atbalsta aprēķinu bāze, atbalsta slieksnis un maksimālais apjoms, 
līdzfinansējuma apmērs, kā arī ražotāju grupu tiesības saņemt atbalstu ir strukturāli atbalsta 
elementi un tādēļ ir jāiekļauj pamataktā (šajā gadījumā 126.c panta i) daļā). Uz citiem 
elementiem saistībā ar ražotāju grupu tiešu pārvaldību attiecas vienota tiesību aktu 
piemērošanas kārtība, un tādēļ tiem piemēro īstenošanas aktus.

Grozījums Nr. 55
Michel Dantin

Regulas priekšlikums
126.c pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

126.c pants
Maksimālais atbalsts par izņemšanu no 

tirgus
1. Atbalsts par izņemšanu no tirgus, kas 
ietver gan Savienības iemaksu, gan 
ražotāju organizācijas iemaksu, nedrīkst 
pārsniegt summas, kas noteiktas X 
pielikumā attiecībā uz šajā pielikumā 
minētajiem produktiem. Citiem 
produktiem dalībvalstis nosaka 
maksimālo atbalsta summu.
2. Attiecībā uz jebkuru produktu jebkurā 
ražotāju organizācijā no tirgus izņemtās 
produkcijas apjoms nedrīkst pārsniegt 
5 % no pārdotās produkcijas apjoma. 
Tomēr minētajā procentuālajā daļā 
neņem vērā daudzumus, kas realizēti kādā 
no veidiem, kuri minēti Regulas (EK) Nr. 
1182/2007 10. panta 4. punkta a) un b) 
apakšpunktā, vai jebkādā citā veidā, ko 
apstiprinājusi dalībvalsts.
Pārdotās produkcijas apjomu aprēķina kā 
vidējo pārdotās produkcijas apjomu 
iepriekšējos trīs gados. Ja šī informācija 
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nav pieejama, izmanto pārdotās 
produkcijas apjomu, par kādu ražotāju 
organizācija tikusi atzīta.
Pirmajā daļā minētie procenti ir gada 
vidējais rādītājs trīs gadu periodā. 
Pieļaujamais pārsniegums gadā ir 
noteikts 5 % apmērā.

Or. fr

Pamatojums

Finansējums, atbalsta aprēķinu bāze, atbalsta slieksnis un maksimālais apjoms, 
līdzfinansējuma apmērs, kā arī ražotāju grupu tiesības saņemt atbalstu ir strukturāli atbalsta 
elementi un tādēļ ir jāiekļauj pamataktā (šajā gadījumā 126.d panta iv) daļā). Uz citiem 
elementiem saistībā ar ražotāju grupu tiešu pārvaldību attiecas vienota tiesību aktu 
piemērošanas kārtība, un tādēļ tiem piemēro īstenošanas aktus.

Grozījums Nr. 56
Michel Dantin

Regulas priekšlikums
127. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija ar īstenošanas aktiem var pieņemt 
visus vajadzīgos ar šo apakšiedaļu saistītos 
pasākumus attiecībā uz: 

Komisija ar īstenošanas aktiem var pieņemt 
visus vajadzīgos ar šo apakšiedaļu saistītos 
pasākumus attiecībā uz: 

a) darbības fondu pārvaldību un 
paziņojumiem par darbības fondu 
paredzamo apmēru;

a) darbības fondu pārvaldību un 
paziņojumiem par darbības fondu 
paredzamo apmēru, darbības programmu 
un lauku attīstības programmu 
savstarpējo saikni, daļējām darbības 
programmām;

b) darbības programmu iesniegšanu, 
tostarp termiņiem un nepieciešamajiem 
pavaddokumentiem; 

b) darbības programmu iesniegšanu, 
tostarp termiņiem un nepieciešamajiem 
pavaddokumentiem; 

ba) valsts sistēmu un valsts stratēģiju 
attiecībā uz darbības programmām, 
tostarp noteikumus par: 
i) valsts sistēmas un valsts stratēģijas 
struktūru un saturu, 
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ii) uzraudzību, novērtējumu un 
paziņojumiem saistībā ar valsts sistēmu 
un valsts stratēģiju;

c) darbības programmu formu; c) darbības programmu formu;

d) valsts stratēģijas un darbības programmu 
uzraudzību un novērtējumu atbilstīgi 
126. panta a) punkta vi) apakšpunktam;

d) valsts stratēģijas un darbības programmu 
uzraudzību un novērtējumu;

da) Savienības finansiālo palīdzību, 
tostarp noteikumus par: 
i) atbalsta aprēķinam piemērojamajiem 
atsauces periodiem,
ii) finansiālā atbalsta saņemšanas tiesību 
samazinājumu novēlotas atbalsta 
pieteikuma iesniegšanas gadījumā,
iii) nodrošinājumu iesniegšanu un 
atsavināšanu avansa maksājumu 
gadījumos;

e) dalībvalstu paziņojumiem ražotāju 
organizācijām un ražotāju organizāciju 
apvienībām par apstiprinātā atbalsta 
apjomu; 

e) dalībvalstu paziņojumiem ražotāju 
organizācijām un ražotāju organizāciju 
apvienībām par apstiprinātā atbalsta 
apjomu; 

f) atbalsta pieteikumiem un atbalsta 
maksājumiem, tostarp avansa un daļējiem 
atbalsta maksājumiem;

f) atbalsta pieteikumiem un atbalsta 
maksājumiem, tostarp avansa un daļējiem 
atbalsta maksājumiem;

fa) krīzes novēršanas un pārvarēšanas 
pasākumiem, tostarp noteikumus par:
i) krīžu novēršanas un pārvarēšanas 
pasākumu izvēli, 
ii) definīciju izņemšanai no tirgus,
iii) izņemto produktu galamērķiem,
iv) iepriekšējiem paziņojumiem, ja notiek 
izņemšana no tirgus,
v) pārdotās produkcijas apjoma 
aprēķināšanu, ja notiek izņemšana no 
tirgus,
vi) Eiropas emblēmas attēlošanu uz to 
produktu iepakojuma, kas paredzēti 
bezmaksas izplatīšanai,
vii) nosacījumus, kas piemērojami no 
tirgus izņemto produktu saņēmējiem;
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viii) priekšlaicīgas ražas novākšanas un 
ražas nenovākšanas definīcijām;

g) aizdevumiem krīžu novēršanas un 
pārvarēšanas pasākumu finansēšanai;

g) aizdevumiem krīžu novēršanas un 
pārvarēšanas pasākumu finansēšanai;

h) tirdzniecības standartu ievērošanu, ja 
notiek izņemšana no tirgus;

h) tirdzniecības standartu ievērošanu, ja 
notiek izņemšana no tirgus;

i) transporta, šķirošanas un iepakošanas 
izmaksām bezmaksas izplatīšanas 
gadījumā;

i) transporta, šķirošanas un iepakošanas 
izmaksām bezmaksas izplatīšanas 
gadījumā;

j) reklāmas, komunikācijas un mācību 
pasākumiem krīzes novēršanas un 
pārvarēšanas gadījumā;

j) reklāmas, komunikācijas un mācību 
pasākumiem krīzes novēršanas un 
pārvarēšanas gadījumā;

ja) nosacījumiem, kad izmanto 
priekšlaicīgas ražas novākšanu un ražas 
nenovākšanu, 
jb) ražas apdrošināšanas mērķiem,
jc) nelabvēlīgu klimatisko apstākļu 
definīciju;
jd) nosacījumiem attiecībā uz atbalstu 
kopējo fondu izveidošanas administratīvo 
izmaksu segšanai;

k) ražas apdrošināšanas pasākumu 
pārvaldību;

k) ražas apdrošināšanas pasākumu 
pārvaldību;

ka) valsts finansiālo palīdzību, tostarp 
noteikumus par:
i) ražotāju organizācijas pakāpi,
ii) darbības programmu grozījumiem,
iii) finansiālās palīdzības saņemšanas 
tiesību samazinājumu novēlotas 
finansiālas palīdzības pieteikuma 
iesniegšanas gadījumā,
iv) nodrošinājumu iesniegšanu, 
atbrīvojumu un atsavināšanu avansa 
maksājumu gadījumos,
v) Savienības atlīdzināto maksimālo daļu 
no valsts finansiālās palīdzības;

l) noteikumiem par valsts atbalstu krīžu 
novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem;

l) noteikumiem par valsts atbalstu krīžu 
novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem;

m) atļauju izmaksāt valsts finansiālo 
palīdzību;

m) atļauju izmaksāt valsts finansiālo 
palīdzību;



AM\871548LV.doc 31/73 PE467.307v01-00

LV

n) valsts finansiālās palīdzības pieteikumu 
iesniegšanu un palīdzības izmaksu;

n) valsts finansiālās palīdzības pieteikumu 
iesniegšanu un palīdzības izmaksu;

o) valsts finansiālās palīdzības 
atlīdzināšanu.

o) valsts finansiālās palīdzības 
atlīdzināšanu.

Or. fr

Pamatojums

Finansējums, atbalsta aprēķinu bāze, atbalsta slieksnis un maksimālais apjoms, 
līdzfinansējuma apmērs, kā arī ražotāju grupu tiesības saņemt atbalstu ir strukturāli atbalsta 
elementi un tādēļ ir jāiekļauj pamataktā (šajā gadījumā 126.d panta iv) daļā). Uz citiem 
elementiem saistībā ar ražotāju grupu tiešu pārvaldību attiecas vienota tiesību aktu 
piemērošanas kārtība, un tādēļ tiem piemēro īstenošanas aktus.

