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Grozījums Nr. 435
Karin Kadenbach, Christel Schaldemose, Åsa Westlund, Brian Simpson, Phil 
Prendergast

Regulas priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Šīs regulas īstenošanai būtu jāatbilst 
Savienības politikas plāna nodrošināšanai 
ar pārtiku (COM (2010) 127) attīstības 
sadarbības mērķiem, īpašu uzmanību 
pievēršot tam, lai nodrošinātu, ka KLP 
pasākumu ieviešana neapdraud pārtikas 
ražošanas jaudu un pārtikas 
nodrošinājumu ilgtermiņā jaunattīstības 
valstīs un šo valstu iedzīvotāju spēju sevi 
pabarot, vienlaikus pildot attīstības 
politikas saskaņotības pienākumu 
saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 208. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 436
Patrick Le Hyaric

Regulas priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Lai sasniegtu kopējās
lauksaimniecības politikas mērķus, 
nodrošinot pienācīgus ienākumus maziem 
un vidējiem lauksaimniekiem, Komisijai 
būtu jānodrošina, ka ražošanas cenas nav 
zemākas par līmeni, kas tai būtu jānosaka 
tirdzniecības gadam un produkcijas 
daudzumam uz vidēju saimniecību. Šie 
lēmumi ir jāpieņem, apspriežoties ar 
profesionālām organizācijām un 
arodbiedrību organizācijām, lai 
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lauksaimniekiem maksātās cenas 
patiešām segtu ražošanas cenu izmaiņas 
un pienācīgu atlīdzību par darbu katrā 
saimniecībā. Šajā sakarībā Komisijai būtu 
jāapstiprina nepieciešamie rīki, lai 
ieviestu noteikumus par publisko un 
privāto uzglabāšanu, kad ir vērojams 
ārkārtējs pamata cenu kritums, un 
jāievieš apstiprināti importa kalendāri, 
kad imports negatīvi ietekmē cenas katrā 
Savienības valstī.

Or. fr

Grozījums Nr. 437
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Regulas priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Vienam no galvenajiem kopējās 
lauksaimniecības politikas mērķiem būtu 
jābūt garantēt pārtikas nodrošinājumu un 
suverenitāti dalībvalstīs, paredzot 
ražošanas regulācijas un sadales sistēmu
nepieciešamību, kas ļautu valstīm un 
reģioniem attīstīt savu ražošanu tā, lai pēc 
iespējas apmierinātu savas vajadzības.

Or. pt

Grozījums Nr. 438
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Komisijas paziņojumā Eiropas 
Parlamentam, Padomei, Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 

(1) Komisijas paziņojumā Eiropas 
Parlamentam, Padomei, Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 
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Reģionu komitejai “KLP 2020. gada 
perspektīvā: Kā risināt nākotnē paredzamās 
ar pārtiku, dabas resursiem un 
teritoriālajiem aspektiem saistītās 
problēmas” ir izklāstītas kopējās 
lauksaimniecības politikas (KLP) 
iespējamās problēmas, uzdevumi un 
virzieni pēc 2013. gada. Ņemot vērā par šo 
paziņojumu notikušās debates, KLP 
reformai būtu jāstājas spēkā no 2014. gada 
1. janvāra. Reformai būtu jāaptver visi 
KLP svarīgākie instrumenti, tostarp 
Padomes […] Regula (ES) 
Nr. [COM(2010) 799], ar ko izveido 
lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju 
un paredz īpašus noteikumus dažiem 
lauksaimniecības produktiem (“Regula par 
vienotu TKO”). Ņemot vērā reformas 
darbības jomu, ir lietderīgi atcelt 
Regulu (ES) Nr. [COM(2010)799] un 
aizstāt to ar jaunu Regulu par vienotu 
TKO. Turklāt reformas gaitā būtu pēc 
iespējas jāsaskaņo, jāracionalizē un 
jāvienkāršo noteikumi, jo īpaši tie, kas 
attiecas uz vairākām lauksaimniecības 
nozarēm, tostarp nodrošinot arī to, lai 
nebūtiskus pasākumu elementus Komisija 
varētu pieņemt ar deleģētiem aktiem.

Reģionu komitejai “KLP 2020. gada 
perspektīvā: Kā risināt nākotnē paredzamās 
ar pārtiku, dabas resursiem un 
teritoriālajiem aspektiem saistītās 
problēmas” ir izklāstītas kopējās 
lauksaimniecības politikas (KLP) 
iespējamās problēmas, uzdevumi un 
virzieni pēc 2013. gada. Ņemot vērā par šo 
paziņojumu notikušās debates, KLP 
reformai būtu jāstājas spēkā no 2014. gada 
1. janvāra. Reformai būtu jāaptver visi 
KLP svarīgākie instrumenti, tostarp 
Padomes […] Regula (ES) 
Nr. [COM(2010) 799], ar ko izveido 
lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju 
un paredz īpašus noteikumus dažiem 
lauksaimniecības produktiem (“Regula par 
vienotu TKO”). Ņemot vērā reformas
darbības jomu, ir lietderīgi atcelt 
Regulu (ES) Nr. [COM(2010)799] un 
aizstāt to ar jaunu Regulu par vienotu 
TKO. Turklāt reformas gaitā būtu pēc 
iespējas jāsaskaņo, jāracionalizē un 
jāvienkāršo noteikumi, jo īpaši tie, kas 
attiecas uz vairākām lauksaimniecības 
nozarēm, tostarp nodrošinot arī to, lai 
nebūtiskus pasākumu elementus Komisija 
varētu pieņemt ar deleģētiem aktiem.
Turklāt reformai ir jāturpina iepriekšējo 
reformu paveiktais lielākas 
konkurētspējas un orientācijas uz tirgu 
jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 439
Britta Reimers

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību (turpmāk “Līgums”) 
43. panta 3. punktu Padome pieņem 

svītrots
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pasākumus par cenu, nodevu, atbalsta un 
kvantitatīvo ierobežojumu noteikšanu. 
Skaidrības labad šajā regulā būtu 
nepārprotami jānorāda fakts, ka 
gadījumos, kad piemēro Līguma 43. panta 
3. punktu, Padome šos pasākumus 
pieņem, pamatojoties uz minēto pantu.

Or. en

Pamatojums

Regulas 43. panta 3. punkts ir parastās likumdošanas procedūras izņēmums, saskaņā ar kuru 
Padome veic pasākumus atbalsta, cenu un daudzumu noteikšanai. Mēs vēlamies, lai šos 
pasākumus apstiprinātu ar koplēmumu, tāpēc ar šo grozījumu svītro 3. apsvērumu, kurā ir 
konkrēta atsauce uz Padomes privilēģijām.

Grozījums Nr. 440
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Regulas priekšlikums
10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10a) Lai atbalstītu saimniecības, kuru 
darbība ir galvenokārt sezonāla, 
piemēram, augļi un dārzeņi vai vīns, un 
kurās papildu darbinieki tiek nodarbināti
noteiktos gada laikposmos, un lai 
veicinātu tādu darba ņēmēju 
nodarbinātību, kuri ir uzskatāmi par 
pakļautiem sociālās izstumšanas riskam, 
būtu jāievieš darba kuponi samaksai par 
parastu darbu līdzīgi sistēmai, kas ir 
ieviesta saskaņā ar Itālijas tiesību aktiem.

Or. it

Grozījums Nr. 441
Patrick Le Hyaric
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Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Lai ņemtu vērā augļu un dārzeņu un 
pārstrādātu augļu un dārzeņu nozares 
specifiku, saskaņā ar Līguma 290. pantu 
būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt 
konkrētus aktus, ar kuriem nosaka šo 
produktu tirdzniecības gadus.

(11) Lai ņemtu vērā augļu un dārzeņu un 
pārstrādātu augļu un dārzeņu nozares 
specifiku, saskaņā ar Līguma 290. pantu 
būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt 
konkrētus aktus, ar kuriem nosaka šo 
produktu tirdzniecības gadus. Komisijai 
būtu jāspēj mudināt dalībvalstis ieviest 
augļu importa kalendāru, ņemot vērā 
produktu nogatavošanās ciklus, lai 
uzturētu izdevīgu minimālo cenu.

Or. fr

Grozījums Nr. 442
Patrick Le Hyaric

Regulas priekšlikums
12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12a) Būtu jāuzskaita iemesli, kāpēc 
lauksaimniecības cenu un to stabilitātes 
jautājums ir centrālais jautājums, 
izstrādājot kopējo lauksaimniecības 
politiku: tirgu regulējums, jo īpaši 
lauksaimniecības produktu tirgu, 
neietilpst to pašu kompetencē. To atklāja 
nesenā ekonomikas, finanšu un pārtikas 
krīze. Cenu nestabilitāte ir 
lauksaimniecības tirgu strukturāla iezīme. 
Papildus to pakļautībai riskiem, ko izraisa 
laika apstākļi un dzīvnieku slimību 
epidēmijas, tās ietekmē lēmumu par 
ražošanu un ieguldījumiem 
neatgriezeniskums un pieprasījuma un 
piegāžu nepietiekamā elastība attiecībā 
pret cenām. Starptautiskās 
lauksaimniecības tirdzniecības neregulētā 
liberalizācija paaugstina sistēmiskos 
riskus, palielinot cenu pēkšņu izmaiņu 
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iespējamību pasaulē. Dažu 
lauksaimniecības produktus eksportējošo 
valstu vienpusējie lēmumi pārtraukt un 
pēc tam atsākt eksportu, kā to parādīja 
Krievija, izraisa ārkārtīgi lielas cenu 
izmaiņas starptautiskajos tirgos. 
Pieaugošā lauksaimniecības 
“finansializēšanās” un spekulācijas ar 
galvenajiem lauksaimniecības produktiem 
pasaules tirgū pēdējos desmit gados kopš 
2000. gada, galvenokārt izmantojot 
nepārredzamus mijmaiņas darījumus, 
palielina lauksaimniecības cenu 
nestabilitāti. Ņemot vērā šos dažādos 
faktorus, Komisijai būtu efektīvāk 
jānovērš un jāpārvalda dažādie riski, jo 
īpaši tirgus riski, kuriem ir pakļauti 
lauksaimnieki; tai būtu jāpieņem 
regulatīvas sistēmas, kas nodrošinātu 
lauksaimnieku pietiekami lielu nozīmi un 
taisnīgu atlīdzību par viņu produkciju, 
efektīvi jārisina tirgus neatbilstības un 
efektīvi jāpārvalda lauksaimniecības 
budžeti.

Or. fr

Grozījums Nr. 443
José Bové
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12a) Valsts intervence tirgū kā ārkārtas 
pasākums būtu jāizmanto tikai, lai 
novērstu ārkārtīgi lielu cenu nestabilitāti 
īslaicīga pārmērīga pieprasījuma dēļ 
Eiropas tirgū. To nevajadzētu izmantot, 
lai stabilizētu strukturālu pārprodukciju.

Or. fr
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Grozījums Nr. 444
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Regulas priekšlikums
12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12a) Kopējā lauksaimniecības politikā 
būtu jābūt instrumentiem un 
mehānismiem, lai garantētu samērīgas 
ražotāju cenas un nodrošinātu 
lauksaimniekiem ienākumus, kas ir 
nepieciešami ražošanas nepārtrauktībai 
un regulārai pārtikas piegādei.

Or. pt

Grozījums Nr. 445
Wojciech Michał Olejniczak

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Skaidrības un pārredzamības labad 
noteikumiem būtu jāatbilst kopējai 
struktūrai, vienlaikus saglabājot katras 
nozares politiku. Tāpēc ir lietderīgi nošķirt 
salīdzināmās cenas un intervences cenas un 
noteikt pēdējās minētās, proti, 
nepārprotami norādīt, ka tikai valsts 
intervences cenas atbilst piemērotajām 
administrētajām cenām, kas minētas PTO 
Lauksaimniecības nolīguma 3. pielikuma 
8. punkta pirmajā teikumā (t. i., cenu 
atšķirības atbalsts). Šajā sakarībā būtu 
jānorāda, ka tirgus intervence var notikt kā 
valsts intervence, kā arī cita veida 
intervence, kurai neizmanto iepriekš 
noteiktas cenu norādes.

(13) Skaidrības un pārredzamības labad 
noteikumiem būtu jāatbilst kopējai 
struktūrai, vienlaikus saglabājot katras 
nozares politiku. Tāpēc ir lietderīgi nošķirt 
salīdzināmās cenas un intervences cenas, 
pamatojoties uz reālajām ražošanas 
izmaksām un inflāciju, un noteikt pēdējās 
minētās, proti, nepārprotami norādīt, ka 
tikai valsts intervences cenas atbilst 
piemērotajām administrētajām cenām, kas 
minētas PTO Lauksaimniecības nolīguma 
3. pielikuma 8. punkta pirmajā teikumā 
(t. i., cenu atšķirības atbalsts). Šajā 
sakarībā būtu jānorāda, ka tirgus intervence 
var notikt kā valsts intervence, kā arī cita 
veida intervence, kurai neizmanto iepriekš 
noteiktas cenu norādes.

Or. pl
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Grozījums Nr. 446
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Skaidrības un pārredzamības labad 
noteikumiem būtu jāatbilst kopējai 
struktūrai, vienlaikus saglabājot katras 
nozares politiku. Tāpēc ir lietderīgi nošķirt 
salīdzināmās cenas un intervences cenas un 
noteikt pēdējās minētās, proti, 
nepārprotami norādīt, ka tikai valsts 
intervences cenas atbilst piemērotajām 
administrētajām cenām, kas minētas PTO 
Lauksaimniecības nolīguma 3. pielikuma 
8. punkta pirmajā teikumā (t. i., cenu 
atšķirības atbalsts). Šajā sakarībā būtu 
jānorāda, ka tirgus intervence var notikt kā 
valsts intervence, kā arī cita veida 
intervence, kurai neizmanto iepriekš 
noteiktas cenu norādes.

(13) Skaidrības un pārredzamības labad 
noteikumiem būtu jāatbilst kopējai 
struktūrai, vienlaikus saglabājot katras 
nozares politiku. Tāpēc ir lietderīgi nošķirt 
salīdzināmās cenas un intervences cenas un 
noteikt pēdējās minētās, proti, 
nepārprotami norādīt, ka tikai valsts 
intervences cenas atbilst piemērotajām 
administrētajām cenām, kas minētas PTO 
Lauksaimniecības nolīguma 3. pielikuma 
8. punkta pirmajā teikumā (t. i., cenu 
atšķirības atbalsts). Šajā sakarībā būtu 
jānorāda, ka tirgus intervence var notikt kā 
valsts intervence, kā arī cita veida 
intervence, kurai neizmanto iepriekš 
noteiktas cenu norādes. Pamata cenām vai 
zemākajām cenām būtu jākompensē 
izmaiņas ražošanas izmaksās un 
jānodrošina pienācīga atlīdzība par darbu 
ģimeņu lauku saimniecībās.