Grozījums Nr. 57
Peter Jahr

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) ar augļu un dārzeņu, augļu un dārzeņu 
pārstrādes un banānu produktiem apgādātu 
bērnus mācību iestādēs, tostarp 
bērnudārzos, citās pirmsskolas iestādēs, 
pamatskolās un vidusskolās, 

a) ar augļu un dārzeņu, augļu un dārzeņu 
pārstrādes un banānu produktiem apgādātu 
bērnus mācību iestādēs, ko pārvalda vai ir 
atzinusi attiecīgā dalībvalsts, tostarp 
bērnudārzos, citās pirmsskolas iestādēs, 
pamatskolās un vidusskolās, 

Or. de

Grozījums Nr. 58
Peter Jahr

Regulas priekšlikums
128. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Nosakot stratēģiju, dalībvalstis izstrādā 
to augļu un dārzeņu, augļu un dārzeņu 
pārstrādes un banānu produktu sarakstu, 
kuri būs atbilstīgi saskaņā ar attiecīgajām 

3. Nosakot stratēģiju, dalībvalstis izstrādā 
to augļu un dārzeņu, augļu un dārzeņu 
pārstrādes un banānu produktu sarakstu, 
kuri būs atbilstīgi saskaņā ar attiecīgajām 
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programmām. Šajā sarakstā tomēr 
neiekļauj produktus, kas ir izslēgti no 
programmas ar kādu pasākumu, ko 
Komisija pieņēmusi ar deleģētajiem aktiem 
atbilstīgi 129. pantam. Produktu izvēli 
dalībvalstis veic, pamatojoties uz 
objektīviem kritērijiem, kas var ietvert 
sezonalitāti, produktu pieejamību vai vides 
aizsardzības apsvērumus. Šajā sakarā 
dalībvalstis var dot priekšroku ES 
izcelsmes produktiem.

programmām. Šajā sarakstā tomēr 
neiekļauj produktus, kas ir izslēgti no 
programmas ar kādu pasākumu, ko 
Komisija pieņēmusi ar deleģētajiem aktiem 
atbilstīgi 129. pantam. Pienācīgi 
pamatotos gadījumos stratēģijā var 
paredzēt, ka par šādiem produktiem var 
saņemt atbalstu, ja I pielikumā minētās 
vielas pievieno tikai ierobežotā apmērā.

Dalībvalstis nodrošina, lai to kompetentās 
veselības aizsardzības iestādes 
apstiprinātu to produktu sarakstu, par 
kuriem saņem atbalstu saskaņā ar minēto 
programmu. 
Produktu izvēli dalībvalstis veic, 
pamatojoties uz objektīviem kritērijiem, 
kas var ietvert sezonalitāti, produktu 
pieejamību vai vides aizsardzības 
apsvērumus. Šajā sakarā dalībvalstis var 
dot priekšroku ES izcelsmes produktiem.

Or. de

Grozījums Nr. 59
Peter Jahr

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Dalībvalstu stratēģijā nosaka:
– programmas mērķa grupu;
– programmas pievienoto vērtību, jo īpaši 
gadījumos, kad augļus izņēmuma kārtā 
patērē kopā ar citām maltītēm,
– kontroles pasākumus,
– papildu pasākumus (piemēram, tīmekļa 
vietņu izveidi, ražotāju apmeklējumus),
– ģeogrāfisko vai administratīvo līmeni, 
kurā īsteno programmu. 
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Or. de

Grozījums Nr. 60
Peter Jahr

Regulas priekšlikums
128.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

128.a pants
Izmaksas, par kurām var pretendēt uz 

atbalstu
1. Kopienas atbalstu var saņemt saistībā 
ar šādām izmaksām: 
a) tādu augļu un dārzeņu, augļu un 
dārzeņu pārstrādes produktu un banānu 
produktu izmaksas, uz kuriem attiecas 
programma „Augļi skolai” un kuri 
piegādāti izglītības iestādēm;
b) saistītās izmaksas, kas ir tieši saistītas 
ar programmas „Augļi skolai” īstenošanu 
un ietver tikai:
i) iekārtu pirkšanas, nomas, īres un 
izpirkumnomas izmaksas, ja tās 
paredzētas stratēģijā; 
ii) uzraudzības un vērtēšanas izmaksas, 
kas ir tieši saistītas ar programmu; 
iii) komunikācijas izmaksas, tostarp 
plakāta „Eiropas programma — augļi 
skolai” izmaksas.
Ja par programmā „Augļi skolai” ietverto 
produktu transportu un sadali izraksta 
atsevišķu rēķinu, šādas izmaksas 
nepārsniedz 3 % no attiecīgo produktu 
izmaksām. Ja produktus izglītības 
iestādēm piegādā par brīvu, dalībvalstis 
var pieņemt rēķinus par transportu un 
sadali, ievērojot dalībvalsts stratēģijā 
noteikto maksimālo izmaksu apjomu. 
Pirmās daļas b) apakšpunkta iii) daļā 
minētās komunikācijas izmaksas nevar 
finansēt no citām Kopienas atbalsta 



PE467.307v01-00 34/73 AM\871548LV.doc

LV

programmām. 
2. To izmaksu kopējais apjoms, kuras 
minētas 1. punkta pirmās daļas b) 
apakšpunkta i) un iii) daļā, ir noteikta 
summa un uz to attiecas maksimālais 
apjoms, kas nepārsniedz 5 % no 
dalībvalstij atvēlētās Kopienas atbalsta 
summas. 
Tajā gadā, kad notiek novērtēšana, 
1. punkta pirmās daļas b) apakšpunkta i) 
un ii) daļā minēto izmaksu kopējais 
apjoms nepārsniedz 10% no dalībvalstij 
atvēlētā Kopienas atbalsta gadam, kurā 
notiek vērtēšana.

Or. de

Grozījums Nr. 61
Peter Jahr

Regulas priekšlikums
128.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

128.b pants
Vispārējie atbalsta piešķiršanas 

nosacījumi
1. Dalībvalstis nodrošina, ka saskaņā ar 
viņu stratēģiju piešķirtais atbalsts tiek 
piegādāts atbalsta pretendentiem, ja šie 
pretendenti savām kompetentajām 
iestādēm ir iesnieguši derīgu pieteikumu. 
Pieteikums atbalsta saņemšanai ir derīgs 
tikai tad, ja tās dalībvalsts kompetentā 
iestāde, kurā atrodas mācību iestāde, kam 
piegādā produktus, ir apstiprinājusi 
pretendentu šim mērķim.  
Dalībvalstis var apstiprināt šādus 
pieteikuma iesniedzējus: 
a) izglītības iestādes; 
b) izglītības pārvaldes iestādes – attiecībā 
uz produktiem, kurus sadala to rajona 
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bērniem; 
c) produktu piegādātāji un/vai izplatītāji;
d) organizācijas, kuras darbojas vienas 
vai vairāku izglītības iestāžu vai izglītības 
pārvaldes iestāžu vārdā un īpaši izveidotas 
šim mērķim;
e) citas sabiedriskas vai privātas 
organizācijas, kuras veic:
i) augļu un dārzeņu, augļu un dārzeņu 
pārstrādes produktu un banānu produktu 
sadali izglītības iestādēm saskaņā ar 
programmu „Augļi skolai”, kura izveidota 
saskaņā ar šo regulu vai pielāgota tai;
ii) novērtēšanu un/vai komunikāciju.

Or. de

Grozījums Nr. 62
Peter Jahr

Regulas priekšlikums
128.c pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

128.c pants
Vispārīgi nosacījumi atbalsta pretendentu 

apstiprināšanai
1. Lai pretendents tiktu apstiprināts, 
viņam ir jāiesniedz kompetentajai iestādei 
rakstisks apliecinājums, ka viņš apņemas: 
a) izmantot saskaņā ar šo regulu 
izstrādātas vai tai pielāgotas programmas 
„Augļi skolai” finansētos produktus 
bērnu patēriņam tajā izglītības iestādē vai 
iestādēs, attiecībā uz kuru vai kurām tas 
iesniegs atbalsta pieteikumu;
b) atmaksāt nepamatoti samaksātu 
atbalstu par attiecīgajiem daudzumiem, ja 
ir konstatēts, ka produkti nav izplatīti 
konkrētajām mērķgrupām vai ja tas ir 
samaksāts par produktiem, kuriem 
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saskaņā ar šo regulu atbalsts nav 
paredzēts; 
c) krāpšanas un rupjas nolaidības 
gadījumā atmaksāt starpību starp 
sākotnēji samaksāto summu un summu, 
kas pretendentam pienākas; 
d) pēc kompetento iestāžu lūguma uzrādīt 
pamatojošus dokumentus;
e) ļaut veikt jebkuru pārbaudi, par ko 
izlēmusi dalībvalsts kompetentā iestāde, jo 
īpaši grāmatvedības pārbaudi un preču 
pārbaudi. 
Dalībvalstis var apstiprinājuma 
piešķiršanai noteikt papildu saistības, 
kuras pretendentam rakstiski jāapņemas, 
iesniedzot apliecinājumu kompetentajai 
iestādei.
2. Ja tiek konstatēts, ka atbalsta 
pieprasītājs vairs neatbilst apstiprinājuma 
piešķiršanas nosacījumu vai citas šajā 
regulā noteiktās saistības, apstiprinājumu 
atkarībā no pārkāpuma smaguma aptur 
vai atsauc uz laiku līdz divpadsmit 
mēnešiem. Šādu darbību neveic force 
majeure gadījumos vai tad, ja dalībvalsts 
konstatē, ka pārkāpums nav izdarīts tīši 
vai nolaidības dēļ, vai tas ir maznozīmīgs. 
Atsauktu apstiprinājumu var atjaunot ne 
agrāk kā pēc 12 mēnešiem pēc 
pretendenta pieprasījuma.

Or. de

Grozījums Nr. 63
Peter Jahr

Regulas priekšlikums
129. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

129. pants svītrots
Deleģētās pilnvaras
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1. Lai veicinātu veselīgus bērnu ēšanas 
ieradumus, Komisija ar deleģētajiem 
aktiem var pieņemt noteikumus par: 
(a) programmai neatbilstīgiem 
produktiem;
(b) programmas mērķa grupu;
(c) valsts vai reģionālo stratēģiju, kas 
dalībvalstij jāizstrādā, lai saņemtu 
atbalstu, tostarp par papildu pasākumiem;
(d) atbalsta pretendentu apstiprināšanu 
un atlasi.

Or. de

Grozījums Nr. 64
Peter Jahr

Regulas priekšlikums
130. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija ar īstenošanas aktiem var pieņemt 
visus vajadzīgos ar šo apakšiedaļu saistītos 
pasākumus jo īpaši attiecībā uz: 

Komisija ar īstenošanas aktiem var pieņemt 
visus vajadzīgos ar šo apakšiedaļu saistītos 
pasākumus jo īpaši attiecībā uz: 

a) atbalsta galīgo sadalījumu starp 
dalībvalstīm;

a) atbalstu, kas piešķirts augļu 
izplatīšanai bērniem mācību iestādēs;

b) atbalsta pieteikumiem un maksājumiem; b) atbalsta galīgo sadalījumu starp 
dalībvalstīm;

c) pārbaudēm; c) atbalsta piešķiršanas vispārējiem 
nosacījumiem; 

d) programmas publiskošanas metodēm un 
ar to saistītajiem sadarbības veidošanas 
pasākumiem;

d) īpašiem apstiprinājuma piešķiršanas 
nosacījumiem atsevišķiem atbalsta 
prasītājiem vai apstiprinājuma 
apturēšanu vai atsaukšanu; 

e) informācijas paziņošanu Komisijai. e) atbalsta pieprasījumiem un 
maksājumiem; 
f) pārbaudēm un sankcijām;
g) uzraudzību un novērtēšanu; 
h) programmas publiskošanas metodēm un 
ar to saistītajiem sadarbības veidošanas 
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pasākumiem;
i) informācijas paziņošanu Komisijai;

j) noteikumiem par Komisijas atbalsta 
norādīšanu. 

Or. de

Grozījums Nr. 65
Astrid Lulling

Regulas priekšlikums
138. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pasākumi, kas minēti 1. punktā, attiecas 
uz vīniem ar aizsargātiem cilmes vietas 
nosaukumiem vai aizsargātām ģeogrāfiskās 
izcelsmes norādēm vai vīniem ar vīnogu 
šķirnes norādi.

2. Pasākumi, kas minēti 1. punktā, attiecas 
uz vīniem ar aizsargātiem cilmes vietas 
nosaukumiem vai aizsargātām ģeogrāfiskās 
izcelsmes norādēm vai vīniem ar vīnogu 
šķirnes norādi.

Šie vīni ir atbilstīgi vīna noieta 
veicināšanai trešo valstu tirgū ja: 
a) produkti ir paredzēti tiešam patēriņam, 
tiem adresāta valstīs ir eksporta iespējas 
vai potenciāli jauni noieta tirgi, un tiem ir 
augsta pievienotā vērtība; 
b) produkta izcelsme ir norādīta kā daļa 
no informācijas vai veicināšanas darbības 
un vīna gadījumā tai ir ģeogrāfiskās 
izcelsmes norāde forma; 
c) atbalstāmā darbība ir skaidri definēta, 
sniedzot konkrētu norādi par to, kurus 
produktus ņemt vērā, tirgvedības darbību 
aprakstu un attiecīgo paredzamo izmaksu 
norādi;  
d) atbalsts noieta veicināšanai un 
informācijai ilgst ne vairāk kā trīs gadus 
konkrētajam saņēmējam konkrētā trešā 
valstī; tomēr nepieciešamības gadījumā to 
var vienu reizi pagarināt uz laika posmu, 
kas nepārsniedz divus gadus; 
e) informatīvie un/vai noieta veicināšanas 
vēstījumi balstās uz vīna raksturīgajām 
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īpašībām un atbilst attiecīgo trešo valstu 
likumiem; 
f) saņēmējiem ir jābūt pietiekamai jaudai, 
lai pārvarētu konkrētos apgrūtinājumus, 
ko rada tirdzniecība ar trešām valstīm, un 
resursiem, kas nodrošina pasākuma 
maksimāli efektīvu īstenošanu. 
Dalībvalstīm sevišķi jāpārbauda, vai 
produkti būs pietiekami gan kvalitātes, 
gan kvantitātes ziņā, lai nodrošinātu 
tirgus pieprasījuma apmierināšanu ilgākā 
laikā pēc veicināšanas darbības. 
Saņēmēji var būt privāti uzņēmumi un 
profesionālās organizācijas, ražotāju 
organizācijas, starpnozaru organizācijas 
vai, pēc dalībvalsts lēmuma, valsts 
iestādes. Nekādā gadījumā dalībvalsts 
nevar noteikt publisku iestādi par 
veicināšanas pasākuma vienīgo saņēmēju. 
Priekšroka dodama mikrouzņēmumiem, 
mazajiem un vidējiem uzņēmumiem 
Komisijas Ieteikuma 2003/361/EK nozīmē 
un kolektīvajiem zīmolvārdiem. 

Or. fr

Grozījums Nr. 66
Michel Dantin

Regulas priekšlikums
139. pants – 3. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„To vīna dārzu parastā atjaunošana, kuru 
dabīgais dzīves cikls ir beidzies" nozīmē tā 
paša zemes gabala atkārtotu apstādīšanu 
ar to pašu šķirni saskaņā ar to pašu 
vīnogulāju audzēšanas sistēmu. 
Dalībvalstis var ieviest sīkāku 
specifikāciju, it īpaši attiecībā uz 
nomaināmo vīna dārzu vecumu.

Or. fr
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Pamatojums

Definīcijas ir svarīgs elements un tām jāattiecas uz pamataktu (definīcija ir ņemta no Regulas (EK) 
Nr. 555/2008 6. panta).

Grozījums Nr. 67
Astrid Lulling

Regulas priekšlikums
139. pants – 3. punkts – 2. un 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atbalstu nepiešķir to vīna dārzu parastai 
atjaunošanai, kuriem beidzies dabīgais 
dzīves cikls.

Atbalstu nepiešķir to vīna dārzu parastai 
atjaunošanai, kuriem beidzies dabīgais 
dzīves cikls, t. i. tā paša zemes gabala 
atkārtotai apstādīšanai ar to pašu šķirni 
saskaņā ar to pašu vīnogulāju audzēšanas 
sistēmu.
Dalībvalstis var ieviest sīkāku 
specifikāciju, it īpaši attiecībā uz 
nomaināmo vīna dārzu vecumu.

Or. fr

Grozījums Nr. 68
Astrid Lulling

Regulas priekšlikums
139. pants – 4. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ieguldījums pārstrukturēšanas un 
konversijas izmaksās neattiecas uz 
lauksaimniecības mašīnu iegādi.

Or. fr
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Grozījums Nr. 69
Astrid Lulling

Regulas priekšlikums
139. pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Dalībvalstis nosaka precīzus 
noteikumus par atbalsta piemērošanas 
jomu un līmeni. Šie noteikumi jo īpaši var 
paredzēt vienotas likmes summu izmaksu, 
maksimālos atbalsta apmērus par vienu 
hektāru un atbalsta korekcijas, 
pamatojoties uz objektīviem kritērijiem. Ja 
izmantotās stādīšanas tiesības nerodas 
pārstrukturēšanas darbības rezultātā, lai 
novērstu konkurences traucējumus, 
atbalstu attiecīgi samazina, ņemot vērā to, 
ka izmantotās stādīšanas tiesības nav 
radījušas izaršanas izmaksas. 
Atbalstu piešķir par apstādītu teritoriju, 
kuras platību nosaka saskaņā ar 75. panta 
1. punktu Komisijas 2008. gada 27. jūnija 
Regulā (EK) Nr. 555/2008, ar ko nosaka 
sīki izstrādātus īstenošanas noteikumus 
Padomes Regulai (EK) Nr. 479/2008 par 
vīna tirgus kopējo organizāciju attiecībā 
uz atbalsta programmām, tirdzniecību ar 
trešām valstīm, ražošanas potenciālu un 
kontroli vīna nozarē1. 
___________
1 OV L 170, 30.6.2008., 1. lpp.

Or. fr

Grozījums Nr. 70
Astrid Lulling

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komerciālu vīnogu atstāšana pie koka 
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parastā ražošanas cikla beigās 
(nenovākšana) nav uzskatāma par vīnogu 
priekšlaicīgu novākšanu. 

Or. fr

Grozījums Nr. 71
Michel Dantin

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komerciālu vīnogu atstāšana pie koka 
parastā ražošanas cikla beigās 
(nenovākšana) ir uzskatāma par vīnogu 
priekšlaicīgu novākšanu.

Or. fr

Pamatojums

Definīcijas ir svarīgs elements un tām jāattiecas uz pamataktu (definīcija ir ņemta no Regulas (EK) 
Nr. 555/2008 11. panta).