Or. fr

Grozījums Nr. 447
Luís Paulo Alves

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Atbilstīgi katras attiecīgās nozares 
vajadzībām, ņemot vērā iepriekšējās TKO 
īstenošanas praksi un pieredzi, intervences 
sistēmai vajadzētu būt pieejamai noteiktos 
gada laikposmos, un šajos laikposmos tai 

(14) Atbilstīgi katras attiecīgās nozares 
vajadzībām, ņemot vērā iepriekšējās TKO 
īstenošanas praksi un pieredzi, intervences 
sistēmai, ja rodas nepārprotama vajadzība
to aktivizēt, vajadzētu būt pieejamai 
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vajadzētu būt pieejamai pastāvīgi, vai arī 
tā būtu jāuzsāk atkarībā no tirgus cenām.

pastāvīgi, vai arī tā būtu jāuzsāk atkarībā 
no tirgus cenām.

Or. pt

Grozījums Nr. 448
Alfreds Rubiks

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Atbilstīgi katras attiecīgās nozares 
vajadzībām, ņemot vērā iepriekšējās TKO 
īstenošanas praksi un pieredzi, intervences 
sistēmai vajadzētu būt pieejamai noteiktos 
gada laikposmos, un šajos laikposmos tai 
vajadzētu būt pieejamai pastāvīgi, vai arī tā 
būtu jāuzsāk atkarībā no tirgus cenām.

(14) Atbilstīgi katras attiecīgās nozares 
vajadzībām, ņemot vērā iepriekšējās TKO 
īstenošanas praksi un pieredzi, intervences 
sistēmai vajadzētu būt pieejamai noteiktos 
gada laikposmos, un šajos laikposmos tai 
vajadzētu būt pieejamai pastāvīgi, vai arī tā 
būtu jāuzsāk laikus atkarībā no tirgus 
cenām.

Or. lv

Grozījums Nr. 449
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Atbilstīgi katras attiecīgās nozares 
vajadzībām, ņemot vērā iepriekšējās TKO 
īstenošanas praksi un pieredzi, intervences 
sistēmai vajadzētu būt pieejamai noteiktos 
gada laikposmos, un šajos laikposmos tai 
vajadzētu būt pieejamai pastāvīgi, vai arī tā 
būtu jāuzsāk atkarībā no tirgus cenām.

(14) Atbilstīgi katras attiecīgās nozares 
vajadzībām, ņemot vērā iepriekšējās TKO 
īstenošanas praksi un pieredzi, intervences 
sistēmai vajadzētu būt pieejamai noteiktos 
gada laikposmos, un šajos laikposmos tai 
vajadzētu būt pieejamai pastāvīgi, vai arī tā 
būtu jāuzsāk atkarībā no tirgus cenām. Tās 
mērķim būtu jābūt saglabāt pamata 
minimālo cenu par noteiktu produkcijas 
daudzumu Kopienā.

Or. fr
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Grozījums Nr. 450
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Cenu līmenis, kādā saskaņā ar valsts 
intervenci, t. i., cenu atšķirības atbalstu, par 
noteiktu cenu ir jāiepērk konkrēti dažu 
produktu daudzumi un citos gadījumos, ir 
jānosaka konkursa kārtībā, atspoguļojot 
saskaņā ar iepriekšējo TKO īstenoto praksi 
un pieredzi.

(15) Cenu līmenis, kādā saskaņā ar valsts 
intervenci, t. i., cenu atšķirības atbalstu, par 
noteiktu cenu ir jāiepērk konkrēti dažu 
produktu daudzumi un citos gadījumos, ir 
jānosaka konkursa kārtībā, atspoguļojot 
saskaņā ar iepriekšējo TKO īstenoto praksi 
un pieredzi. Būtu jāveic pasākumi, lai 
pamata cenas pilnībā kompensētu 
izmaiņas ražošanas izmaksās un 
nodrošinātu pienācīgu atlīdzību par mazu 
ģimenes lauku saimniecību locekļu darbu.

Or. fr

Grozījums Nr. 451
Sylvie Goulard, Jürgen Klute, Ramon Tremosa i Balcells, Vincenzo Iovine, Robert 
Rochefort, Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Liam 
Aylward, Marian Harkin, Veronica Lope Fontagné

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Šajā regulā būtu jāparedz iespēja 
realizēt produktus, kas iepirkti valsts 
intervencē. Šādi pasākumi būtu jāveic tā, 
lai izvairītos no tirgus traucējumiem un
nodrošinātu vienādu piekļuvi precēm un 
vienādu attieksmi pret pircējiem.

(16) Šajā regulā būtu jāparedz iespēja 
realizēt produktus, kas iepirkti valsts 
intervencē. Šādi pasākumi būtu jāveic tā, 
lai izvairītos no tirgus traucējumiem,
nodrošinātu vienādu piekļuvi precēm un 
vienādu attieksmi pret pircējiem un 
nodrošinātu, ka produkcija ir pieejama 
pārtikas izplatīšanas shēmā 
vistrūcīgākajām personām Savienībā.

Or. en
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Grozījums Nr. 452
Esther de Lange

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Šajā regulā būtu jāparedz iespēja 
realizēt produktus, kas iepirkti valsts 
intervencē. Šādi pasākumi būtu jāveic tā, 
lai izvairītos no tirgus traucējumiem un 
nodrošinātu vienādu piekļuvi precēm un 
vienādu attieksmi pret pircējiem.

(16) Šajā regulā būtu jāparedz iespēja 
realizēt produktus, kas iepirkti valsts 
intervencē. Šādi pasākumi būtu jāveic tā, 
lai izvairītos no tirgus traucējumiem un 
nodrošinātu vienādu piekļuvi precēm un 
vienādu attieksmi pret pircējiem. Produktu 
realizācija pēc iespējas ir jāizmanto, lai 
sasniegtu “ES 2020” stratēģijas mērķus, 
vienlaikus nepieļaujot pārtikas tirgus 
traucējumus.

Or. en

Grozījums Nr. 453
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Lai nodrošinātu tirgus pārredzamību, 
saskaņā ar Līguma 290. pantu būtu 
jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt 
konkrētus aktus, kuros izklāsta apstākļus, 
kādos tā var lemt par privātās uzglabāšanas 
atbalsta piešķiršanu, lai sasniegtu mērķi 
līdzsvarot tirgu un stabilizēt tirgus cenas, 
un kuros ņem vērā tirgus situāciju.

(17) Lai nodrošinātu tirgus pārredzamību, 
saskaņā ar Līguma 290. pantu būtu 
jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt 
konkrētus aktus, kuros izklāsta apstākļus, 
kādos tā var lemt par privātās uzglabāšanas 
atbalsta piešķiršanu, lai sasniegtu mērķi 
līdzsvarot tirgu un garantēt minimālu 
cenu Kopienā, kas nodrošina 
lauksaimniekiem pieņemamu dzīves 
līmeni saskaņā ar KLP mērķiem.

Or. fr
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Grozījums Nr. 454
Ramon Tremosa i Balcells

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Lai nodrošinātu tirgus pārredzamību, 
saskaņā ar Līguma 290. pantu būtu 
jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt 
konkrētus aktus, kuros izklāsta apstākļus, 
kādos tā var lemt par privātās uzglabāšanas 
atbalsta piešķiršanu, lai sasniegtu mērķi 
līdzsvarot tirgu un stabilizēt tirgus cenas, 
un kuros ņem vērā tirgus situāciju.

(17) Lai nodrošinātu tirgus pārredzamību, 
saskaņā ar Līguma 290. pantu būtu 
jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt 
konkrētus aktus, kuros izklāsta apstākļus, 
kādos tā var lemt par privātās uzglabāšanas 
atbalsta piešķiršanu, lai sasniegtu mērķi 
līdzsvarot tirgu un stabilizēt tirgus cenas, 
un kuros ņem vērā tirgus situāciju. Truša 
gaļas nozarei nav iespējas izveidot privātu 
glabātuvi. Ņemot vērā, ka šīs problēmas ir 
līdzīgas problēmām citās nozarēs, kas jau 
ir ietvertas šajā shēmā, šī iespēja būtu 
jāpaplašina, lai pielāgotu piegādes truša 
gaļas nozarē.

Or. es

Grozījums Nr. 455
Janusz Wojciechowski

Regulas priekšlikums
17.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17a) Atbalsta piešķiršanas nosacījumi 
attiecībā uz balto cukuru: ar īstenošanas 
aktiem Komisija, ņemot vērā tirgus 
situāciju, var pieņemt lēmumu piešķirt 
atbalstu baltā cukura uzglabāšanai 
uzņēmumiem, kam ir piešķirta cukura 
kvota, ja baltā cukura vidējā reģistrētā 
cena Savienībā ir zem 115 % no 
salīdzināmās cenas attiecīgajā periodā un 
tā visticamāk paliks šajā līmenī.

Or. pl
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Grozījums Nr. 456
Sylvie Goulard, Jürgen Klute, Ramon Tremosa i Balcells, Vincenzo Iovine, Robert 
Rochefort, Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Liam 
Aylward, Marian Harkin, Veronica Lope Fontagné

Regulas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Lai nodrošinātu to, ka privātai 
uzglabāšanai ir vēlamā ietekme uz tirgu, 
saskaņā ar Līguma 290. pantu būtu 
jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt 
konkrētus aktus, kuros paredz pasākumus 
izmaksājamā atbalsta summas 
samazināšanai, ja uzglabātais daudzums ir 
mazāks par līgumā paredzēto daudzumu, 
un nosacījumus par avansa maksājuma 
piešķiršanu.

(20) Lai nodrošinātu to, ka privātai 
uzglabāšanai ir vēlamā ietekme uz tirgu, 
saskaņā ar Līguma 290. pantu būtu 
jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt 
konkrētus aktus, kuros paredz pasākumus 
izmaksājamā atbalsta summas 
samazināšanai, ja uzglabātais daudzums ir 
mazāks par līgumā paredzēto daudzumu, 
nosacījumus par avansa maksājuma 
piešķiršanu un nosacījumus atkārtotai 
produktu tirdzniecībai un realizācijai, 
tostarp padarot tos pieejamus pārtikas 
izplatīšanas shēmā vistrūcīgākajām 
personām Savienībā.

Or. en

Grozījums Nr. 457
Izaskun Bilbao Barandica

Regulas priekšlikums
23.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23a) Lai nostiprinātu un pabeigtu 
pastāvošos publiskos tirgus pārvaldības 
pasākumus un nodrošinātu tirgus pareizu 
darbību, Komisijai būtu jāievieš privāts 
piedāvājuma pārvaldības rīks un tirgus 
dalībnieku koordinēšana, kuriem 
vajadzības gadījumā jābūt iespējai atsaukt 
preci vai pārstrādāt to tirdzniecības gada 
laikā ar ražotāju organizāciju atzītu 
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apvienību starpniecību, kas pārvalda 
attiecīgu tirgus daļu. Lai nodrošinātu, ka 
šis rīks nedarbojas pretrunā KLP un 
vienotā tirgus mērķiem, Komisijai būtu 
jāparedz nosacījumi par tā pareizu 
darbību, apstiprināšanu un aktivizāciju, 
kā arī noteikumi par tā finansēšanu, 
nodrošinot, ka tie ir saderīgi ar ES 
konkurences noteikumiem.

Or. es

Pamatojums

Šis grozījums ir paredzēts, lai izvairītos no nestabilitātes, izmantojot nozares pašregulāciju, 
lai izstrādātu tirgus pārvaldības rīku. Apvienības var uzņemties pildīt šo uzdevumu ES 
uzraudzībā.

Grozījums Nr. 458
José Bové
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
23.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23a) Lai nostiprinātu un pabeigtu 
pastāvošos tirgus pārvaldības 
instrumentus un nodrošinātu to pareizu
darbību, būtu jāievieš tāds instruments, 
kura pamatā ir piedāvājuma privāta
pārvaldība un atsevišķu tirgus dalībnieku 
koordinēšana. Tirgus dalībniekiem būtu 
jābūt iespējai atsaukt preci tirdzniecības
gada laikā ar ražotāju organizāciju atzītu 
apvienību starpniecību, kas pārvalda 
attiecīgu tirgus daļu. Tomēr līdz šim ir 
panākts neliels progress ražotāju 
organizāciju izveidē piena nozarē. Līdz 
laikam, kamēr tiks izveidotas pietiekami 
spēcīgas ražotāju organizācijas, lai 
spriestu par tirgus noteikumiem, 
ražotājiem ir jāgarantē minimāls tirgus 
stabilitātes līmenis, izmantojot tādas 
tirgus organizācijas palīdzību, kas pielāgo 
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produkciju pieprasījumam Eiropā. Tāpēc 
piena kvotu sistēma būtu jāpagarina līdz 
2017. gadam.

Or. de

Grozījums Nr. 459
Sylvie Goulard, Jürgen Klute, Ramon Tremosa i Balcells, Vincenzo Iovine, Robert 
Rochefort, Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Liam 
Aylward, Marian Harkin, Veronica Lope Fontagné

Regulas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Pašreizējā shēma pārtikas izplatīšanai 
vistrūcīgākajām personām Savienībā, kas 
pieņemta saskaņā ar kopējo 
lauksaimniecības politiku, būtu jāaplūko 
atsevišķā regulā, kura pieņemta, lai 
atspoguļotu sociālās kohēzijas mērķus. 
Tomēr šajā regulā būtu jāparedz 
noteikumi, lai valsts intervencē glabātos 
produktus būtu iespējams realizēt, darot tos 
pieejamus izmantošanai minētajā shēmā.

(24) Pašreizējā shēma pārtikas izplatīšanai 
vistrūcīgākajām personām Savienībā, kas 
būtu jāturpina saskaņā ar atbilstošu 
tiesisko pamatu, lai atspoguļotu sociālās 
kohēzijas mērķus un ļautu sekmēt “Eiropa 
2020” mērķi samazināt nabadzību 
Savienībā. Šajā regulā būtu jāparedz 
noteikumi, lai valsts intervencē un privātā 
uzglabāšanā glabātos produktus būtu 
iespējams realizēt, darot tos pieejamus 
izmantošanai minētajā shēmā.