Grozījums Nr. 72
Astrid Lulling

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Zemes gabala platību, par kuru 
saņemts atbalsts par ražas priekšlaicīgu 
novākšanu, neieskaita, aprēķinot 
tehniskajās specifikācijās noteikto ražas 
ierobežojumu vīnam ar ģeogrāfiskās 
izcelsmes norādi.

Or. fr
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Grozījums Nr. 73
Michel Dantin

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vārdiem „nelabvēlīgi klimatiskie 
apstākļi” ir tāda nozīme, kāda dota 
Komisijas Regulas (EK) Nr. 1857/2006 
2. panta 8. punktā.

Or. fr

Pamatojums

Definīcijas ir svarīgs elements un tām jāattiecas uz pamataktu (definīcija ir ņemta no Regulas (EK) 
Nr. 555/2008 16. panta).

Grozījums Nr. 74
Astrid Lulling

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Ražas apdrošināšanu dalībvalstis var 
iekļaut savās atbalsta programmās ar 
šādiem noteikumiem:
a) dalībvalstis nosaka ražas 
apdrošināšanas īstenošanas kārtību, 
tostarp noteikumus, kas nepieciešami, lai 
ražas apdrošināšanas pasākumi 
nekropļotu konkurenci apdrošināšanas 
tirgū; 
b) ražotāji, kuri piesakās šajā shēmā, 
informē valsts iestādes par viņu 
apdrošināšanas polisēm, lai dalībvalstis 
varētu izpildīt 2. punktā minēto 
nosacījumu;
c) dalībvalstis nosaka tādu atbalsta 
maksimumu, kas nodrošina 3. punkta 
nosacījumu ievērošanu.
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Vajadzības gadījumā dalībvalstis var 
noteikt atbalsta apmēru, pamatojoties uz 
izmaksu skalām un standarta 
pieņēmumiem par ienākumu 
zaudējumiem. Dalībvalstis nodrošina, lai: 
i) aprēķini ietvertu tikai pārbaudāmus 
elementus; 
ii) aprēķini pamatotos uz rādītājiem, ko 
nosaka ar pienācīgas ekspertīzes 
palīdzību; 
iii) aprēķiniem tiktu pievienoti skaidri 
rādītāju avoti; 
iv) aprēķini būtu diferencēti, ņemot vērā 
attiecīgi reģionālos vai vietējos apstākļus. 

Or. fr

Grozījums Nr. 75
Astrid Lulling

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šā punkta b) apakšpunktā minēto jauno 
produktu, procesu un tehnoloģijas 
izstrādes izmaksas attiecas uz 
sagatavošanas darbiem, piemēram, 
projektēšanu, produkta, procesa vai 
tehnoloģijas izstrādi un izmēģinājumiem 
un ar tiem saistītiem materiāliem un/vai 
nemateriāliem ieguldījumiem pirms 
izstrādāto produktu, procesu vai 
tehnoloģijas izmantošanas komerciāliem 
nolūkiem. 

Or. fr
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Grozījums Nr. 76
Astrid Lulling

Regulas priekšlikums
143. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. No attiecināmajiem izdevumiem izslēdz 
elementus, kas minēti Regulas (EK) 
Nr. 1698/2005 71. panta 3. punkta a), b) 
un c) apakšpunktā.

3. Attiecināmie izdevumi ir saistīti ar: 

a) nekustamā īpašuma celtniecību, iegādi, 
ieskaitot izpirkumnomu, vai atjaunošanu; 
b) jaunu iekārtu un aprīkojuma, tostarp 
programmatūras, pirkšanu vai 
izpirkumnomu, nepārsniedzot preces 
tirgus vērtību. Citi izdevumi, kas saistīti ar 
izpirkumnomas līgumiem, piemēram, 
līzinga devēja peļņa, procentu 
refinansēšanas izmaksas, vispārējās 
izmaksas un apdrošināšanas izmaksas, 
nav attiecināmie izdevumi; 
c) vispārējām izmaksām, kas saistītas ar 
a) un b) apakšpunktā minētajām 
izmaksām, piemēram, arhitektu, inženieru 
un konsultantu atalgojums, priekšizpētes 
izdevumi, patentu iegāde un licenču 
iegūšana. 
Atkāpjoties no b) apakšpunkta, tikai 
mikrouzņēmumiem, mazajiem un 
vidējiem uzņēmumiem Komisijas 
Ieteikuma 2003/361/EK nozīmē 
dalībvalstis pienācīgi pamatotos 
gadījumos var noteikt nosacījumus, 
saskaņā ar kuriem par attiecināmajiem 
izdevumiem var uzskatīt lietotu iekārtu 
pirkumu. 
Ieguldījumi vienkāršā atjaunošanā nav 
attiecināmie izdevumi, lai nodrošinātu, ka 
ar šo atbalstu tiek sasniegts pasākuma 
mērķis, t. i., uzlabojas pielāgošanās tirgus 
pieprasījumam un palielinās 
konkurētspēja.
No attiecināmajiem izdevumiem izslēdz 
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elementus, kas minēti Regulas (EK) 
Nr. 1698/2005 71. panta 3. punkta a), b) 
un c) apakšpunktā.

Or. fr

Grozījums Nr. 77
Astrid Lulling

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atbalstā ietver vienotas likmes summu, 
kas paredzēta, lai kompensētu šo 
produktu savākšanas izmaksas, kuras 
pārvedamas no destilētāja uz ražotāju, ja 
ražotājs attiecīgās izmaksas uzņemas.

Or. fr

Grozījums Nr. 78
Astrid Lulling

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Atbalstu izmaksā destilētājiem, kas 
pārstrādā destilācijai nodotos produktus 
jēlspirtā, kura spirta koncentrācija ir 
vismaz 92 tilp. % 

Or. fr
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Grozījums Nr. 79
Astrid Lulling

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.b Dalībvalstis var paredzēt atbalsta 
izmaksāšanu avansā, ja saņēmējs ir 
izveidojis nodrošinājumu. 

Or. fr

Grozījums Nr. 80
Astrid Lulling

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.c Dalībvalstis pieņem šajā pantā 
paredzētā pasākuma piemērošanas 
noteikumus.

Or. fr

Grozījums Nr. 81
Astrid Lulling

Regulas priekšlikums
145.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

145.a pants
Administratīvā palīdzība

Šā panta noteikumu piemērošana 
neietekmēto, kā piemēro: 
a) īpašus noteikumus, kas regulē 
attiecības starp dalībvalstīm krāpšanas 
apkarošanas jomā vīna nozarē, ciktāl tie 
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atvieglo šīs regulas piemērošanu, 
b) noteikumus, kas attiecas uz: 
i) kriminālprocesu vai savstarpējo 
palīdzību starp dalībvalstīm tiesu iestāžu 
līmenī krimināllietās, 
ii) administratīvās sodīšanas kārtību. 

Or. fr

Grozījums Nr. 82
Astrid Lulling

Regulas priekšlikums
146. pants – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) par atbalsta pasākumu atbilstības 
kritērijiem, izdevumu veidu un darbībām, 
par kurām ir tiesības pretendēt uz 
atbalstu, pasākumiem, par kuriem nav 
tiesību pretendēt uz atbalstu, un katram 
pasākumam paredzēto atbalsta maksimālo 
apjomu;

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 83
Astrid Lulling

Regulas priekšlikums
146. pants – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) kuros ietverti vispārīgi noteikumi un 
definīcijas šīs iedaļas piemērošanas 
vajadzībām;

svītrots

Or. fr
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Grozījums Nr. 84
Astrid Lulling

Regulas priekšlikums
146. pants – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) saskaņā ar kuriem ražotāji no tirgus 
izņem vīndarības blakusproduktus, par 
izņēmumiem saistībā ar šo pienākumu, lai 
neradītu papildu administratīvo slogu, un 
noteikumus par destilētāju brīvprātīgu 
sertifikāciju;

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 85
Astrid Lulling

Regulas priekšlikums
174. pants – 1. punkts – 2.a un 2.b, un 2.c daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Lai piemērotu a) apakšpunkta iii) daļu 
un b) apakšpunkta iii) daļu, „ražošana” 
nozīmē visas darbības, kas saistītas ar 
vīna izgatavošanu, sākot ar vīnogu 
vākšanu un beidzot ar vīna ražošanas 
procesa pabeigšanu, izņemot procesus pēc 
ražošanas pabeigšanas.
2.b Lai piemērotu b) apakšpunkta ii) daļu
daļai vīnogu (līdz 15 %) izcelsme var būt 
ārpus norobežotā ģeogrāfiskā apgabala, 
un tās var būt iegūtas attiecīgajā 
dalībvalstī vai trešā valstī, kurā atrodas 
norobežotais apgabals.
2.c Atkāpjoties no a) apakšpunkta iii) 
daļas un b) apakšpunkta iii) daļas un ar 
nosacījumu, ka to paredz 175. panta 
2. punktā noteiktā specifikācija, vīnu 
drīkst ražot no produkta ar aizsargātu 
cilmes vietas nosaukumu vai ģeogrāfiskās 
izcelsmes norādi: 
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a) attiecīgā norobežotā apgabala tiešā 
tuvumā vai 
b) apgabalā, kas atrodas tajā pašā 
administratīvajā vienībā vai blakus tai, 
atbilstīgi valsts tiesību aktiem, vai; 
c) pārrobežu cilmes vietas nosaukuma vai 
ģeogrāfiskās izcelsmes norādes gadījumā 
vai gadījumos, kad starp divām vai 
vairākām dalībvalstīm, vai starp vienu vai 
vairākām dalībvalstīm un vienu vai 
vairākām trešām valstīm, noslēgts 
nolīgums par kontroles pasākumiem, vīnu 
drīkst ražot no produkta ar aizsargātu 
cilmes vietas nosaukumu vai ģeogrāfiskās 
izcelsmes norādi apgabalā, kas atrodas 
attiecīgā norobežotā apgabala tiešā 
tuvumā. 
Atkāpjoties no b) apakšpunkta iii) daļas, 
ar nosacījumu, ka to paredz 175. panta 
2. punktā minētā produkta specifikācija, 
vīnu drīkst turpināt ražot no produktiem 
ar aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes 
norādi ārpus attiecīgā norobežotā 
apgabala tiešā tuvuma līdz 2012. gada 
31. decembrim. 
Atkāpjoties no a) apakšpunkta iii) daļas, 
ar nosacījumu, ka to paredz 175. panta 
2. punktā minētā produkta specifikācija, 
no produkta drīkst izgatavot dzirkstošo
vīnu vai pusdzirkstošo vīnu ar aizsargātu 
cilmes vietas nosaukumu ārpus attiecīgā 
norobežotā apgabala tiešā tuvuma, ja 
šādu praksi izmantoja pirms 1986. gada 
1. marta.