Or. en

Grozījums Nr. 460
Agnès Le Brun

Regulas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) Būtu jāveicina tas, lai bērni uzturā 
lietotu augļus un dārzeņus un piena 
produktus, arī sistemātiski palielinot augļu 
un dārzeņu īpatsvaru bērnu uzturā tajā 
vecumā, kad veidojas viņu ēšanas 
paradumi. Tāpēc būtu jāvērš plašumā 

(25) Būtu jāveicina tas, lai bērni uzturā 
lietotu augļus un dārzeņus un piena
produktus, arī sistemātiski palielinot augļu 
un dārzeņu īpatsvaru bērnu uzturā tajā 
vecumā, kad veidojas viņu ēšanas 
paradumi. Tāpēc būtu jāvērš plašumā 
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Savienības atbalsts, lai finansētu vai 
līdzfinansētu mācību iestāžu audzēkņu 
apgādi ar šādiem produktiem.

Savienības atbalsts ne tikai, lai finansētu 
vai līdzfinansētu mācību, pirmsskolas un 
ārpusklases nodarbību iestāžu audzēkņu 
apgādi ar šādiem produktiem, bet arī, jo 
īpaši dārzeņu gadījumā, Savienībai būtu 
jāpalīdz uzlabot bērnu un viņu ģimeņu 
priekšstatu un izpratni par svaigiem 
dārzeņiem, lai veicinātu to patēriņu.

Or. fr

Grozījums Nr. 461
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Regulas priekšlikums
25.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25a) Olīveļļa ir galvenā sastāvdaļa 
Vidusjūras valstu uzturā. Dažādi pēdējo 
desmitgažu laikā publiskotie pētījumi ir 
atklājuši saikni starp olīveļļas lietošanu 
uzturā un uzlabotu sirds un asinsvadu 
veselību, stiprāku imūnsistēmu un citu 
nozīmīgu sabiedrības veselības problēmu 
kontroli. Olīveļļas patēriņš ES ir 
jāveicina. Ņemot to vērā, Komisija tiek 
mudināta viena gada laikā pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā izstrādāt programmu, kas 
ir līdzīga programmām, kuras ir 
paredzētas piena produktu un augļu un 
dārzeņu patēriņa veicināšanai izglītības 
un veselības aprūpes iestādēs. Dalībvalstu 
dalība šajā programmā būtu brīvprātīga. 
ES piešķirtais finansējums dalībvalstīm, 
kas nolemtu piedalīties, būtu līdzīgs tam, 
kāds ir piešķirts iepriekš minētājām jau
pastāvošajām programmām.

Or. es

Grozījums Nr. 462
Izaskun Bilbao Barandica
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Regulas priekšlikums
28.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28a) Komisijai būtu jāpiešķir pilnvaras 
ar deleģētajiem aktiem izstrādāt 
programmas, kas paredzētas to produktu
patēriņa veicināšanai skolās, kas nav 
augļi, dārzeņi un piena produkti.

Or. es

Pamatojums

Šajā sekmīgajā shēmā ir jāietver citas nozares.

Grozījums Nr. 463
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

Regulas priekšlikums
28.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28a) Dažās dalībvalstīs ražotāju 
organizācijas līmenis ir sevišķi zems, un 
ražotāju organizācijas ir vājas vai 
nepastāv vispār. Ņemot vērā šo 
dalībvalstu īpašo situāciju un līmeni, kādā 
ir attīstījušās ražotāju organizācijas to 
teritorijā, dalībvalstis var izvēlēties 
noteikt, ka kompetentās valsts iestādes 
pilda ražotāju organizācijām uzdotos 
pienākumus.

Or. pt

Grozījums Nr. 464
Albert Deß, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Christa Klaß, Hans-Peter Mayer, Manfred 
Weber, Martin Kastler
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Regulas priekšlikums
29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29) Atbalsta shēmu apiņu ražotāju 
organizācijām izmanto tikai vienā 
dalībvalstī. Elastības labad un lai šīs 
nozares pieeju saskaņotu ar pieeju citās 
nozarēs, atbalsta shēma būtu jāpārtrauc, 
saglabājot iespēju atbalstīt ražotāju 
organizācijas saskaņā ar lauku attīstības 
pasākumiem.

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 465
Izaskun Bilbao Barandica

Regulas priekšlikums
32. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(32) Šajā regulā ir nošķirti augļi un 
dārzeņi, proti, tirdzniecībai paredzēti augļi 
un dārzeņi un pārstrādei paredzēti augļi un 
dārzeņi, no vienas puses, un pārstrādāti 
augļi un dārzeņi, no otras puses. Noteikumi 
par ražotāju organizācijām, darbības 
programmām un Savienības finansiālo 
palīdzību attiecas tikai uz augļiem un 
dārzeņiem un vienīgi uz pārstrādei 
paredzētiem augļiem un dārzeņiem.

(32) Šajā regulā ir nošķirti augļi un 
dārzeņi, proti, tirdzniecībai paredzēti augļi 
un dārzeņi un pārstrādei paredzēti augļi un 
dārzeņi, no vienas puses, un pārstrādāti 
augļi un dārzeņi, no otras puses.

Or. es

Grozījums Nr. 466
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Regulas priekšlikums
32. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(32) Šajā regulā ir nošķirti augļi un 
dārzeņi, proti, tirdzniecībai paredzēti augļi 
un dārzeņi un pārstrādei paredzēti augļi un 
dārzeņi, no vienas puses, un pārstrādāti 
augļi un dārzeņi, no otras puses. Noteikumi 
par ražotāju organizācijām, darbības 
programmām un Savienības finansiālo 
palīdzību attiecas tikai uz augļiem un 
dārzeņiem un vienīgi uz pārstrādei 
paredzētiem augļiem un dārzeņiem.

(32) Šajā regulā ir nošķirti augļi un 
dārzeņi, proti, tirdzniecībai svaigā veidā 
paredzēti augļi un dārzeņi un pārstrādei 
paredzēti augļi un dārzeņi, no vienas puses, 
un pārstrādāti augļi un dārzeņi, no otras 
puses. Noteikumi par ražotāju 
organizācijām, darbības programmām un 
Savienības finansiālo palīdzību attiecas 
tikai uz augļiem un dārzeņiem un vienīgi 
uz pārstrādei paredzētiem augļiem un 
dārzeņiem.

Or. es

Grozījums Nr. 467
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Regulas priekšlikums
33. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(33) Augļu un dārzeņu ražošana nav 
prognozējama, un šie produkti ātri bojājas. 
Pat nelieli pārpalikumi var radīt 
ievērojamus tirgus traucējumus. Tāpēc 
būtu jāparedz krīzes pārvarēšanas 
pasākumi, un šie pasākumi arī turpmāk 
būtu jāiekļauj darbības programmās.

(33) Augļu un dārzeņu ražošana nav 
prognozējama, un šie produkti ātri bojājas. 
Pat nelieli pārpalikumi var radīt 
ievērojamus tirgus traucējumus. Tāpēc 
būtu jāparedz krīzes pārvarēšanas 
pasākumi, piemēram, produktu izņemšana 
no tirgus vai dalībvalstu importa 
kalendāri, un šie pasākumi arī turpmāk 
būtu jāiekļauj darbības programmās.

Or. fr

Grozījums Nr. 468
Alfreds Rubiks

Regulas priekšlikums
35. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(35) Atbalsts ražotāju grupu izveidošanai 
būtu jāsniedz visās nozarēs un visās 
dalībvalstīs saskaņā ar lauku attīstības 
politiku, tāpēc būtu jāpārtrauc īpašais 
atbalsts augļu un dārzeņu nozarei.

(35) Atbalsts ražotāju grupu izveidošanai 
būtu jāsniedz visās nozarēs un visās 
dalībvalstīs saskaņā ar lauku attīstības 
politiku, tāpēc būtu jāpārtrauc īpašais 
atbalsts (tostarp ieguldījumi) augļu un 
dārzeņu nozarei.

Or. lv

Grozījums Nr. 469
Esther de Lange

Regulas priekšlikums
35. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(35) Atbalsts ražotāju grupu izveidošanai 
būtu jāsniedz visās nozarēs un visās 
dalībvalstīs saskaņā ar lauku attīstības 
politiku, tāpēc būtu jāpārtrauc īpašais 
atbalsts augļu un dārzeņu nozarei.

(35) Atbalsts ražotāju grupu izveidošanai 
būtu jāsniedz visās nozarēs un visās 
dalībvalstīs saskaņā ar lauku attīstības 
politiku, tāpēc būtu jāpārtrauc īpašais 
atbalsts augļu un dārzeņu nozarei. Šis 
atbalsts nedrīkst kropļot vienlīdzīgos 
konkurences apstākļus lauksaimniekiem 
un to ražotāju organizācijām iekšējā 
tirgū.

Or. en

Grozījums Nr. 470
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Regulas priekšlikums
39. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(39) Ir svarīgi paredzēt vīna nozares 
atbalsta pasākumus, kuri varētu stiprināt 
konkurētspējīgas struktūras. Šie pasākumi 
būtu jānosaka un jāfinansē Savienībai, bet 

(39) Ir svarīgi paredzēt vīna nozares 
atbalsta pasākumus. Šie pasākumi būtu 
jānosaka un jāfinansē Savienībai, bet 
dalībvalstis varētu izvēlēties piemēroto 
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dalībvalstis varētu izvēlēties piemēroto 
pasākumu kopumu, kas atbilst reģionālo 
struktūru vajadzībām, vajadzības gadījumā 
ņemot vērā to specifiku, kā arī iekļaujot šos 
pasākumu valsts atbalsta programmās. 
Dalībvalstīm vajadzētu būt atbildīgām par 
šādu programmu īstenošanu.

pasākumu kopumu, kas atbilst reģionālo 
struktūru vajadzībām, vajadzības gadījumā 
ņemot vērā to specifiku, kā arī iekļaujot šos 
pasākumu valsts atbalsta programmās. 
Dalībvalstīm vajadzētu būt atbildīgām par 
šādu programmu īstenošanu.

Or. fr

Grozījums Nr. 471
Astrid Lulling

Regulas priekšlikums
40. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(40) Savienības vīnu noieta veicināšanai un 
tirdzniecībai trešās valstīs vajadzētu būt 
vienam no galvenajiem pasākumiem, kas 
iekļaujams valsts atbalsta programmās. 
Būtu jāturpina pārstrukturēšanas un 
pārveidošanas pasākumi, ņemot vērā to 
pozitīvo strukturālo ietekmi uz vīna nozari. 
Atbalstam vajadzētu būt pieejamam arī 
ieguldījumiem vīna nozarē, kas paredzēti, 
lai uzlabotu uzņēmumu saimnieciskās 
darbības rādītājus. Atbalstam 
blakusproduktu destilācijai vajadzētu būt 
pasākumam, kas pieejams tām 
dalībvalstīm, kuras vēlas izmantot šādu 
instrumentu, lai nodrošinātu vīna kvalitāti, 
vienlaikus saglabājot vidi.

(40) Savienības vīnu noieta veicināšanai un 
tirdzniecībai Savienībā un trešās valstīs 
vajadzētu būt vienam no galvenajiem 
pasākumiem, kas iekļaujams valsts atbalsta 
programmās. Būtu jāturpina 
pārstrukturēšanas un pārveidošanas 
pasākumi, ņemot vērā to pozitīvo 
strukturālo ietekmi uz vīna nozari. 
Atbalstam vajadzētu būt pieejamam arī 
ieguldījumiem vīna nozarē, kas paredzēti, 
lai uzlabotu uzņēmumu saimnieciskās 
darbības rādītājus. Atbalstam 
blakusproduktu destilācijai vajadzētu būt 
pasākumam, kas pieejams tām 
dalībvalstīm, kuras vēlas izmantot šādu 
instrumentu, lai nodrošinātu vīna kvalitāti, 
vienlaikus saglabājot vidi.

Or. fr

Grozījums Nr. 472
João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber

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

(40a) Gan dabas, gan cilvēka izraisītas 
katastrofas gadījumā dalībvalstu 
lauksaimniekiem būtu jāpiemēro valsts 
lauksaimniecības apdrošināšana, kas tiem 
garantē taisnīgu aizsardzības līmeni.

Or. pt

Grozījums Nr. 473
Astrid Lulling, Jim Higgins, Mariya Gabriel

Regulas priekšlikums
44. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(44) Biškopību raksturo ražošanas apstākļu 
un ienesuma atšķirības un ekonomikas 
dalībnieku izkliedētība un dažādība gan 
ražošanas, gan tirdzniecības posmā. 
Turklāt, ņemot vērā varroatozes 
izplatīšanos vairākās dalībvalstīs pēdējos 
gados un problēmas, ko šī slimība rada 
medus ražošanā, joprojām vajadzīga 
Savienības rīcība, jo varroatozi nevar 
pilnībā izskaust un tā jāapkaro ar 
apstiprinātiem līdzekļiem. Ņemot vērā šos 
apstākļus un tiecoties uzlabot biškopības 
produktu ražošanu un tirdzniecību 
Savienībā, reizi trīs gados ir jāizstrādā 
valstu programmas šai nozarei, lai uzlabotu 
vispārējos biškopības produktu ražošanas 
un tirdzniecības apstākļus. Savienībai būtu 
daļēji jāfinansē šīs valstu programmas.

(44) Biškopību raksturo ražošanas apstākļu 
un ienesuma atšķirības un ekonomikas 
dalībnieku izkliedētība un dažādība gan 
ražošanas, gan tirdzniecības posmā. 
Turklāt, ņemot vērā varroatozes 
izplatīšanos vairākās dalībvalstīs pēdējos 
gados un problēmas, ko šī slimība rada 
medus ražošanā, joprojām vajadzīga 
saskaņota Savienības rīcība kā daļa no
Eiropas veterinārās politikas, jo varroatozi 
nevar pilnībā izskaust un tā jāapkaro ar 
apstiprinātiem līdzekļiem. Ņemot vērā šos 
apstākļus un tiecoties uzlabot bišu veselību 
un biškopības produktu ražošanu un 
tirdzniecību Savienībā, reizi trīs gados ir 
jāizstrādā valstu programmas šai nozarei, 
lai uzlabotu vispārējos biškopības produktu 
ražošanas un tirdzniecības apstākļus. 
Savienībai būtu daļēji jāfinansē šīs valstu 
programmas.