Or. fr
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Grozījums Nr. 86
Michel Dantin

Regulas priekšlikums
175. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums.

d) attiecīgā ģeogrāfiskā reģiona robežu 
noteikšana;

d) attiecīgā apgabala robežas nosaka sīki 
izklāstītā, precīzā un nepārprotamā veidā;

Or. fr

Pamatojums

Principi, saskaņā ar kuriem vīniem ar aizsargātu cilmes vietas nosaukumu vai ar aizsargātu 
ģeogrāfiskās izcelsmes norādi nosaka ģeogrāfiskās reģiona robežas, ir svarīgs elements, tāpēc tiem 
jābūt noteiktiem pamataktā (definīcija ir ņemta no Regulas (EK) Nr. 607/2009 5. panta).

Grozījums Nr. 87
Astrid Lulling

Regulas priekšlikums
175. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) attiecīgā ģeogrāfiskā reģiona robežu 
noteikšana; 

d) attiecīgā ģeogrāfiskā reģiona robežas 
nosaka sīki izklāstītā, precīzā un 
nepārprotamā veidā;

Or. fr

Grozījums Nr. 88
Astrid Lulling

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Dalībvalsts vai trešā valsts, vai 
attiecīgās iestādes nav uzskatāmas par 
pieteikuma iesniedzēju.
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Or. fr

Grozījums Nr. 89
Astrid Lulling

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Cilmes vietas nosaukuma vai 
ģeogrāfiskās izcelsmes norādes 
aizsardzība attiecas uz visu nosaukumu, 
tostarp to veidojošajiem elementiem, ja tie 
nodrošina nosaukuma atšķirību. 
Aizsargāta cilmes vietas nosaukuma vai 
ģeogrāfiskās izcelsmes norādes 
sastāvdaļas, kas nenosaka atšķirību vai 
kas ģeogrāfiskās izcelsmes norādēs ir 
parasti, netiek aizsargāti.
Aizsargājamo nosaukumu reģistrē tikai 
tajā(-ās) valodā(-ās), kurā norādīts 
attiecīgā produkta apraksts norobežotajā 
ģeogrāfiskajā apgabalā. 
Nosaukumu reģistrē tā oriģinālajā 
pareizrakstībā.

Or. fr

Grozījums Nr. 90
Astrid Lulling

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Grozījumu uzskata par maznozīmīgu, ja: 
a) tas neattiecas uz produkta būtiskajām 
īpašībām; 
b) tas neizmaina saikni;
c) tas neietver produkta nosaukuma vai 
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jebkuras nosaukuma daļas maiņu; 
d) tas neskar norobežoto ģeogrāfisko 
apgabalu; 
e) tas nenosaka produkta tirdzniecības 
turpmākos ierobežojumus.

Or. fr

Grozījums Nr. 91
Astrid Lulling

Regulas priekšlikums
193. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai ņemtu vērā ražošanas īpatnības 
noteiktajā ģeogrāfiskajā apgabalā, 
Komisija ar deleģētajiem aktiem var 
pieņemt:

svītrots

a) ģeogrāfiskā reģiona robežu 
noteikšanas principus un 
b) definīcijas, ierobežojumus un atkāpes, 
kas saistītas ar ražošanu noteiktajā 
ģeogrāfiskajā apgabalā.

Or. fr

Grozījums Nr. 92
Michel Dantin

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) ģeogrāfiskā reģiona robežu 
noteikšanas principus un 

svītrots

Or. fr
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Pamatojums

Principi, saskaņā ar kuriem vīniem ar aizsargātu cilmes vietas nosaukumu vai ar aizsargātu 
ģeogrāfiskās izcelsmes norādi nosaka ģeogrāfiskās reģiona robežas, ir svarīgs elements, tāpēc tiem 
jābūt noteiktiem pamataktā.

Grozījums Nr. 93
Astrid Lulling

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) paredzēt ierobežojumus attiecībā uz 
pretendentiem, kuri var pieteikties uz 
cilmes vietas nosaukuma vai ģeogrāfiskās 
izcelsmes aizsardzību;

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 94
Astrid Lulling

Regulas priekšlikums
193. pants – 3. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) paredzēt nosacījumus, saskaņā ar 
kuriem grozījumu jāuzskata par 
maznozīmīgu 189. panta 2. punkta 
nozīmē.

svītrots

Or. fr
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Grozījums Nr. 95
Astrid Lulling

Regulas priekšlikums
193. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Lai nodrošinātu atbilstošu aizsardzību, 
Komisija ar deleģētajiem aktiem var 
paredzēt ierobežojumus attiecībā uz 
aizsargāto nosaukumu.

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 96
Astrid Lulling

Regulas priekšlikums
196.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

196.a pants
Izmantošanas noteikumi

1. Aizsargājamo apzīmējumu norāda: 
a) tās dalībvalsts vai trešās valsts 
oficiālajā valodā vai valodās, kurā 
apzīmējums cēlies, vai 
b) valodā, kādā apzīmējumu lieto 
tirdzniecībā. 
2. Apzīmējums, ko lieto noteiktā valodā, 
attiecas uz konkrētiem produktiem, kas 
minēti 173. panta 1. punktā. 
3. Apzīmējumu reģistrē tā oriģinālajā 
pareizrakstībā.

Or. fr



PE467.307v01-00 56/73 AM\871548LV.doc

LV

Grozījums Nr. 97
Astrid Lulling

Regulas priekšlikums
196.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

196.b pants
Derīguma nosacījumi

1. Tradicionālo apzīmējumu atzīst par 
pieņemamu, ja: 
a) apzīmējumu veido vienīgi: 
i) vai nosaukums, ko Kopienas vai 
attiecīgās trešās valsts teritorijā 
tradicionāli lieto tirdzniecībā, lai šķirtu 
173. panta 1. punktā minētās vīnkopības 
produktu konkrētās kategorijas;
ii) vai vārds ar reputāciju, ko vismaz 
Kopienas vai attiecīgās trešās valsts 
teritorijā tradicionāli lieto tirdzniecībā, lai 
izceltu 173. panta 1. punktā minēto 
vīnkopības produktu konkrētās 
kategorijas; 
b) apzīmējums: 
i) nav vispārīgs; 
ii) ir definēts un to regulē dalībvalsts 
tiesību akti vai 
iii) uz apzīmējumu attiecina lietošanas 
nosacījumus atbilstīgi vīna ražotājiem 
attiecīgajā trešā valstī piemērojamajiem 
noteikumiem, tostarp reprezentatīvu 
profesionālo organizāciju 
apstiprinātajiem noteikumiem. 
2. Šā panta 1. punkta a) apakšpunktā 
apzīmējuma tradicionāla izmantošana 
nozīmē: 
a) apzīmējuma izmantošanu vismaz 
piecus gadus, ja apzīmējums reģistrēts 
valodā(-s), kas minēta 196. panta 
1. punkta a) apakšpunktā;
b) apzīmējuma izmantošanu vismaz 
15 gadus, ja apzīmējums reģistrēts valodā, 
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kas minēta 196. panta 1. punkta 
b) apakšpunktā; 
3. Šā panta 1. punkta b) apakšpunkta 
i) daļā „vispārīgs” nozīmē tradicionāla 
apzīmējuma vārdu, kurš, lai arī attiecas 
uz specifisku ražošanas metodi vai 
nogatavināšanas metodi, vai kvalitāti, 
krāsu, vietas veidu, vai uz īpašu ar 
vīnkopības produktu vēsturi saistītu 
notikumu, ir kļuvis par attiecīgā 
vīnkopības produkta plaši pazīstamu 
nosaukumu Kopienā. 
4. Šā panta 1. punkta b) apakšpunktā 
paredzētos nosacījumus nepiemēro 
tradicionālajiem apzīmējumiem, kas 
minēti 196. panta b) apakšpunktā.

Or. fr

Grozījums Nr. 98
Astrid Lulling

Regulas priekšlikums
196.c pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

196.c pants
Pieteikuma iesniedzēji

1. Dalībvalstu vai trešo valstu 
kompetentās iestādes vai pilnvarotas 
profesionālās organizācijas, kas 
reģistrētas trešās valstīs, var iesniegt 
Komisijai pieteikumu tradicionālu 
apzīmējumu aizsardzībai 196. panta 
izpratnē. 
2. „Reprezentatīva profesionāla 
organizācija” ir jebkura ražotāju 
organizācija vai ražotāju organizāciju 
asociācija, kas pieņēmusi tādus pašus 
statūtus, darbojas attiecīgajā(-os) vīna 
cilmes vietas nosaukuma vai ģeogrāfiskās 
izcelsmes norādes apgabalā(-os), vismaz 
divas trešdaļas biedru sastāda ražotāji no 
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tā cilmes vietas nosaukuma vai 
ģeogrāfiskās izcelsmes norādes 
apgabala(-iem), kurā organizācija 
darbojas, un to produkcija veido vismaz 
divas trešdaļas no attiecīgo apgabalu 
kopējās produkcijas. Reprezentatīva 
profesionāla organizācija var iesniegt 
pieteikumu aizsardzībai tikai attiecībā uz 
tiem vīniem, ko tā ražo.

Or. fr

Grozījums Nr. 99
Astrid Lulling

Regulas priekšlikums
196.d pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

196.d pants
Atzīšanas procedūra

Lēmumu par attiecīgā tradicionālā 
apzīmējuma noraidīšanu vai atzīšanu 
Komisija pieņem, pamatojoties uz tās 
rīcībā esošajiem pierādījumiem. Tā 
pārbauda, vai ir izpildīti 196., 196.a un 
196.b. panta, 197.a panta 3. punkta vai 
197.b panta nosacījumi. 
Lēmumu par noraidīšanu paziņo 
iebildumu iesniedzējam un dalībvalsts vai 
trešās valsts iestādēm, vai reprezentatīvai 
profesionālai organizācijai, kas reģistrēta 
attiecīgajā trešā valstī. 

Or. fr
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Grozījums Nr. 100
Astrid Lulling

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Tradicionālos apzīmējumus aizsargā 
tikai tajā valodā un tajā vīnkopības 
produktu kategorijā, kas pieprasīta 
pieteikumā, aizsargājot pret: 
a) jebkuru ļaunprātīgu izmantošanu, pat 
ja aizsargātajam apzīmējumam pievienoti, 
piemēram, vārdi „veids”, „tips”, 
„metode”, „ražots kā”, „atdarinājums”, 
„aromāts”, „līdzīgs” vai tamlīdzīgi vārdi; 
b) jebkuru citu nepareizu vai maldinošu 
norādi par produkta specifiku, īpašībām 
vai būtiskām kvalitātes īpašībām uz 
iekšējā vai ārējā iepakojuma, reklāmas 
materiāliem vai attiecīgā produkta 
dokumentācijas; 
c) jebkādu cita veida praksi, kas var 
maldināt patērētāju, jo īpaši radot 
iespaidu, ka vīns atbilst aizsargātajam 
tradicionālajam apzīmējumam.

Or. fr

Grozījums Nr. 101
Astrid Lulling

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b Tradicionālos apzīmējumus, ko 
aizsargā saskaņā ar Regulas (EK) 
Nr. 753/2002 24., 28. un 29. pantu, 
automātiski aizsargā saskaņā ar šo 
regulu, ja: 
a) definīcijas kopsavilkums vai lietošanas 
nosacījumi iesniegti Komisijai līdz 
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2009. gada 1. maijam; 
b) dalībvalstis vai trešās valstis nav 
pārtraukušas noteiktu tradicionālo 
apzīmējumu aizsargāšanu.

Or. fr

Grozījums Nr. 102
Astrid Lulling

Regulas priekšlikums
197.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

197.a pants
Saistība ar preču zīmēm

1. Ja tradicionālais apzīmējums ir 
aizsargāts saskaņā ar šo regulu, preču 
zīmes, kas atbilst vienam no 197. panta 
3. punktā minētajiem nosacījumiem, 
reģistrāciju noraida, ja pieteikums preču 
zīmes reģistrācijai neattiecas uz vīniem, 
kas kvalificēti šāda tradicionālā 
apzīmējuma lietošanai, un iesniegts 
Komisijai pēc Komisijā saņemtā 
pieteikuma par tradicionālā apzīmējuma 
aizsardzību, un tradicionālais apzīmējums 
pēc tam ticis aizsargāts. 
Preču zīmes, kas reģistrētas, pārkāpjot šā 
punkta pirmo daļu, atzīst par spēkā 
neesošām saskaņā ar piemērojamajām 
procedūrām, kā norādīts Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvā 
2008/95/EK vai Regulā (EK) Nr. 40/94. 
2. Preču zīmi, kas atbilst vienam no 
197. panta 3. punktā minētajiem 
gadījumiem un par kuru ir iesniegts 
pieteikums, kas ir reģistrēta vai lietojot 
iegūta, ja šādu iespēju paredz attiecīgie 
tiesību akti, Savienības teritorijā līdz 
2002. gada 4. maijam vai pirms datuma, 
kad Komisijai iesniegts pieteikums par 
tradicionāla apzīmējuma aizsardzību, var 
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turpināt lietot un atjaunot neatkarīgi no 
tradicionālā apzīmējuma aizsardzības. 
Šādos gadījumos atļauts līdzās lietot 
tradicionālo apzīmējumu un attiecīgo 
preču zīmi. 
3. Nosaukumu neaizsargā kā tradicionālo 
apzīmējumu, ja, ņemot vērā preču zīmes 
reputāciju un atpazīstamību, šāda 
aizsardzība varētu maldināt patērētāju par 
vīna patieso identitāti, specifiku, īpašībām 
vai kvalitāti.

Or. fr

Grozījums Nr. 103
Astrid Lulling

Regulas priekšlikums
197.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

197.b pants
Homonīmi

1. Aizsargājot apzīmējumu, kas ir pilnīgs 
vai daļējs homonīms tradicionālam 
apzīmējumam, kurš saskaņā ar šo nodaļu 
ir aizsargāts, pienācīgi ņem vērā vietējo 
un tradicionālo lietojumu un sajaukšanas 
iespējamību. Homonīmu apzīmējumu, kas 
maldina patērētāju par produktu veidu, 
kvalitāti vai patieso izcelsmi, nereģistrē, 
pat ja apzīmējums ir pareizs. Aizsargāta 
homonīmā apzīmējuma lietošana ir 
atkarīga no tā, vai praksē var pienācīgi 
atšķirt vēlāk aizsargāto homonīmu no 
tradicionālā apzīmējuma, kas jau ir 
aizsargāts, ņemot vērā to, ka pret 
attiecīgajiem ražotājiem ir jābūt vienādai 
attieksmei un ka nedrīkst maldināt 
patērētāju. 
2. Šā panta 1. punktu piemēro mutatis 
mutandis tradicionālajiem apzīmējumiem, 
kuru aizsardzība apstiprināta līdz 
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2009. gada 1. augustam un kuri ir daļēji 
homonīmi ar aizsargātu cilmes vietas 
nosaukumu vai ģeogrāfiskās izcelsmes 
norādi, vai ar vīna vīnogu šķirnes vai tās 
sinonīma nosaukumu, kas uzskaitīti XV 
pielikumā. 

Or. fr

Grozījums Nr. 104
Astrid Lulling

Regulas priekšlikums
197.c pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

197.c pants
Anulēšana

Ja tradicionālais apzīmējums vairs 
neatbilst 196. pantā noteiktajai definīcijai 
vai prasībām, kas noteiktas 196.a un 
196.b pantā, 197. panta 3. punktā, 
197.a panta 3. punktā vai 197.b pantā, ir 
pamats tradicionālā apzīmējuma 
anulēšanai.

Or. fr

Grozījums Nr. 105
Astrid Lulling

Regulas priekšlikums
197.d pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

197.d pants
Trešo valstu tradicionālie apzīmējumi

1. 196. pantu piemēro mutatis mutandis 
attiecībā uz apzīmējumiem, kurus 
tradicionāli lieto trešās valstīs attiecībā uz 
vīna nozares produktiem ar attiecīgo trešo 
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valstu ģeogrāfiskajām norādēm.
2. Vīniem no trešām valstīm, uz kuru 
etiķetēm norādīti neaizsargāti 
tradicionālie apzīmējumi, var lietot šīs 
tradicionālās norādes uz vīna etiķetēm 
saskaņā ar attiecīgajās trešās valstīs 
piemērojamajiem noteikumiem, tostarp 
noteikumiem, ko apstiprinājušas 
reprezentatīvas profesionālas 
organizācijas. 

Or. fr

Grozījums Nr. 106
Astrid Lulling

Regulas priekšlikums
198. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai nodrošinātu atbilstošu aizsardzību, 
Komisija ar deleģētajiem aktiem var 
pieņemt noteikumus par aizsargājamā 
apzīmējuma valodu un pareizrakstību. 

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 107
Astrid Lulling

Regulas priekšlikums
198. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Lai nodrošinātu ražotāju vai tirgus 
dalībnieku likumīgās tiesības vai intereses, 
Komisija ar deleģētajiem aktiem var 
noteikt:

2. Lai nodrošinātu ražotāju vai tirgus 
dalībnieku likumīgās tiesības vai intereses, 
Komisija ar deleģētajiem aktiem var 
noteikt pieteikuma vai pieprasījuma 
iesniegšanas datumu. 

a) pretendentu veidu, kuri var pieteikties 
uz tradicionālā apzīmējuma aizsardzību;
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b) nosacījumus, kas jāievēro, lai 
tradicionālā apzīmējuma pieteikums tiktu 
atzīts par derīgu;
c) iemeslus, kāpēc tiek izteikti iebildumi 
pret ierosinātā tradicionālā apzīmējuma 
atzīšanu; 
d) aizsardzības darbības jomu, tostarp 
saistību ar preču zīmēm, aizsargātajiem 
tradicionālajiem apzīmējumiem, 
aizsargātajiem cilmes vietas 
nosaukumiem vai ģeogrāfiskās izcelsmes 
norādēm, homonīmiem vai konkrētiem 
vīna vīnogu nosaukumiem;
e) iemeslus tradicionālā nosaukuma 
anulēšanai;
f) pieteikuma vai pieprasījuma 
iesniegšanas datumu.