Or. fr

Grozījums Nr. 474
Eric Andrieu, Marc Tarabella
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Regulas priekšlikums
48. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(48) Standartu piemērošana 
lauksaimniecības produktu tirdzniecībā var 
palīdzēt uzlabot šo produktu ražošanas un 
tirdzniecības ekonomiskos apstākļus, kā arī 
šo produktu kvalitāti. Tāpēc šādu standartu 
piemērošana ir ražotāju, tirgotāju un 
patērētāju interesēs.

(48) Standartu piemērošana 
lauksaimniecības produktu tirdzniecībā var 
palīdzēt uzlabot šo produktu ražošanas un 
tirdzniecības ekonomiskos apstākļus, kā arī 
šo produktu kvalitāti. Tāpēc šādu standartu 
piemērošana ir ražotāju, tirgotāju un 
patērētāju interesēs. Lai īstenotu šos 
ekonomiskos un kvalitatīvos uzlabojumus, 
šajā regulā un tās īstenošanas regulās 
būtu jāietver visi iepriekšējie vienotas 
TKO un tās īstenošanas regulu 
nosacījumi par konkrētiem standartiem, 
tostarp tiem, kas attiecas uz izcelsmes 
norādēm, papildu prasībām attiecībā uz 
augļu un dārzeņu tirdzniecību un 
standartiem, kas attiecas uz tādu liellopu 
gaļu, kas ir 12 mēnešus veci vai jaunāki, 
pienu un piena produktiem, ziežamiem 
taukiem, olām un mājputnu gaļu, apiņiem 
un medu.

Or. fr

Grozījums Nr. 475
Jim Higgins, Astrid Lulling, Phil Prendergast, Seán Kelly

Regulas priekšlikums
48.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(48a) Vienam no svarīgākajiem valsts 
atbalsta programmām piemērotajiem 
pasākumiem būtu jābūt Savienības 
lauksaimniecības produktu veicināšanai 
un tirdzniecībai ES un trešās valstīs.

Or. en
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Grozījums Nr. 476
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Regulas priekšlikums
54. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(54) Ņemot vērā patērētāju ieinteresētību 
saņemt piemērotu un pārredzamu 
informāciju par produktu, būtu 
jānodrošina iespēja noteikt audzēšanas 
vietu, kas norādīta katram gadījumam 
piemērotā ģeogrāfiskā līmenī, vienlaikus 
ņemot vērā dažu nozaru, jo īpaši 
pārstrādātu lauksaimniecības produktu 
nozares, specifiku.

(54) Tā kā izcelsme ir lietderīga norāde 
patērētājiem un ražotāja produkta 
tirdzniecībai, ir ieteicams paplašināt 
prasību norādīt produktu izcelsmi 
atbilstoši regulai par informāciju 
patērētājiem, būtu arī jānodrošina iespēja 
noteikt audzēšanas vietu, kas norādīta 
katram gadījumam piemērotā ģeogrāfiskā 
līmenī, vienlaikus ņemot vērā dažu nozaru, 
jo īpaši pārstrādātu lauksaimniecības 
produktu nozares, specifiku.

Or. fr

Grozījums Nr. 477
Astrid Lulling, Jim Higgins

Regulas priekšlikums
82.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(82a) Ekonomisku, sociālu, vides iemeslu 
un teritorijas plānošanas dēļ lauku 
apgabalos, kuros ievēro vīnkopības 
tradīcijas, un saskaņā ar prasību par 
Eiropas vīna ražošanas produktu 
uzraudzības, daudzveidības, prestiža un 
kvalitātes uzturēšanu būtu jāsaglabā 
pašreizējā vīnogulāju stādīšanas tiesību 
sistēma vīna nozarē, vienlaikus
modernizējot tās pārvaldību un padarot to 
elastīgāku dalībvalstu līmenī.

Or. fr
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Grozījums Nr. 478
Marian-Jean Marinescu

Regulas priekšlikums
82.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(82a) Regula (EK) Nr. 1234/2007 paredz, 
ka cukura kvotas beigsies līdz 2015. gada 
30. septembrim. Lai nodrošinātu nozares 
netraucētu pāreju kvotu sistēmas beigās, 
ir piemēroti pagarināt kvotu sistēmu par 
diviem gadiem.

Or. en

Pamatojums

Kvotu sistēmas pagarināšana par diviem gadiem nodrošinās nozarei „vieglu piezemēšanos”. 
Pagarinājumam būtu jābūt ne ilgākam kā divi gadi, lai veicinātu cukura nozares 
konkurētspēju.

Grozījums Nr. 479
Britta Reimers

Regulas priekšlikums
82.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(82a) Regula (EK) Nr. 1234/2007 paredz, 
ka cukura kvotas beigsies līdz 2015. gada 
30. septembrim. Lai nodrošinātu nozares 
netraucētu pāreju kvotu sistēmas beigās, 
ir piemēroti pagarināt kvotu sistēmu par 
diviem gadiem.

Or. en

Pamatojums

Kvotu sistēmas pagarināšana par diviem gadiem nodrošinās nozarei „vieglu piezemēšanos”. 
Pagarinājumam būtu jābūt ne ilgākam kā divi gadi, lai veicinātu cukura nozares 
konkurētspēju.
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Grozījums Nr. 480
Esther Herranz García

Regulas priekšlikums
82.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(82a) Ekonomisku, sociālu, vides iemeslu 
un teritorijas plānošanas dēļ lauku 
apgabalos, kuros ievēro vīnkopības 
tradīcijas, un saskaņā ar prasībām 
saglabāt kontroli pār Eiropas vīna 
produktiem un uzturēt to daudzveidību, 
prestižu un kvalitāti pašreizējā vīnogulāju 
stādīšanas tiesību sistēma vīna nozarē 
būtu jāsaglabā uz nenoteiktu laiku.

Or. es

Grozījums Nr. 481
Dominique Vlasto, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Regulas priekšlikums
82.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(82a) Ekonomisku, sociālu un vides 
iemeslu dēļ, lai saglabātu mantojumu, un 
teritorijas plānošanas dēļ lauku 
apgabalos, kuros ievēro vīnkopības 
tradīcijas, un saskaņā ar prasību par 
Eiropas vīna ražošanas produktu 
daudzveidības, prestiža un kvalitātes 
uzturēšanu būtu jāturpina pašreizējā 
vīnogulāju stādīšanas tiesību sistēma vīna 
nozarē.

Or. fr
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Grozījums Nr. 482
Maria do Céu Patrão Neves

Regulas priekšlikums
82.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(82a) Piena kvotu sistēma būs spēkā, 
kamēr neieviesīs alternatīvus pasākumus 
— pēc ietekmes novērtējuma —, lai 
uzturētu tirgus līdzsvaru, ļautu Savienības 
tirgum vienmēr būt nodrošinātam ar 
pienu un piena produktiem un 
samazinātu negatīvo ietekmi uz piena 
ražotājiem, ko reģionālā un valsts, kā arī 
vietējā līmenī varētu izraisīt sistēmas 
atcelšana.

Or. pt

Grozījums Nr. 483
Maria do Céu Patrão Neves

Regulas priekšlikums
82.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(82b) Piena kvotu sistēma būs spēkā,
kamēr neieviesīs alternatīvus pasākumus 
— pēc ietekmes novērtējuma —, lai 
uzturētu tirgus līdzsvaru, ļautu Savienības 
tirgum vienmēr būt nodrošinātam ar 
pienu un piena produktiem un 
samazinātu negatīvo ietekmi uz piena 
ražotājiem, ko vietējā, reģionālā un valsts 
līmenī varētu izraisīt sistēmas atcelšana.

Or. pt

Grozījums Nr. 484
Patrick Le Hyaric, João Ferreira
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Regulas priekšlikums
83. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(83) Lai nodrošinātu cukura ražošanas 
uzņēmumu un cukurbiešu audzētāju 
tiesību un pienākumu taisnīgu 
sadalījumu, pēc kvotu sistēmas beigām 
joprojām būs vajadzīgi īpaši instrumenti. 
Tādēļ būtu jāparedz standarta noteikumi, 
kas reglamentē nolīgumus starp 
uzņēmumiem un audzētājiem.

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 485
Maria do Céu Patrão Neves

Regulas priekšlikums
83. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(83) Lai nodrošinātu cukura ražošanas 
uzņēmumu un cukurbiešu audzētāju tiesību 
un pienākumu taisnīgu sadalījumu, pēc 
kvotu sistēmas beigām joprojām būs 
vajadzīgi īpaši instrumenti. Tādēļ būtu 
jāparedz standarta noteikumi, kas 
reglamentē nolīgumus starp uzņēmumiem 
un audzētājiem.

(83) Lai nodrošinātu cukura ražošanas 
uzņēmumu un cukurbiešu audzētāju tiesību 
un pienākumu taisnīgu sadalījumu, cukura 
nozarē ir vajadzīgi īpaši instrumenti. Tādēļ 
būtu jāparedz standarta noteikumi, kas 
reglamentē nolīgumus starp uzņēmumiem 
un audzētājiem.

Or. pt

Grozījums Nr. 486
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

Regulas priekšlikums
83. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(83) Lai nodrošinātu cukura ražošanas (83) Lai nodrošinātu cukura ražošanas 
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uzņēmumu un cukurbiešu audzētāju tiesību 
un pienākumu taisnīgu sadalījumu, pēc 
kvotu sistēmas beigām joprojām būs 
vajadzīgi īpaši instrumenti. Tādēļ būtu 
jāparedz standarta noteikumi, kas 
reglamentē nolīgumus starp uzņēmumiem 
un audzētājiem.

uzņēmumu un cukurbiešu audzētāju tiesību 
un pienākumu taisnīgu sadalījumu, 
joprojām būs vajadzīgi īpaši instrumenti. 
Tādēļ būtu jāparedz standarta noteikumi, 
kas reglamentē nolīgumus starp 
uzņēmumiem un audzētājiem.

Or. pt

Grozījums Nr. 487
Vicky Ford

Regulas priekšlikums
83.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(83a) Eiropas cukura ražošanas tirgus 
ietekmē gan kvotu režīms attiecībā uz 
cukurbiešu audzēšanu, gan cukurniedru 
importa tarifi, un nesenie notikumi
ražošanā izraisa gan cukurbiešu ražības 
pieaugumu, gan izmaksu un cenu 
palielināšanos cukurniedru tirgos. Tas 
nozīmē, ka cukurbietes ātri kļūst par 
pasaulē konkurētspējīgu preci. Tāpēc 
cukurbiešu kvotu režīma izbeigšanai ir 
jābūt sasaistītai ar reformu un 
cukurniedru importa tarifu atcelšanu. 
Turklāt pārstrādes jaudas monopolistiskā 
būtība dažās dalībvalstīs var radīt tirgus 
kropļojumus un šķēršļus ražotājiem. 
Tomēr ieguldījums pārstrādes jaudā ir 
ilgtermiņa, un tāpēc cukurbiešu kvotu 
atcelšanai būtu jāparedz pienācīgs pārejas 
periods, lai nodrošinātu “vieglu
piezemēšanos” visai cukura nozarei un
palīdzētu dot ieguldījumu stabilitāti, lai 
atbalstītu pārstrādes jaudas pieaugumu. 
Ikvienai cukurbiešu kvotu atcelšanai ir 
jābūt sasaistītai ar cukurniedru importa 
tarifu struktūru atcelšanu. Šajā sakarā, 
atzinīgi novērtējot Eiropas Komisijas 
mērķi 2015. gadā atcelt cukurbiešu 
kvotas, tas ir jāveic vienlaikus ar pilnīgu 
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un pastāvīgu ietekmes novērtējumu, kas 
ietvertu ietekmi pasaules un vienotajā 
tirgū. Lai nodrošinātu piedāvājuma 
noteiktību patērētājiem Eiropā, izmaiņas 
cukurbiešu kvotās būtu jāveic vienlaikus 
ar cukurniedru importa tarifu barjeru 
atcelšanu. Tāpēc var būt nepieciešams 
pagarināt 2015. gadā noteikto termiņu 
attiecībā uz cukurbiešu kvotām, taču ar šo 
pagarinājumu nedrīkst piemērot režīmu 
pēc 2020. gada.

Or. en

Grozījums Nr. 488
Britta Reimers, George Lyon

Regulas priekšlikums
83.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(83a) Lai nodrošinātu godīgu konkurenci 
un piedāvājuma dažādību ES cukura 
nozarē, Komisijai ir jānodrošina 
cukurniedru un cukurbiešu cukura 
ražotāju tiesību un pienākumu taisnīgs 
sadalījums. Ja cukurniedru cukura 
imports no partneriem ar atvieglotiem 
noteikumiem atpaliek no plānotā līmeņa, 
Komisijai būtu jāatļauj papildu imports ar 
nulles nodevu, lai nodrošinātu pietiekamu 
izejvielu daudzumu ES cukura tirgū.

Or. en

Pamatojums

At the time of the 2006 sugar reforms, the Commission forecasted that raw cane sugar 
imports would rise to 3.5mt per year by 2012. As a result there has been a significant 
increase in cane refining capacity. However, imports from preferential partners have fallen 
well short of anticipated levels, leaving refiners without access to sufficient raw materials. In 
order to ensure a diversity of supply in the EU sugar sector and a fair balance of rights and 
obligations between producers of cane and beet sugar, the Commission should be required to 
permit additional imports at zero duty where imports fall below anticipated levels.
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Grozījums Nr. 489
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

Regulas priekšlikums
83.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(83a) Šai regulai būtu jānodrošina, — tā 
kā tas ir svarīgi —, lai dalībvalstis varētu 
atgūt cukurbiešu ražošanas kvotas cukura 
rafinēšanai, kas jo īpaši attiecas uz 
valstīm, kuras ir zaudējušas kvotas un 
tagad ir pilnībā atkarīgas no pārstrādei 
nepieciešamo izejvielu importa; turklāt 
būtu jāgarantē taisnīgas piekļuves 
nodrošināšana cukura ražošanai 
nepieciešamajām izejvielām.

Or. pt

Grozījums Nr. 490
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Regulas priekšlikums
83.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(83a) Kvotu sistēma kā tirgus regulēšanas 
instruments būtu jāsaglabā un jāuzlabo.

Or. fr

Grozījums Nr. 491
Jim Higgins, Astrid Lulling, Seán Kelly

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

(84a) Lai cukurbiešu ražotāji varētu 
pabeigt pielāgošanos 2006. gadā 
uzsāktajai ievērojamai reformai cukura 
nozarē un vairāk pievērsties kopš tā laika 
uzsāktajiem konkurētspējas uzlabošanas 
centieniem, pašreizējās kvotu sistēmas 
pārskatītās versijas spēkā esamība būtu 
jāpagarina līdz 2019.–2020. tirdzniecības 
gada beigām, ja kvotas nebeigsies 
2015. gadā, kā plānots. Pārskatītajai 
sistēmai būtu jāļauj visām dalībvalstīm, 
kas to vēlas, izmantot cukura kvotas. 
Savienības atbalsts būtu jānovirza cukura 
nozares paplašināšanai ES, un palīdzība 
būtu jāsniedz cukura pārstrādes sākotnējo
izmaksu segšanai dalībvalstīs. Tomēr, 
ņemot vērā Eiropas cukura tirgū 
novērojamo aizvien pastāvošo un 
neizsīkstošo sasprindzinājumu, ir 
jāizveido mehānisms, kas ļautu 
automātiski un uz tik ilgu laiku, cik 
nepieciešams, pārkvalificēt ārpuskvotas 
cukuru par kvotas cukuru, tādējādi ļaujot 
saglabāt šī tirgus strukturālo līdzsvaru.

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā to, ka ES spēj sev saražot tikai 85 % no vajadzīgā cukura daudzuma, nozare ir 
jāpaplašina.

Grozījums Nr. 492
Janusz Wojciechowski

Regulas priekšlikums
84.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(84a) Lai cukurbiešu audzētāji varētu
pabeigt pielāgošanos 2006. gadā 
uzsāktajai ievērojamai reformai cukura 
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nozarē un vairāk pievērsties kopš tā laika 
uzsāktajiem konkurētspējas uzlabošanas 
centieniem, esošās kvotu sistēmas spēkā 
esamība ir jāpagarina līdz 2019.–
2020. tirdzniecības gada beigām. Tomēr, 
ņemot vērā Eiropas cukura tirgū 
pastāvošo sasprindzinājumu, ir 
nepieciešams pasākums, kas ļautu uz tik 
ilgu laiku, cik nepieciešams, ārpuskvotas 
cukuru automātiski padarīt pieejamu 
tirgū, lai varētu saglabāt tirgus 
strukturālo līdzsvaru.

Or. pl

Pamatojums

Ar šo grozījumu tiek apstiprināta pašreizējā situācija, sniedzot iespēju padarīt pieejamu ES 
tirgū noteiktu daudzumu ārpuskvotas cukura. Tā mērķis ir nodrošināt tiesisku skaidrību un 
stabilitāti tirgū. Jo īpaši lēmumam padarīt pieejamu (nevis pārkvalificēt) ārpuskvotas cukuru 
būtu jābūt pamatotam ar kvantitatīvo datu analīzi.

Grozījums Nr. 493
Albert Deß, Elisabeth Köstinger

Regulas priekšlikums
84.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(84a) Lai cukurbiešu ražotāji varētu 
pabeigt pielāgošanos 2006. gadā 
uzsāktajai ievērojamai reformai cukura 
nozarē un vairāk pievērsties kopš tā laika 
uzsāktajiem konkurētspējas uzlabošanas 
centieniem, esošās kvotu sistēmas spēkā 
esamība ir jāpagarina līdz 2019.–
2020. tirdzniecības gada beigām. Tomēr, 
ņemot vērā Eiropas cukura tirgū aizvien 
pastāvošo nopietno sasprindzinājumu, ir 
jāievieš mehānisms, kas ļautu automātiski 
un uz tik ilgu laiku, cik nepieciešams, 
ārpuskvotas cukuram piešķirt kvotu, lai 
saglabātu tirgus strukturālo līdzsvaru.

Or. de
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Grozījums Nr. 494
Béla Glattfelder

Regulas priekšlikums
84.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(84a) Lai cukurbiešu ražotāji varētu 
pabeigt pielāgošanos 2006. gadā 
uzsāktajai ievērojamai reformai cukura 
nozarē un vairāk pievērsties kopš tā laika 
uzsāktajiem konkurētspējas uzlabošanas 
centieniem, esošās kvotu sistēmas spēkā 
esamība ir jāpagarina līdz 2019.–
2020. tirdzniecības gada beigām. Tomēr, 
ņemot vērā Eiropas cukura tirgū novēroto 
sasprindzinājumu, ir jāievieš mehānisms, 
kas ļautu automātiski un uz tik ilgu laiku, 
cik nepieciešams, ārpuskvotas cukuru 
padarīt pieejamu tirgū, lai saglabātu šī 
tirgus strukturālo līdzsvaru.

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu tiek apstiprināta pašreizējā situācija, sniedzot iespēju padarīt pieejamu ES 
tirgū noteiktu daudzumu ārpuskvotas cukura. Tas ir sagatavots, lai nodrošinātu tiesisku 
skaidrību un tirgus stabilitāti. Jo īpaši lēmumam padarīt pieejamu (nevis pārkvalificēt) 
ārpuskvotas cukuru būtu jābūt pamatotam ar kvantitatīvo datu analīzi (nevis „ievērojamu 
aizvien pastāvošu” sasprindzinājumu, terminu, ko varētu interpretēt).

Grozījums Nr. 495
Jean-Paul Gauzès

Regulas priekšlikums
84.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(84a) Lai cukurbiešu ražotāji varētu 
pabeigt pielāgošanos 2006. gadā 
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uzsāktajai ievērojamai reformai cukura 
nozarē un vairāk pievērsties kopš tā laika 
uzsāktajiem konkurētspējas uzlabošanas 
centieniem, esošās kvotu sistēmas spēkā 
esamība ir jāpagarina līdz 2019.–
2020. tirdzniecības gada beigām. Tomēr, 
ņemot vērā Eiropas cukura tirgū novēroto 
sasprindzinājumu, ir jāievieš pasākums, 
kas ļautu automātiski un uz tik ilgu laiku, 
cik nepieciešams, ārpuskvotas cukuru 
piegādāt tirgū, lai varētu saglabāt tirgus 
strukturālo līdzsvaru.

Or. fr

Grozījums Nr. 496
Younous Omarjee

Regulas priekšlikums
84.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(84a) Lai cukurbiešu un cukurniedru 
ražotāji varētu pabeigt pielāgošanos 
2006. gadā uzsāktajai ievērojamai 
reformai cukura nozarē un vairāk 
pievērsties kopš tā laika uzsāktajiem 
konkurētspējas uzlabošanas centieniem, 
esošās kvotu sistēmas spēkā esamība ir 
jāpagarina līdz 2019.–2020. tirdzniecības 
gada beigām. Tomēr, ņemot vērā Eiropas 
cukura tirgū novērojamo aizvien 
pastāvošo nopietno sasprindzinājumu, ir 
jāizveido pasākums, kas ļautu automātiski 
un uz tik ilgu laiku, cik nepieciešams, 
pārklasificēt ārpuskvotas cukuru par
kvotas cukuru, lai varētu saglabāt tirgus 
strukturālo līdzsvaru.

Or. fr

Grozījums Nr. 497
Esther de Lange
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Regulas priekšlikums
84.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(84a) Ņemot vērā, ka pēc 2020. gada tiks 
pilnībā un noteicoši atcelta kvotu sistēma, 
Komisijai līdz 2018. gada 1. jūlijam ir 
jāiesniedz Parlamentam un Padomei 
ziņojums par piemērotiem kvotu sistēmas 
atcelšanas pasākumiem un nozares 
“vieglai piezemēšanai” vajadzīgajiem 
pasākumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 498
Marc Tarabella

Regulas priekšlikums
84.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(84a) Komisijai līdz 2018. gada 1. jūlijam 
ir jāiesniedz Parlamentam un Padomei 
ziņojums par atbilstīgu pašreizējās kvotu 
sistēmas darbības pārtraukšanas kārtību 
un par nozares nākotni pēc 2020. gada un 
jāietver tajā visi nepieciešamie 
priekšlikumi nozares sagatavošanai laika 
periodam pēc 2020. gada.

Or. fr

Grozījums Nr. 499
Julie Girling, Marina Yannakoudakis

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

(84a) Lai pielāgotu ES cukura un 
izoglukozes importa režīmu 2006. gadā 
veiktajai cukura reformai, kā arī kvotu 
sistēmas beigām, Komisijai ir jāmaina 
kopējais muitas tarifs šādiem produktiem: 
a) cukuram, kas atbilst KN kodam 1701; 
b) izoglukozei, kas atbilst KN kodam 1702 
30 10, 1702 40 10, 1702 60 10 un 1702 90 
30. Līdz kvotu sistēmas beigām Komisijai 
ir jāspēj atcelt importa tarifi nepietiekamu 
piegāžu gadījumā.

Or. en

Pamatojums

Cukura kvotu beigu dēļ būs papildus jāpielāgo ES importa režīms, lai izvairītos no pārlieku 
lielas piegāžu koncentrācijas un nodrošinātu pietiekamu piekļuvi izejvielām tirgos ar deficītu. 
Līdz tam importa tarifus varētu būt nepieciešams atcelt īpašos gadījumos, ja piegādes ir 
nepietiekamas, lai aizsargātu Eiropas pārtikas nozares un cukurniedru cukura pārstrādes 
uzņēmumu konkurētspēju.

Grozījums Nr. 500
Paolo Bartolozzi

Regulas priekšlikums
84.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(84a) Lai pielāgotu ES cukura un 
izoglukozes importa režīmu 2006. gadā 
veiktajai cukura reformai, kā arī kvotu 
sistēmas beigām, Komisijai būtu jāmaina 
kopējais muitas tarifs šādiem produktiem: 
a) cukuram, kas atbilst KN kodam 1701; 
b) izoglukozei, kas atbilst KN kodam 1702 
30 10, 1702 40 10, 1702 60 10 un 1702 90 
30. Līdz kvotu sistēmas beigām Komisijai 
būtu jāspēj atcelt importa tarifi 
nepietiekamu piegāžu gadījumā.

Or. en
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Grozījums Nr. 501
Richard Ashworth, Julie Girling, Marina Yannakoudakis

Regulas priekšlikums
84.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(84a) Lai nodrošinātu godīgu konkurenci 
un piegāžu dažādību ES cukura nozarē, 
Komisijai ir jānodrošina cukurniedru un 
cukurbiešu cukura ražotāju tiesību un 
pienākumu taisnīgs sadalījums. Ja 
cukurniedru cukura imports no 
partneriem ar atvieglotiem noteikumiem 
atpaliek no plānotā līmeņa, Komisijai 
būtu jāatļauj papildu imports ar nulles 
nodevu, lai nodrošinātu pietiekamu 
izejvielu daudzumu ES cukura tirgū.

Or. en

Grozījums Nr. 502
Mariya Gabriel

Regulas priekšlikums
84.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(84a) Lai ņemtu vērā cukura nozares 
specifiku, Komisijai ir jānodrošina ES 
cukura nozares ražotāju tiesību un 
pienākumu taisnīgs sadalījums, 
piemēram, nodrošināt visām 
ieinteresētajām pusēm vienādus piekļuves 
nosacījumus izejvielām.

Or. en

Grozījums Nr. 503
Luís Paulo Alves
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Regulas priekšlikums
84.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(84a) Lai ņemtu vērā cukura nozares 
specifiku, Komisijai ir jānodrošina ES 
cukura nozares ražotāju tiesību un 
pienākumu taisnīgs sadalījums, 
piemēram, nodrošināt visām 
ieinteresētajām pusēm vienādus piekļuves 
nosacījumus izejvielām.

Or. en

Grozījums Nr. 504
Albert Deß, Elisabeth Köstinger

Regulas priekšlikums
84.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(84b) Komisijai ir arī līdz 2018. gada 
1. jūlijam jāiesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei ziņojums par 
piemērotiem pasākumiem laikposmam pēc 
iespējamās pašreizējās kvotu sistēmas 
darbības pārtraukšanas un par nozares 
nākotni pēc 2020. gada un jāietver tajā arī 
priekšlikumi par nozares sagatavošanu 
kopumā laika periodam pēc 2020. gada.

Or. de

Grozījums Nr. 505
Jean-Paul Gauzès

Regulas priekšlikums
84.b apsvērums (jauns)



PE492.801v01-00 42/159 AM\907930LV.doc

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(84b) Komisijai līdz 2018. gada 1. jūlijam 
ir jāiesniedz Parlamentam un Padomei 
ziņojums par atbilstīgu esošās kvotu 
sistēmas darbības pārtraukšanas kārtību 
un par nozares nākotni pēc 2020. gada. 
un jāietver tajā visi nepieciešamie 
priekšlikumi nozares sagatavošanai laika 
periodam pēc 2020. gada.

Or. fr

Grozījums Nr. 506
Janusz Wojciechowski

Regulas priekšlikums
84.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(84b) Komisijai līdz 2018. gada 1. jūlijam 
ir jāiesniedz Parlamentam un Padomei 
ziņojums par atbilstīgu esošās kvotu 
sistēmas darbības pārtraukšanas kārtību 
un par nozares nākotni pēc 2020. gada. 
Šajā ziņojumā jāietver visi nepieciešamie 
priekšlikumi nozares sagatavošanai laika 
periodam pēc 2020. gada.

Or. pl

Pamatojums

Pašreizējā TKO cukura nozarē būtu jāpagarina vismaz līdz 2020. gadam, lai Eiropas cukura 
nozare varētu optimizēt savu efektivitāti un uzlabot konkurētspēju, lai novērstu pasaules 
cukura tirgum raksturīgo nestabilitāti, nodrošinot stabilas piegādes Kopienā saskaņā ar ES 
starptautiskajām saistībām un nodrošinot taisnīgu pievienotās vērtības sadali ražošanas ķēdē.

Grozījums Nr. 507
Younous Omarjee
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Regulas priekšlikums
84.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(84b) Saskaņā ar Līguma 349. pantu būtu 
jāņem vērā īpašā situācija cukura nozarē 
attālākajos reģionos un būtu jāturpina 
piešķirt atbalsts, lai nodrošinātu nozares 
pastāvēšanu. Komisija nekādā gadījumā
nedrīkstētu pieņemt lēmumus, kas ir 
pretrunā cukura nozares interesēm 
attālākajos reģionos, taču tai būtu īpaši 
jāņem vērā ražotāju intereses un jāmeklē 
risinājumi, kas ļauj cukurniedru 
audzētājiem gūt pienācīgus ienākumus.