Or. fr

Grozījums Nr. 108
Astrid Lulling

Regulas priekšlikums
198. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Lai ņemtu vērā specifiku, kas 
raksturīga tirdzniecībai starp Savienību 
un dažām trešām valstīm, Komisija ar 
deleģētajiem aktiem var pieņemt 
nosacījumus, saskaņā ar kuriem 
tradicionālos apzīmējumus var izmantot 
trešo valstu produktiem, un paredzēt 
atkāpes no 196. panta.

svītrots

Or. fr
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Grozījums Nr. 109
Astrid Lulling

Regulas priekšlikums
202. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja vien šajā regulā nav paredzēts citādi, 
Direktīvu 2008/95/EK, Padomes 
Direktīvu 89/396/EEK, Eiropas Parlamenta 
un Padomes Direktīvu 2000/13/EK un 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 2007/45/EK piemēro to produktu 
marķēšanai un noformēšanai, uz kuriem 
attiecas šo direktīvu darbības joma.

1. Ja vien šajā regulā nav paredzēts citādi, 
Direktīvu 2008/95/EK, Padomes 
Direktīvu 89/396/EEK, Eiropas Parlamenta 
un Padomes Direktīvu 2000/13/EK un 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 2007/45/EK piemēro to produktu 
marķēšanai un noformēšanai, uz kuriem 
attiecas šo direktīvu darbības joma. XII 
pielikuma II daļas 1.–11. punktā, 13., 
15. un 16. punktā minēto produktu 
marķējumā drīkst papildus norādīt tikai 
tos datus, kas paredzēti šajā regulā, ja 
vien tie atbilst Direktīvas 2000/13/EK 
2. panta 1. punkta a) apakšpunkta 
prasībām.
2. Ja viena vai vairākas no Direktīvas 
2000/13/EK IIIa pielikumā uzskaitītajām 
sastāvdaļām ir iekļautas kādā no šīs 
regulas XII pielikuma II daļā minētajiem 
produktiem, tās jānorāda produkta 
marķējumā, pirms tām liekot vārdu 
„satur”.
Attiecībā uz sulfītiem var lietot terminus:
„sulfīti” vai „sēra dioksīds”.
3. Papildus 2. punktā minētajām 
obligātajām marķējuma prasībām var 
izmantot piktogrammu, kas jānosaka 
īstenošanas aktā.

Or. fr
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Grozījums Nr. 110
Astrid Lulling

Regulas priekšlikums
203. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Atkāpjoties no 1. punkta a) apakšpunkta, 
norādi uz vīnkopības produkta kategoriju 
var neminēt vīniem, uz kuru etiķetes ir 
aizsargāts cilmes vietas nosaukums vai 
aizsargāta ģeogrāfiskās izcelsmes norāde.

2. Atkāpjoties no 1. punkta a) apakšpunkta, 
norādi uz vīnkopības produkta kategoriju 
var neminēt vīniem, uz kuru etiķetes ir 
aizsargāts cilmes vietas nosaukums vai 
aizsargāta ģeogrāfiskās izcelsmes norāde, 
un kvalitatīvajiem dzirkstošajiem vīniem, 
kuru etiķetēs minēts apzīmējums „Sekt”.

Or. fr

Grozījums Nr. 111
Astrid Lulling

Regulas priekšlikums
204.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

204.a pants
Norāde par saimniecību

1. Saimniecību apzīmējumus, kuri 
neattiecas uz pudeļu pildītāja, ražotāja vai 
pārdevēja nosaukumu un kuri ir atļauti 
saskaņā ar 3. panta procedūru, rezervē 
vīniem ar aizsargātu cilmes vietas 
nosaukumu vai ģeogrāfiskās izcelsmes 
norādi, ar nosacījumu, ka: 
a) vīns ir izgatavots tikai no vīnogām, kas 
ievāktas vīna dārzos, kurus apsaimnieko 
šī saimniecība; 
b) vīns izgatavots vienīgi šajā 
saimniecībā; 
c) dalībvalstis regulē to savu apzīmējumu 
izmantošanu, kuri ir atļauti saskaņā ar 
3. punkta procedūru. Trešās valstis paredz 
izmantošanas noteikumus, kas 
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piemērojami šo valstu attiecīgajiem 
apzīmējumiem, kuri atļauti saskaņā ar 
3. punkta procedūru, tostarp 
apzīmējumiem, ko ierosinājušas 
reprezentatīvas profesionālās 
organizācijas. 
2. Citi produkta tirdzniecībā iesaistītie 
uzņēmēji var izmantot saimniecības 
nosaukumu tikai tad, ja ir saņemta 
attiecīgās saimniecības piekrišana.
3. Komisija ar īstenošanas aktu dod 
atļauju apzīmējumiem, kuri attiecas uz 
kādu no saimniecībām, balstoties uz 
kādas dalībvalsts vai trešās valsts 
kompetento iestāžu iesniegtu 
pieprasījumu

Or. fr

Grozījums Nr. 112
Astrid Lulling

Regulas priekšlikums
207. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai nodrošinātu atbilstību 
horizontālajiem noteikumiem, kas saistīti 
ar marķējumu un noformējumu, un ņemtu 
vērā vīna nozares īpatnības, Komisija ar 
deleģētajiem aktiem var pieņemt 
definīcijas, noteikumus un ierobežojumus 
attiecībā uz:

1. Lai nodrošinātu atbilstību 
horizontālajiem noteikumiem, kas saistīti 
ar marķējumu un noformējumu, un ņemtu 
vērā vīna nozares īpatnības, Komisija ar 
deleģētajiem aktiem var pieņemt 
definīcijas, noteikumus un ierobežojumus 
attiecībā uz:

a) noformējumu un marķējuma datu 
izmantojumu, kas nav paredzēti šajā 
iedaļā;

a) dažiem obligātajiem datiem, jo īpaši: 

b) dažiem obligātajiem datiem, jo īpaši: 
i) terminiem, kas jāizmanto obligāto datu 
formulēšanai, un to izmantošanas 
nosacījumiem,

i) terminiem, kas jāizmanto obligāto datu 
formulēšanai, un to izmantošanas 
nosacījumiem,

ii) terminiem, kas attiecas uz saimniecību,
un to izmantošanas nosacījumiem, 

ii) noteikumiem par izcelsmes norādi;
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iii) noteikumiem, kas ļauj ražotājām 
dalībvalstīm noteikt papildu noteikumus 
saistībā ar obligātajiem datiem,
iv) noteikumiem, kuri papildus 203. panta 
2. punktā minētajām atkāpēm ļauj noteikt 
citas atkāpes, ar ko paredz, ka var 
nenorādīt vīnkopības produkta kategoriju, 
un
v) noteikumiem par valodu lietojumu;
c) fakultatīvajiem datiem, jo īpaši: b) fakultatīvajiem datiem, jo īpaši:

i) terminiem, kas jāizmanto fakultatīvo 
datu formulēšanai, un to izmantošanas 
nosacījumiem,

i) terminiem, kas jāizmanto fakultatīvo 
datu formulēšanai, un to izmantošanas 
nosacījumiem,

ii) noteikumiem, kas ļauj ražotājām 
dalībvalstīm noteikt papildu noteikumus 
saistībā ar fakultatīvajiem datiem,

ii) noteikumiem, kas ļauj ražotājām 
dalībvalstīm noteikt papildu noteikumus 
saistībā ar fakultatīvajiem datiem,

d) noformējumu, jo īpaši: c) noformējumu, jo īpaši:
i) nosacījumiem par noteiktas formas 
pudeļu izmantojumu un konkrētu 
specifisku pudeļu formu sarakstu, 

i) nosacījumiem par noteiktas formas 
pudeļu izmantojumu un konkrētu 
specifisku pudeļu formu sarakstu, 

ii) nosacījumiem par “dzirkstošā vīna” tipa 
pudeļu un aizkorķējuma izmantošanu, 

ii) nosacījumiem par “dzirkstošā vīna” tipa 
pudeļu un aizkorķējuma izmantošanu, 

iii) noteikumiem, kas ļauj ražotājām 
dalībvalstīm noteikt papildu noteikumus 
saistībā ar noformējumu,

iii) noteikumiem, kas ļauj ražotājām 
dalībvalstīm noteikt papildu noteikumus 
saistībā ar noformējumu,

iv) noteikumiem par valodu lietojumu. iv) noteikumiem par dažu apzīmējumu 
aizstāšanu ar atbilstīgiem terminiem citā 
Savienības oficiālajā valodā.