Or. fr

Grozījums Nr. 508
Jim Higgins, Astrid Lulling, Seán Kelly

Regulas priekšlikums
85. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(85) Ražotāju organizācijas un to 
apvienības varētu būt palīdzīgas 
piedāvājuma koncentrēšanā un labākās 
prakses veicināšanā. Starpnozaru 
organizācijām var būt svarīga nozīme 
dialoga veicināšanā starp piegādes ķēdes 
dalībniekiem un labākās prakses un tirgus 
pārredzamības sekmēšanā. Tādēļ 
pašreizējie noteikumi par šādu organizāciju 
un to apvienību definēšanu un atzīšanu, 
kuri attiecas uz dažām nozarēm, būtu 
jāsaskaņo, jāracionalizē un jāpaplašina, lai 
atzīšana pēc pieprasījuma saskaņā ar ES 
tiesību aktos paredzētām normām būtu 
iespējama visās nozarēs.

(85) Ražotāju organizācijas un to 
apvienības varētu būt palīdzīgas 
piedāvājuma koncentrēšanā un labākās 
prakses veicināšanā. Atzīst, ka ir jāveicina 
centieni, lai turpmāk stiprinātu ražotāju 
organizāciju stāvokli noteiktās 
dalībvalstīs. Starpnozaru organizācijām var 
būt svarīga nozīme dialoga veicināšanā 
starp piegādes ķēdes dalībniekiem un 
labākās prakses un tirgus pārredzamības 
sekmēšanā. Tādēļ pašreizējie noteikumi par 
šādu organizāciju un to apvienību 
definēšanu un atzīšanu, kuri attiecas uz 
dažām nozarēm, būtu jāsaskaņo, 
jāracionalizē un jāpaplašina, lai atzīšana 
pēc pieprasījuma saskaņā ar ES tiesību 
aktos paredzētām normām būtu iespējama 
visās nozarēs.
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Or. en

Grozījums Nr. 509
Izaskun Bilbao Barandica

Regulas priekšlikums
85. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(85) Ražotāju organizācijas un to 
apvienības varētu būt palīdzīgas 
piedāvājuma koncentrēšanā un labākās 
prakses veicināšanā. Starpnozaru 
organizācijām var būt svarīga nozīme 
dialoga veicināšanā starp piegādes ķēdes 
dalībniekiem un labākās prakses un tirgus 
pārredzamības sekmēšanā. Tādēļ 
pašreizējie noteikumi par šādu organizāciju 
un to apvienību definēšanu un atzīšanu, 
kuri attiecas uz dažām nozarēm, būtu 
jāsaskaņo, jāracionalizē un jāpaplašina, lai 
atzīšana pēc pieprasījuma saskaņā ar ES 
tiesību aktos paredzētām normām būtu 
iespējama visās nozarēs.

(85) Ražotāju organizācijas un to 
apvienības varētu būt palīdzīgas 
piedāvājuma koncentrēšanā, tirdzniecības 
uzlabošanā, nelīdzsvarotības novēršanā 
vērtības ķēdē un labākās prakses
veicināšanā. Starpnozaru organizācijām var 
būt svarīga nozīme dialoga veicināšanā 
starp piegādes ķēdes dalībniekiem un 
labākās prakses un tirgus pārredzamības 
sekmēšanā. Tādēļ pašreizējie noteikumi par 
šādu organizāciju un to apvienību 
definēšanu un atzīšanu, kuri attiecas uz 
dažām nozarēm, būtu jāsaskaņo, 
jāracionalizē un jāpaplašina, lai atzīšana 
pēc pieprasījuma saskaņā ar ES tiesību 
aktos paredzētām normām būtu iespējama 
visās nozarēs.

Or. es

Pamatojums

Ražotāju organizācijas var veikt uzdevumus, kas jau pašlaik tiek izpildīti ar ziņojumiem un ko 
veic Komisijas eksperti un augsta līmeņa grupas.

Grozījums Nr. 510
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi, Mariya Gabriel

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

(85a) Lauku saimniecību grāmatvedības 
datu tīkla apkopotie dati būtu jāņem vērā, 
sagatavojot pētījumus un izpēti, lai 
novērstu krīzes dažādās lauksaimniecības 
nozarēs, jo tie ataino saimniecību
darbības rezultātus. Šiem datiem būtu 
jābūt lietderīgam rīkam krīzes novēršanā 
un pārvarēšanā.

Or. it

Grozījums Nr. 511
George Lyon

Regulas priekšlikums
85.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(85a) Ņemot vērā vīnogulāju stādīšanas 
tiesību sistēmas beigas un lai uzlabotu un 
stabilizētu kopējā vīna tirgus darbību, 
starpnozaru organizācijām vīna nozarē ir 
jādod iespēja pieņemt lēmumus par 
ražošanas potenciāla pārvaldību. Ir 
nepieciešami konkrēti noteikumi, kas dotu 
tiesības vīna nozares starpnozaru 
organizāciju pārstāvjiem pārvaldīt 
ražošanas potenciālu.

Or. en

Grozījums Nr. 512
Esther de Lange

Regulas priekšlikums
87. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(87) Attiecībā uz dzīviem augiem, liellopu (87) Attiecībā uz visiem lauksaimniekiem, 
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un teļa gaļu, cūkgaļu, aitas un kazas gaļu, 
olām un mājputnu gaļu būtu jāparedz 
iespēja pieņemt dažus pasākumus, lai 
atvieglotu piedāvājuma pielāgošanu tirgus 
prasībām, kas varētu palīdzēt stabilizēt 
tirgus un nodrošināt pietiekami augstu 
dzīves līmeni lauksaimniecībā 
nodarbinātajiem iedzīvotājiem.

kuri ražo vienu vai vairākus I pielikumā 
minētos produktus, būtu jāparedz iespēja 
pieņemt dažus pasākumus, lai nodrošinātu
pietiekami augstu dzīves līmeni. Tas 
nozīmē, piemēram, ka aktīviem 
lauksaimniekiem būtu jāsaņem taisnīga 
un samērīga atlīdzība par saviem 
produktiem, kas ietver kompensāciju par 
ieguldījumiem ilgtspējā.

Or. en

Grozījums Nr. 513
Ramon Tremosa i Balcells

Regulas priekšlikums
87. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(87) Attiecībā uz dzīviem augiem, liellopu 
un teļa gaļu, cūkgaļu, aitas un kazas gaļu, 
olām un mājputnu gaļu būtu jāparedz 
iespēja pieņemt dažus pasākumus, lai 
atvieglotu piedāvājuma pielāgošanu tirgus 
prasībām, kas varētu palīdzēt stabilizēt 
tirgus un nodrošināt pietiekami augstu 
dzīves līmeni lauksaimniecībā 
nodarbinātajiem iedzīvotājiem.

(87) Attiecībā uz dzīviem augiem, liellopu 
un teļa gaļu, cūkgaļu, aitas un kazas gaļu, 
truša gaļu, olām un mājputnu gaļu būtu 
jāparedz iespēja pieņemt dažus pasākumus, 
lai atvieglotu piedāvājuma pielāgošanu 
tirgus prasībām, kas varētu palīdzēt 
stabilizēt tirgus un nodrošināt pietiekami 
augstu dzīves līmeni lauksaimniecībā 
nodarbinātajiem iedzīvotājiem.

Or. es

Grozījums Nr. 514
Ramon Tremosa i Balcells

Regulas priekšlikums
88. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(88) Lai veicinātu ražotāju organizāciju, to 
apvienību un starpnozaru organizāciju 
darbības ar mērķi atvieglot piedāvājuma 
pielāgošanu tirgus prasībām, izņemot 

(88) Lai veicinātu ražotāju organizāciju, to 
apvienību un starpnozaru organizāciju 
darbības ar mērķi atvieglot piedāvājuma 
pielāgošanu tirgus prasībām, izņemot 
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darbības, kas saistītas ar produktu 
izņemšanu no tirgus, saskaņā ar Līguma 
290. pantu būtu jādeleģē Komisijai 
pilnvaras pieņemt konkrētus aktus par 
pasākumiem dzīvu augu, liellopu un teļa 
gaļas, cūkgaļas, aitas un kazas gaļas, olu un 
mājputnu gaļas nozarē, lai uzlabotu 
kvalitāti, veicinātu labāku ražošanas, 
pārstrādes un tirdzniecības organizāciju, 
atvieglotu tirgus cenu tendenču 
reģistrēšanu un dotu iespēju izstrādāt 
īstermiņa un ilgtermiņa prognozes, ņemot 
vērā izmantotos ražošanas līdzekļus.

darbības, kas saistītas ar produktu 
izņemšanu no tirgus, saskaņā ar Līguma 
290. pantu būtu jādeleģē Komisijai 
pilnvaras pieņemt konkrētus aktus par 
pasākumiem dzīvu augu, liellopu un teļa 
gaļas, cūkgaļas, aitas un kazas gaļas, truša 
gaļas, olu un mājputnu gaļas nozarē, lai 
uzlabotu kvalitāti, veicinātu labāku 
ražošanas, pārstrādes un tirdzniecības 
organizāciju, atvieglotu tirgus cenu 
tendenču reģistrēšanu un dotu iespēju 
izstrādāt īstermiņa un ilgtermiņa 
prognozes, ņemot vērā izmantotos 
ražošanas līdzekļus.

Or. es

Grozījums Nr. 515
Maria do Céu Patrão Neves

Regulas priekšlikums
89.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(89a) Piena kvotu sistēma būs spēkā, 
kamēr netiks atrasti līdzekļi, kas ļautu
nodrošināt tirgus līdzsvaru, Savienības 
tirgum vienmēr būt nodrošinātam ar 
pienu un piena produktiem un samazināt 
negatīvo ietekmi, kura varētu rasties 
vietējā un reģionālā līmenī — jo īpaši 
reģionos, kuri ir lielā mērā atkarīgi no 
piena produkcijas, — un valsts līmenī.

Or. pt

Grozījums Nr. 516
Maria do Céu Patrão Neves

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

(89b) Iepriekšējā apsvēruma nolūkos 
Komisijai būtu jāveic detalizēti ietekmes 
novērtējumi attiecībā uz pasākumiem, kas 
ļautu nodrošināt tirgus līdzsvaru, 
Savienības tirgum vienmēr būt 
nodrošinātam ar pienu un piena 
produktiem un samazināt negatīvo 
ietekmi, kura varētu rasties vietējā un 
reģionālā līmenī — jo īpaši reģionos, kuri 
ir lielā mērā atkarīgi no piena 
produkcijas, — vai valsts līmenī tirgus 
izmaiņu dēļ, ko varētu izraisīt kvotu 
atcelšana.

Or. pt

Grozījums Nr. 517
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Regulas priekšlikums
90.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(90a) Dažās dalībvalstīs pievienotā vērtība 
ir sadalīta ļoti nevienmērīgi pārtikas 
piegādes ķēdē, kur zemas ražotāju cenas 
ir ilgstoša problēma. Lai uzlabotu 
ražotāju cenas par labu ražotājiem, 
tādējādi taisnīgi un atbilstoši sadalot 
pievienoto vērtību ķēdē, dalībvalstīm būtu 
jāļauj pieņemt intervences formas, 
piemēram, nosakot maksimālo peļņas 
daļu katram starpniekam ķēdē.

Or. pt

Grozījums Nr. 518
Patrick Le Hyaric
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Regulas priekšlikums
91. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(91) Lai nodrošinātu ražošanas racionālu 
attīstību un tādējādi pietiekami augstu 
dzīves līmeni piena lopkopjiem, būtu 
jāpastiprina viņu spēja aizstāvēt savas 
intereses sarunās ar pārstrādātājiem, un tas 
nodrošinātu taisnīgāku pievienotās vērtības 
sadali visā piegādes ķēdē. Tāpēc un lai 
īstenotu šos KLP mērķus, būtu jāpieņem 
noteikums saskaņā ar Līguma 42. pantu un 
43. panta 2. punktu, lai ražotāju 
organizācijām, kuras veido piena lopkopji, 
vai to apvienībām ļautu ar piena pārstrādes 
uzņēmumu apspriest līguma noteikumus, 
tostarp cenu, attiecībā uz tās biedru 
produkciju vai produkcijas daļu. Lai 
saglabātu efektīvu konkurenci piena 
produktu tirgū, būtu jānosaka, ka šai 
iespējai piemēro attiecīgus kvantitatīvus 
limitus.

(91) Lai nodrošinātu ražošanas racionālu 
attīstību un tādējādi pietiekami augstu 
dzīves līmeni piena lopkopjiem, būtu 
jāpastiprina viņu spēja aizstāvēt savas 
intereses sarunās ar pārstrādātājiem, un tas 
nodrošinātu taisnīgāku pievienotās vērtības 
sadali visā piegādes ķēdē. Tāpēc un lai 
īstenotu šos KLP mērķus, būtu jāpieņem 
noteikums saskaņā ar Līguma 42. pantu un 
43. panta 2. punktu, lai ražotāju 
organizācijām, kuras veido piena lopkopji, 
vai to apvienībām ļautu ar piena pārstrādes 
uzņēmumu apspriest līguma noteikumus, 
tostarp cenas, kas tomēr nedrīkstētu būt 
pārāk zemas, lai segtu ražošanas izmaksas 
un ļautu lauksaimniekiem saņemt 
pienācīgu atlīdzību par darbu, attiecībā uz 
tās biedru produkciju vai produkcijas daļu. 
Šim nolūkam būtu jāizveido Eiropas 
Piena birojs, kas pastāvīgi uzraudzītu 
saražotā daudzuma cenu tendences un 
ieviestu produkcijas pamata cenu.

Or. fr

Grozījums Nr. 519
Izaskun Bilbao Barandica

Regulas priekšlikums
91. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(91) Lai nodrošinātu ražošanas racionālu
attīstību un tādējādi pietiekami augstu 
dzīves līmeni piena lopkopjiem, būtu 
jāpastiprina viņu spēja aizstāvēt savas 
intereses sarunās ar pārstrādātājiem, un tas 
nodrošinātu taisnīgāku pievienotās vērtības 
sadali visā piegādes ķēdē. Tāpēc un lai 
īstenotu šos KLP mērķus, būtu jāpieņem 

(91) Lai nodrošinātu ražošanas 
dzīvotspējīgu attīstību un tādējādi 
pietiekami augstu dzīves līmeni 
lopkopjiem, būtu jāpastiprina viņu spēja 
aizstāvēt savas intereses sarunās ar 
iespējamiem pircējiem, un tas nodrošinātu 
taisnīgāku pievienotās vērtības sadali visā 
piegādes ķēdē. Tāpēc un lai īstenotu šos 
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noteikums saskaņā ar Līguma 42. pantu un 
43. panta 2. punktu, lai ražotāju 
organizācijām, kuras veido piena lopkopji, 
vai to apvienībām ļautu ar piena pārstrādes 
uzņēmumu apspriest līguma noteikumus, 
tostarp cenu, attiecībā uz tās biedru 
produkciju vai produkcijas daļu. Lai 
saglabātu efektīvu konkurenci piena 
produktu tirgū, būtu jānosaka, ka šai 
iespējai piemēro attiecīgus kvantitatīvus 
limitus.

KLP mērķus, būtu jāpieņem noteikums 
saskaņā ar Līguma 42. pantu un 43. panta 
2. punktu, lai ražotāju organizācijām, kuras 
veido lopkopji, vai to apvienībām ļautu ar
pārstrādes uzņēmumu apspriest jebkura
līguma noteikumus, tostarp cenu, attiecībā 
uz tās biedru produkciju vai produkcijas 
daļu ar pircēju, lai izvairītos no situācijas, 
kad pircēji nosaka cenas, kas ir zemākas 
par ražošanas izmaksām.

Or. es

Pamatojums

Uz visiem nozares darījumiem ir jāattiecina tiesību aktu kopumā piena jomā (Regula (ES) 
Nr. 261/2012) noteiktie pamatprincipi.

Grozījums Nr. 520
Esther de Lange

Regulas priekšlikums
91. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(91) Lai nodrošinātu ražošanas racionālu 
attīstību un tādējādi pietiekami augstu 
dzīves līmeni piena lopkopjiem, būtu 
jāpastiprina viņu spēja aizstāvēt savas 
intereses sarunās ar pārstrādātājiem, un tas 
nodrošinātu taisnīgāku pievienotās vērtības 
sadali visā piegādes ķēdē. Tāpēc un lai 
īstenotu šos KLP mērķus, būtu jāpieņem 
noteikums saskaņā ar Līguma 42. pantu un 
43. panta 2. punktu, lai ražotāju 
organizācijām, kuras veido piena lopkopji, 
vai to apvienībām ļautu ar piena pārstrādes 
uzņēmumu apspriest līguma noteikumus, 
tostarp cenu, attiecībā uz tās biedru 
produkciju vai produkcijas daļu. Lai 
saglabātu efektīvu konkurenci piena
produktu tirgū, būtu jānosaka, ka šai 
iespējai piemēro attiecīgus kvantitatīvus 
limitus.

(91) Lai nodrošinātu ražošanas racionālu 
un ilgtspējīgu attīstību un tādējādi 
pietiekami augstu dzīves līmeni aktīviem 
lopkopjiem, būtu jāpastiprina viņu spēja 
aizstāvēt savas intereses sarunās ar 
pārstrādātājiem, un tas nodrošinātu 
taisnīgāku pievienotās vērtības sadali visā 
piegādes ķēdē. Tāpēc un lai īstenotu šos 
KLP mērķus, būtu jāpieņem noteikums 
saskaņā ar Līguma 42. pantu un 43. panta 
2. punktu, lai ražotāju organizācijām, kuras 
veido aktīvi lopkopji, vai to apvienībām 
ļautu ar piena pārstrādes uzņēmumu 
apspriest līguma noteikumus, tostarp cenu, 
attiecībā uz tās biedru produkciju vai 
produkcijas daļu. Lai saglabātu efektīvu 
konkurenci produktu tirgū, būtu jānosaka, 
ka šai iespējai piemēro attiecīgus 
kvantitatīvus limitus.
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Or. en

Grozījums Nr. 521
Marc Tarabella

Regulas priekšlikums
91. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(91) Lai nodrošinātu ražošanas racionālu 
attīstību un tādējādi pietiekami augstu 
dzīves līmeni piena lopkopjiem, būtu 
jāpastiprina viņu spēja aizstāvēt savas 
intereses sarunās ar pārstrādātājiem, un tas 
nodrošinātu taisnīgāku pievienotās vērtības 
sadali visā piegādes ķēdē. Tāpēc un lai 
īstenotu šos KLP mērķus, būtu jāpieņem 
noteikums saskaņā ar Līguma 42. pantu un 
43. panta 2. punktu, lai ražotāju 
organizācijām, kuras veido piena lopkopji, 
vai to apvienībām ļautu ar piena pārstrādes 
uzņēmumu apspriest līguma noteikumus, 
tostarp cenu, attiecībā uz tās biedru 
produkciju vai produkcijas daļu. Lai 
saglabātu efektīvu konkurenci piena 
produktu tirgū, būtu jānosaka, ka šai 
iespējai piemēro attiecīgus kvantitatīvus 
limitus.

(91) Lai nodrošinātu ražošanas racionālu 
attīstību un tādējādi pietiekami augstu 
dzīves līmeni piena lopkopjiem, būtu 
jāpastiprina viņu spēja aizstāvēt savas 
intereses sarunās ar pārstrādātājiem, un tas
nodrošinātu taisnīgāku pievienotās vērtības 
sadali visā piegādes ķēdē. Tāpēc un lai 
īstenotu šos KLP mērķus, būtu jāpieņem 
noteikums saskaņā ar Līguma 42. pantu un 
43. panta 2. punktu, lai ražotāju 
organizācijām, kuras veido piena lopkopji, 
vai to apvienībām ļautu ar piena pārstrādes 
uzņēmumu apspriest līguma noteikumus, 
tostarp cenu, attiecībā uz tās biedru 
produkciju vai produkcijas daļu. Lai 
saglabātu efektīvu konkurenci piena 
produktu tirgū, būtu jānosaka, ka šai 
iespējai piemēro attiecīgus kvantitatīvus 
limitus. Šis noteikums būtu jāattiecina uz 
visu piegādes ķēdi, tostarp kooperatīviem.

Or. fr

Pamatojums

Tikai ražotāju organizācijām, ko veido lauksaimnieki, būtu jāļauj apspriesties kolektīvi. Šīs 
sarunas ir svarīgas, lai taisnīgāk sadalītu pievienoto vērtību piegādes ķēdē, smagi sodot 
ražotājus.

Grozījums Nr. 522
Astrid Lulling, Jim Higgins, Mairead McGuinness, Esther de Lange

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

(91a) Saskaņā ar 2008. gadā noteiktajām 
saistībām Komisijai būtu jāierosina 
pasākumi, lai nodrošinātu “vieglu
piezemēšanos” piena un piena produktu 
nozarei pirms kvotu atcelšanas 
2015. gadā. Būtu jāapsver vairākas 
iespējas, kas ļautu grūtībās nonākušām 
dalībvalstīm piemērot elastīgāku pieeju, 
tostarp piena tauku korekciju vai papildu 
nodevas lineāru samazināšanu līdz 
2015. gadam.

Or. en

Grozījums Nr. 523
Luís Paulo Alves

Regulas priekšlikums
91.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(91a) Lai ražotāji varētu saņemt taisnīgu 
daļu ienākumu, kas sadalīti pārtikas 
piegādes ķēdē, Savienības politikā ir 
jāiekļauj līgumattiecības starp pārstrādes 
un sadales posmiem, ietverot visaptverošā 
pieejā visas ķēdes līgumattiecības, lai 
noteiktu sasniedzamu taisnīgas sadales 
mērķi.

Or. pt

Grozījums Nr. 524
Esther de Lange

Regulas priekšlikums
93. apsvērums



AM\907930LV.doc 53/159 PE492.801v01-00

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(93) Lai nodrošinātu to, ka ražotāju 
organizāciju, ražotāju organizāciju 
apvienību, starpnozaru organizāciju un 
tirgus dalībnieku organizāciju mērķi un 
atbildība ir skaidri noteikta, lai veicinātu to 
darbību efektivitāti, ņemtu vērā katras 
nozares specifiku un nodrošinātu 
konkurences ievērošanu un tirgus kopīgās 
organizācijas labu darbību, saskaņā ar 
Līguma 290. pantu būtu jādeleģē Komisijai 
pilnvaras pieņemt konkrētus aktus, kuros
paredz noteikumus: par konkrētiem 
mērķiem, uz kuriem varētu, vajadzētu vai 
nedrīkstētu tiekties šādas organizācijas un 
apvienības, tostarp atkāpēm no šajā regulā 
uzskaitītajiem mērķiem; par šādu 
organizāciju un apvienību statūtiem, 
atzīšanu, struktūru, juridiskas personas 
statusu, dalību, lielumu, pārskatatbildību 
un pasākumiem, no atzīšanas izrietošajām 
sekām, atzīšanas atsaukšanu un to 
apvienošanos; par transnacionālām 
organizācijām un apvienībām; par to, kā 
organizācijas vai apvienības izmanto 
ārpakalpojumus un nodrošina tehniskos 
līdzekļus; par organizāciju un apvienību 
pārdodamās produkcijas minimālo apjomu 
vai vērtību; par dažu organizāciju 
noteikumu piemērošanas paplašināšanu uz 
ražotājiem, kas nav to biedri, un obligātu 
dalības maksu, kas jāmaksā tiem, kas nav 
biedri, tostarp par stingrāku ražošanas 
noteikumu sarakstu, kuru var paplašināt, 
papildu prasībām par reprezentativitāti, 
attiecīgajām ekonomiskajām zonām, arī 
Komisijas veiktu pārbaudi par to 
noteikšanu, minimālo termiņu, cik ilgi 
noteikumiem vajadzētu būt spēkā pirms to 
piemērošanas paplašināšanas, personām 
vai organizācijām, kurām var piemērot 
noteikumus vai ieguldījumus, un par 
apstākļiem, kādos Komisija var pieprasīt, 
lai noteikumu piemērošanas paplašināšana 
vai obligātie ieguldījumi tiktu atteikti vai 
atsaukti.

(93) Lai nodrošinātu to, ka ražotāju 
organizāciju (tostarp lauksaimnieku 
kooperatīvu), ražotāju organizāciju 
apvienību, starpnozaru organizāciju un 
tirgus dalībnieku organizāciju mērķi un 
atbildība ir skaidri noteikta, lai veicinātu to 
darbību efektivitāti, ņemtu vērā katras 
nozares specifiku, nodrošinātu 
konkurences ievērošanu un tirgus kopīgās 
organizācijas labu darbību un lai 
aizsargātu noteiktus sabiedriskos 
labumus, piemēram, vidi, sabiedrības 
veselību, sociālos standartus, klimatu, 
dzīvnieku veselību un labturību un 
ainavu, saskaņā ar Līguma 290. pantu būtu 
jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt 
konkrētus aktus, kuros paredz noteikumus: 
par konkrētiem mērķiem, uz kuriem varētu, 
vajadzētu vai nedrīkstētu tiekties šādas 
organizācijas un apvienības, tostarp 
atkāpēm no šajā regulā uzskaitītajiem 
mērķiem; par šādu organizāciju un 
apvienību statūtiem, atzīšanu, struktūru, 
juridiskas personas statusu, dalību, lielumu, 
pārskatatbildību un pasākumiem, no 
atzīšanas izrietošajām sekām, atzīšanas 
atsaukšanu un to apvienošanos; par 
transnacionālām organizācijām un 
apvienībām; par to, kā organizācijas vai 
apvienības izmanto ārpakalpojumus un 
nodrošina tehniskos līdzekļus; par 
organizāciju un apvienību pārdodamās 
produkcijas minimālo apjomu vai vērtību; 
par dažu organizāciju noteikumu 
piemērošanas paplašināšanu uz ražotājiem, 
kas nav to biedri, un obligātu dalības 
maksu, kas jāmaksā tiem, kas nav biedri, 
tostarp par stingrāku ražošanas noteikumu 
sarakstu, kuru var paplašināt, papildu 
prasībām par reprezentativitāti, 
attiecīgajām ekonomiskajām zonām, arī 
Komisijas veiktu pārbaudi par to 
noteikšanu, minimālo termiņu, cik ilgi 
noteikumiem vajadzētu būt spēkā pirms to 
piemērošanas paplašināšanas, personām 
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vai organizācijām, kurām var piemērot 
noteikumus vai ieguldījumus, un par 
apstākļiem, kādos Komisija var pieprasīt, 
lai noteikumu piemērošanas paplašināšana 
vai obligātie ieguldījumi tiktu atteikti vai 
atsaukti.

Or. en

Grozījums Nr. 525
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Regulas priekšlikums
94. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(94) Vienots tirgus ietver tirdzniecības 
sistēmu pie Savienības ārējām robežām. 
Šajā tirdzniecības sistēmā būtu jāietver 
ievedmuita un eksporta kompensācijas, un 
principā tai būtu jāstabilizē Savienības 
tirgus. Tirdzniecības sistēmai būtu 
jābalstās uz saistībām, kas pieņemtas 
daudzpusējo tirdzniecības sarunu 
Urugvajas kārtā un divpusējos nolīgumos.

(94) Vienots tirgus ietver tirdzniecības 
sistēmu pie Savienības ārējām robežām. 
Šajā tirdzniecības sistēmā būtu jāietver 
ievedmuita. Tirdzniecības sistēmai būtu 
jābalstās uz saistībām, kas pieņemtas 
daudzpusējo tirdzniecības sarunu 
Urugvajas kārtā un divpusējos nolīgumos.

Or. en

Grozījums Nr. 526
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Regulas priekšlikums
94. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(94) Vienots tirgus ietver tirdzniecības 
sistēmu pie Savienības ārējām robežām. 
Šajā tirdzniecības sistēmā būtu jāietver 
ievedmuita un eksporta kompensācijas, un 
principā tai būtu jāstabilizē Savienības 
tirgus. Tirdzniecības sistēmai būtu 
jābalstās uz saistībām, kas pieņemtas 

(94) Vienots tirgus ietver tirdzniecības 
sistēmu pie Savienības ārējām robežām. 
Šajā tirdzniecības sistēmā būtu jāietver 
ievedmuita un eksporta kompensācijas, un 
principā tai būtu jāstabilizē Savienības 
tirgus.
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daudzpusējo tirdzniecības sarunu 
Urugvajas kārtā un divpusējos nolīgumos.

Or. fr

Grozījums Nr. 527
José Bové
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
94. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(94) Vienots tirgus ietver tirdzniecības 
sistēmu pie Savienības ārējām robežām. 
Šajā tirdzniecības sistēmā būtu jāietver 
ievedmuita un eksporta kompensācijas, un 
principā tai būtu jāstabilizē Savienības 
tirgus. Tirdzniecības sistēmai būtu 
jābalstās uz saistībām, kas pieņemtas 
daudzpusējo tirdzniecības sarunu 
Urugvajas kārtā un divpusējos nolīgumos.