Or. fr

Grozījums Nr. 113
Michel Dantin

Regulas priekšlikums
230. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai nodrošinātu to, ka augļu un dārzeņu 
nozarē izveidoto ražotāju organizāciju un 
ražotāju grupu, olīveļļas un galda olīvu 

Lai nodrošinātu to, ka augļu un dārzeņu 
nozarē izveidoto ražotāju organizāciju un 
ražotāju grupu, olīveļļas un galda olīvu 
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nozarē izveidoto tirgus dalībnieku 
organizāciju un starpnozaru organizāciju 
mērķi un pienākumi ir skaidri noteikti ar 
mērķi veicināt šādu organizāciju un grupu 
darba efektivitāti, Komisija ar deleģētajiem
aktiem var pieņemt noteikumus par:

nozarē izveidoto tirgus dalībnieku 
organizāciju un starpnozaru organizāciju 
mērķi un pienākumi ir skaidri noteikti ar 
mērķi veicināt šādu organizāciju un grupu 
darba efektivitāti, Komisija ar īstenošanas
aktiem var pieņemt nepieciešamos 
noteikumus par:
a) prasībām, ko piemēro ražotāju 
organizācijām un ražotāju organizāciju 
apvienībām un uzņēmēju grupām:

a) konkrētiem mērķiem, ko jācenšas 
sasniegt šādām grupām un organizācijām, 

i) konkrētiem mērķiem, ko jācenšas 
sasniegt šādām grupām un organizācijām,

konkrētiem mērķiem, ko jācenšas sasniegt 
šādām grupām un organizācijām, šādu 
grupu un organizāciju statūtiem, atzīšanu, 
struktūru, juridiskas personas statusu, 
dalību, lielumu, pārskatatbildību un 
darbībām, no atzīšanas izrietošajām 
sekām, atzīšanas atsaukšanu, atkāpēm no 
minimālā lieluma un apvienošanos;

ii) statūtiem, kārtībai, kas dod iespēju 
izveidot ražotāju organizācijas 
demokrātisku kontroli;

iii) atzīšanas piešķiršanas nosacījumiem
vai atzīšanas plānam, struktūrai, 
juridiskas personas statusam, 
nosacījumiem neražotāju locekļu 
pieņemšanai ražotāju organizācijā vai 
ārpus ražotāju organizāciju locekļu 
pieņemšanai ražotāju organizāciju 
apvienībā;
iv) apmēram un noteikumiem par tā 
noteikšanu;
v) šo grupu un organizāciju atbildībai un 
darbībai, atzīšanas sekām;
vi) atkāpēm no minimālā lieluma, kā arī 
saplūšanai; 

b) dažu starpnozaru organizāciju noteikumu 
attiecināšanu uz ražotājiem, kas nav 
organizācijas biedri;

b) dažu noteikumu attiecināšanu uz ražotājiem, 
kas nav organizācijas biedri un procedūru par 
noteikumu attiecināšanas paplašināšanu;

c) starptautiskām ražotāju organizācijām un 
starptautiskām ražotāju organizāciju 
apvienībām, tostarp par administratīvo 
palīdzību, kas attiecīgajām kompetentajām 
iestādēm jāsniedz starptautiskas sadarbības 
gadījumā;

i) starptautiskām ražotāju organizācijām un 
starptautiskām ražotāju organizāciju 
apvienībām, tostarp par administratīvo 
palīdzību, kas attiecīgajām kompetentajām 
iestādēm jāsniedz starptautiskas sadarbības 
gadījumā;

d) to, kā ražotāju organizācijas vai ražotāju 
organizāciju apvienības izmanto 
ārpakalpojumus un nodrošina tehniskos 

ii) to, kā ražotāju organizācijas vai ražotāju 
organizāciju apvienības izmanto 
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līdzekļus; ārpakalpojumus un nodrošina tehniskos 
līdzekļus;

e) ražotāju organizācijas pārdodamās 
produkcijas minimālo apjomu vai vērtību;

iii) ražotāju organizācijas pārdodamās 
produkcijas minimālo apjomu vai vērtību;

f) atkāpēm no 209., 210. un 212. pantā 
noteiktajām prasībām;

g) sankcijām atzīšanas kritēriju neievērošanas 
gadījumā.

2. Komisija ar īstenošanas aktiem var 
paredzēt ar šo nodaļu saistītos vajadzīgos 
pasākumus, jo īpaši attiecībā uz:

a) paziņojumiem, kas jāveic dalībvalstīm; iv) paziņojumiem, kas jāveic dalībvalstīm;
b) pieteikumiem ražotāju organizācijas
atzīšanai;

v) pieteikumiem atzīšanai;

c) ražotāju grupu atzīšanas plānu īstenošanu; vi) pārbaudēm un verifikācijas kārtībai;
d) atzīšanas termiņa pagarināšanu; vii) sankciju piemērošanas kārtībai 

atzīšanas kritēriju neievērošanas 
gadījumā. 

e) pārbaudēm un verifikāciju.

Or. fr

Pamatojums

Ražotāju organizāciju un ražotāju grupu atzīšana augļu un dārzeņu nozarē, kā arī ražotāju grupu 
atzīšana olīveļļas un galda olīvu nozarē ir dalībvalstu pienākums. Lai tiesības tiktu piemērotas 
vienveidīgi, visiem noteikumiem ir jābūt izpildes kompetenču jomā. Turklāt juridiskās skaidrības labad 
Komisijai piešķirtās pilnvaras attiecībā uz sankciju piemērošanu ir jāpārgrupē horizontālajos pantos. 
Atsevišķā pantā ir jānosaka sankciju piemērošanas princips katram pasākumam, šo principu izklāstot 
vairākos horizontālos pantos.

Grozījums Nr. 114
Michel Dantin

Regulas priekšlikums
238. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai ņemtu vērā tirdzniecības attīstību un 
pārmaiņas tirgū, attiecīgo tirgu vajadzības 
un lai vajadzības gadījumā uzraudzītu 

1. Lai ņemtu vērā tirdzniecības attīstību un 
pārmaiņas tirgū, attiecīgo tirgu vajadzības 
un lai vajadzības gadījumā uzraudzītu 



AM\871548LV.doc 71/73 PE467.307v01-00

LV

attiecīgo produktu importu, Komisija ar 
deleģētajiem aktiem var noteikt:

attiecīgo produktu importu, Komisija pēc 
informēšanas par ietekmes pētījumu ar 
deleģētajiem aktiem var noteikt:

Or. fr

Pamatojums

Produkti, uz kuriem attiecas importa atļauja, ir jutīgi produkti, tāpēc jebkādu grozījumu gadījumā ir 
jāveic ietekmes novērtējums, kura rezultāti tiek publicēti pirms grozījumu izdarīšanas, lai likumdevējs 
un uzņēmēji varētu laikus iepazīties ar iecerētā pasākuma sekām.

Grozījums Nr. 115
Michel Dantin

Regulas priekšlikums
268. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai ņemtu vērā tirdzniecības attīstību un 
pārmaiņas tirgū, attiecīgo tirgu vajadzības 
un lai vajadzības gadījumā uzraudzītu 
attiecīgo produktu eksportu, Komisija ar 
deleģētajiem aktiem var noteikt:

1. Lai ņemtu vērā tirdzniecības attīstību un 
pārmaiņas tirgū, attiecīgo tirgu vajadzības 
un lai vajadzības gadījumā uzraudzītu 
attiecīgo produktu eksportu, Komisija pēc 
informēšanas par ietekmes pētījumu ar 
deleģētajiem aktiem var noteikt:

Or. fr

Pamatojums

Produkti, uz kuriem attiecas importa atļauja, ir jutīgi produkti. Jebkādu grozījumu gadījumā ir jāveic 
ietekmes novērtējums, kura rezultāti tiek publicēti pirms grozījumu izdarīšanas, lai likumdevējs un 
uzņēmēji varētu laikus iepazīties ar iecerētā pasākuma sekām.

Grozījums Nr. 116
Peter Jahr

Regulas priekšlikums
314. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Attiecīgajos kalendārajos gados ir 
pieejamas šādas summas:

2. Attiecīgajos kalendārajos gados ir 
pieejamas šādas summas:
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– 2009. gadā: EUR 40 660 000,
– 2010. gadā: EUR 82 110 000, – 2010. gadā: EUR 82 110 000,

– no 2011. gada un turpmāk 
EUR 122 610 000.

– no 2011. gada un turpmāk:
EUR 122 610 000.

Or. de

Grozījums Nr. 117
Michel Dantin

Regulas priekšlikums
V pielikums – A daļa – III iedaļa – 2. punkts – 1.a daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstīs drīkst katru no 1. un 
2. punktā minētajām klasēm iedalīt sīkāk, 
taču ne vairāk kā trīs apakšklasēs.

Or. fr

Pamatojums

TKO kodifikācijai jānotiek ar nemainīgām tiesībām Tāpēc ir jāpārņem viss esošais pielikuma teksts.

Grozījums Nr. 118
Michel Dantin

Regulas priekšlikums
V pielikums – C daļa – III iedaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Liemeņus klasificē, mutatis mutandis 
piemērojot A.III. punkta noteikumus. 
Tomēr A.III.1. punktā un A.III.2. punktā 
ietvertās tabulas 3. un 4. rindā minēto 
terminu “gurnu daļa” aizstāj ar terminu 
“liemeņa pakaļējā ceturtdaļa”.

1. Liemeņus klasificē, mutatis mutandis 
piemērojot A.III. punkta noteikumus. 
Tomēr A.III.1. punktā un A.III.2. punktā 
ietvertās tabulas 3. un 4. rindā minēto 
terminu “gurnu daļa” aizstāj ar terminu 
“liemeņa pakaļējā ceturtdaļa”.

2. Atkāpjoties no 1. punkta, attiecībā uz 
jēriem, kuru liemeņa svars ir mazāks par 
13 kg, Komisija ar īstenošanas aktu bez 
323. panta 1. punktā minētās Komitejas 
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palīdzības var atļaut dalībvalstīm izmantot 
šādus klasifikācijas kritērijus: 
a) liemeņa svaru; 
b) gaļas krāsu; 
c) nobarojuma kategoriju.

Or. fr

Pamatojums

TKO kodifikācijai jānotiek ar nemainīgām tiesībām Tāpēc ir jāpārņem viss esošais pielikuma teksts, to 
pielāgojot Lisabonas līguma noteikumiem.