(94) Vienots tirgus ietver tirdzniecības 
sistēmu pie Savienības ārējām robežām. 
Šajā tirdzniecības sistēmā būtu jāietver 
ievedmuita. Tirdzniecības sistēmai būtu 
jābalstās uz saistībām, kas pieņemtas 
daudzpusējo tirdzniecības sarunu 
Urugvajas kārtā un divpusējos nolīgumos.

Or. fr

Grozījums Nr. 528
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund, Karin Kadenbach

Regulas priekšlikums
94. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(94) Vienots tirgus ietver tirdzniecības 
sistēmu pie Savienības ārējām robežām. 
Šajā tirdzniecības sistēmā būtu jāietver 
ievedmuita un eksporta kompensācijas, un 
principā tai būtu jāstabilizē Savienības 
tirgus. Tirdzniecības sistēmai būtu jābalstās 
uz saistībām, kas pieņemtas daudzpusējo 
tirdzniecības sarunu Urugvajas kārtā un 
divpusējos nolīgumos.

(94) Vienots tirgus ietver tirdzniecības 
sistēmu pie Savienības ārējām robežām. 
Šajā tirdzniecības sistēmā būtu jāietver 
ievedmuita, un principā tai būtu jāstabilizē 
Savienības tirgus. Tirdzniecības sistēmai 
būtu jābalstās uz saistībām, kas pieņemtas 
daudzpusējo tirdzniecības sarunu 
Urugvajas kārtā un divpusējos nolīgumos.
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Or. en

Grozījums Nr. 529
Sylvie Goulard, Marielle de Sarnez

Regulas priekšlikums
94. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(94) Vienots tirgus ietver tirdzniecības 
sistēmu pie Savienības ārējām robežām. 
Šajā tirdzniecības sistēmā būtu jāietver 
ievedmuita un eksporta kompensācijas, un 
principā tai būtu jāstabilizē Savienības 
tirgus. Tirdzniecības sistēmai būtu jābalstās 
uz saistībām, kas pieņemtas daudzpusējo 
tirdzniecības sarunu Urugvajas kārtā un 
divpusējos nolīgumos.

(94) Vienots tirgus ietver tirdzniecības 
sistēmu pie Savienības ārējām robežām. 
Šajā tirdzniecības sistēmā būtu jāietver 
ievedmuita un eksporta kompensācijas, un 
principā tai būtu jāstabilizē Savienības 
tirgus, nesagraujot jaunattīstības valstu 
tirgus. Tirdzniecības sistēmai būtu 
jābalstās uz saistībām, kas pieņemtas 
daudzpusējo tirdzniecības sarunu 
Urugvajas kārtā un divpusējos nolīgumos.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi nodrošināt, lai eksporta subsīdijas netraucē lauksaimniecības nozaru attīstībai
jaunattīstības valstīs, pārmērīgi samazinot vietējās produkcijas cenas.

Grozījums Nr. 530
Giancarlo Scottà, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, 
Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, 
Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Regulas priekšlikums
94.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(94a) Tomēr ir jānodrošina, ka 
starptautisku nolīgumu īstenošanā tiek 
ievērots savstarpīguma princips, jo īpaši 
tarifu, fitosanitārajā un vides līmenī, un 
ka minētajā īstenošanā tiek stingri ievēroti 
importa cenas mehānismi, specifiskas 
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papildu tiesības un kompensācijas maksa.

Or. it

Grozījums Nr. 531
Agnès Le Brun

Regulas priekšlikums
94.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(94a) Tomēr ir jānodrošina, ka 
starptautisku nolīgumu īstenošanā tiek 
ievērots savstarpīguma princips, jo īpaši 
tarifu, veselības, fitosanitārajā, vides un 
dzīvnieku labturības līmenī, un ka 
minētajā īstenošanā tiek stingri ievēroti 
importa cenas mehānismi, specifiskas 
papildu tiesības un kompensācijas maksa.

Or. fr

Grozījums Nr. 532
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Regulas priekšlikums
98. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(98) Lauksaimniecības produktiem 
piemērojamo muitas nodokļu galvenie 
elementi, kas izriet no PTO nolīgumiem 
un divpusējiem nolīgumiem, ir noteikti 
kopējā muitas tarifā. Komisijai vajadzētu 
būt pilnvarotai pieņemt pasākumus 
ievedmuitas precīzai aprēķināšanai 
atbilstīgi šiem galvenajiem elementiem.

svītrots

Or. fr
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Grozījums Nr. 533
Britta Reimers

Regulas priekšlikums
103.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(103a) Lai veicinātu bioproduktu 
ekonomikas attīstību un izaugsmi un lai 
novērstu negatīvo ietekmi uz Savienības 
bioloģisko rūpniecības produktu tirgu, kas 
pretējā gadījumā varētu rasties, būtu 
jāveic pasākumi, lai nodrošinātu, ka 
bioloģisko rūpniecības produktu 
ražotājiem ir piekļuve lauksaimniecības 
izejvielu drošai piegādei par pasaulē 
konkurētspējīgām cenām. Ja Savienībā
importē lauksaimniecības izejvielas bez 
importa tarifiem izmantošanai bioloģisko 
rūpniecības produktu ražošanā, būtu 
jāveic pasākumi, lai garantētu, ka 
izejvielas izmanto noteiktajam mērķim.

Or. en

Pamatojums

Bioloģiskā rūpniecība būs svarīga nozare, lai sasniegtu „zaļu ekonomiku”. Šajā sakarā
augsta līmeņa grupa Eiropas ķīmiskās rūpniecības konkurētspējas jautājumos ieteica aizliegt 
vai samazināt importa tarifus atjaunojamām lauksaimniecības izejvielām, ko izmanto 
ķīmiskajā rūpniecībā. Šī nozare attīstīsies valstīs, kur tai būs droša piekļuve izejvielām par 
pasaulē konkurētspējīgām cenām.

Grozījums Nr. 534
Patrick Le Hyaric

Regulas priekšlikums
105. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(105) Muitas nodokļu sistēma ļauj iztikt 
bez visiem citiem aizsardzības 
pasākumiem pie Savienības ārējām 
robežām. Ārkārtējos apstākļos iekšējā 

(105) Muitas nodokļu sistēma ļauj iztikt 
bez visiem citiem aizsardzības 
pasākumiem pie Savienības ārējām 
robežām. Ārkārtējos apstākļos iekšējā 
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tirgus un nodokļu mehānisms var izrādīties 
nepiemērots. Lai Savienības tirgu neatstātu 
neaizsargātu pret iespējamiem 
traucējumiem, Savienībai šādos gadījumos 
būtu jāspēj bez kavēšanās veikt visus 
vajadzīgos pasākumus. Šādiem 
pasākumiem vajadzētu būt saskaņā ar 
Savienības starptautiskajām saistībām.

tirgus un nodokļu mehānisms var izrādīties 
nepiemērots. Lai Savienības tirgu neatstātu 
neaizsargātu pret iespējamiem 
traucējumiem, Savienībai šādos gadījumos 
būtu jāspēj bez kavēšanās veikt visus 
vajadzīgos pasākumus. Šādiem 
pasākumiem vajadzētu būt saskaņā ar 
Savienības starptautiskajām saistībām, 
vienlaikus garantējot tās pārtikas 
suverenitāti.

Or. fr

Grozījums Nr. 535
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund, Karin Kadenbach

Regulas priekšlikums
106.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(106a) Savienība vairs neizmantos 
eksporta subsīdijas lauksaimniecības 
produktiem un turpinās saskaņot 
centienus ar pasaulē lielākajiem 
lauksaimniecības produktu ražotājiem, lai 
samazinātu subsīdijas tirdzniecības 
traucējumiem. Jaunajai kopējai 
lauksaimniecības politikai ir jābūt 
saskaņotai ar ES koncepciju par attīstības 
politikas saskaņotību, lai sasniegtu 
pieņemamu pārtikas neatkarības līmeni 
jaunattīstības valstīs.

Or. en

Grozījums Nr. 536
Elisabeth Jeggle

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

(106a) Eksporta kompensācijas var būt 
svarīgs krīzes un atbalsta instruments 
lauksaimniecības tirgū. Tas, kādā veidā 
un formā eksporta kompensācijas šādi 
varētu ieviest turpmāk, būtu jānosaka 
PTO aizbildnībā un pamatojoties uz 
savstarpīguma principu.

Or. de

Grozījums Nr. 537
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Regulas priekšlikums
107. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(107) Iespējai piešķirt kompensācijas par 
eksportu uz trešām valstīm, kas balstās uz 
cenu starpību Savienības un pasaules 
tirgū un nepārsniedz limitus, kas atbilst 
PTO pieņemtajām saistībām, būtu 
jāpalīdz nodrošināt Savienības dalība 
dažu šajā regulā minēto produktu 
starptautiskajā tirdzniecībā. Veicot 
subsidētu eksportu, būtu jāievēro vērtības 
un daudzuma limiti.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 538
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose

Regulas priekšlikums
107. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(107) Iespējai piešķirt kompensācijas par 
eksportu uz trešām valstīm, kas balstās uz 

svītrots
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cenu starpību Savienības un pasaules 
tirgū un nepārsniedz limitus, kas atbilst 
PTO pieņemtajām saistībām, būtu 
jāpalīdz nodrošināt Savienības dalība 
dažu šajā regulā minēto produktu 
starptautiskajā tirdzniecībā. Veicot 
subsidētu eksportu, būtu jāievēro vērtības 
un daudzuma limiti.

Or. en

Grozījums Nr. 539
Britta Reimers, George Lyon

Regulas priekšlikums
107. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(107) Iespējai piešķirt kompensācijas par 
eksportu uz trešām valstīm, kas balstās uz 
cenu starpību Savienības un pasaules 
tirgū un nepārsniedz limitus, kas atbilst 
PTO pieņemtajām saistībām, būtu 
jāpalīdz nodrošināt Savienības dalība 
dažu šajā regulā minēto produktu 
starptautiskajā tirdzniecībā. Veicot 
subsidētu eksportu, būtu jāievēro vērtības 
un daudzuma limiti.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 540
José Bové
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
107. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(107) Iespējai piešķirt kompensācijas par 
eksportu uz trešām valstīm, kas balstās uz 
cenu starpību Savienības un pasaules 

svītrots
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tirgū un nepārsniedz limitus, kas atbilst 
PTO pieņemtajām saistībām, būtu 
jāpalīdz nodrošināt Savienības dalība 
dažu šajā regulā minēto produktu 
starptautiskajā tirdzniecībā. Veicot 
subsidētu eksportu, būtu jāievēro vērtības 
un daudzuma limiti.

Or. fr

Grozījums Nr. 541
Elisabeth Jeggle

Regulas priekšlikums
107. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(107) Iespējai piešķirt kompensācijas par 
eksportu uz trešām valstīm, kas balstās uz 
cenu starpību Savienības un pasaules tirgū 
un nepārsniedz limitus, kas atbilst PTO 
pieņemtajām saistībām, būtu jāpalīdz 
nodrošināt Savienības dalība dažu šajā 
regulā minēto produktu starptautiskajā 
tirdzniecībā. Veicot subsidētu eksportu, 
būtu jāievēro vērtības un daudzuma limiti.

(107) Iespēja piešķirt kompensācijas par 
eksportu uz trešām valstīm, kas balstās uz 
cenu starpību Savienības un pasaules tirgū 
un nepārsniedz limitus, kas atbilst PTO 
pieņemtajām saistībām, būtu jāsaglabā kā 
budžeta pozīcija, jo šīs kompensācijas var 
būt svarīgs krīzes un atbalsta instruments 
lauksaimniecības tirgū. Tas, kādā veidā 
un formā eksporta kompensācijas varētu 
ieviest turpmāk, būtu jānosaka PTO 
aizbildnībā un pamatojoties uz 
savstarpīguma principu.

Or. de

Grozījums Nr. 542
Marian-Jean Marinescu

Regulas priekšlikums
107. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(107) Iespējai piešķirt kompensācijas par 
eksportu uz trešām valstīm, kas balstās uz 
cenu starpību Savienības un pasaules tirgū 

(107) Iespēja piešķirt kompensācijas par 
eksportu uz trešām valstīm, kas balstās uz 
cenu starpību Savienības un pasaules tirgū 
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un nepārsniedz limitus, kas atbilst PTO 
pieņemtajām saistībām, būtu jāpalīdz 
nodrošināt Savienības dalība dažu šajā 
regulā minēto produktu starptautiskajā 
tirdzniecībā. Veicot subsidētu eksportu, 
būtu jāievēro vērtības un daudzuma limiti.

un nepārsniedz limitus, kas atbilst PTO 
pieņemtajām saistībām, būtu jāsaglabā, jo 
eksporta kompensācijas ir viens no 
svarīgiem krīzes pārvarēšanas 
instrumentiem. Par eksporta 
kompensācijām nākotnē kā tirgus 
pārvaldības instrumentu būtu jālemj PTO, 
pamatojoties uz savstarpīgumu. Veicot
kompensējamu eksportu, būtu jāievēro 
vērtības un daudzuma limiti.

Or. en

Pamatojums

Eiropas Savienībai nevajadzētu vienpusēji atcelt eksporta kompensācijas, kamēr mūsu 
tirdzniecības partneri nodrošina eksporta kompensācijas vai līdzīgus tirgus pārvaldības 
instrumentus. Par eksporta kompensācijām nākotnē būtu jālemj PTO, pamatojoties uz 
savstarpīgumu.

Grozījums Nr. 543
Wojciech Michał Olejniczak

Regulas priekšlikums
107. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(107) Iespējai piešķirt kompensācijas par 
eksportu uz trešām valstīm, kas balstās uz 
cenu starpību Savienības un pasaules tirgū 
un nepārsniedz limitus, kas atbilst PTO 
pieņemtajām saistībām, būtu jāpalīdz 
nodrošināt Savienības dalība dažu šajā 
regulā minēto produktu starptautiskajā 
tirdzniecībā. Veicot subsidētu eksportu, 
būtu jāievēro vērtības un daudzuma limiti.

(107) Iespējai piešķirt kompensācijas par 
eksportu uz trešām valstīm, kas balstās uz 
cenu starpību Savienības un pasaules tirgū 
un nepārsniedz limitus, kas atbilst PTO 
pieņemtajām saistībām, būtu jāpalīdz 
nodrošināt Savienības dalība dažu šajā 
regulā minēto to produktu starptautiskajā 
tirdzniecībā, kuru tirgus apstākļi ir īpaši 
sarežģīti. Veicot subsidētu eksportu, būtu 
jāievēro vērtības un daudzuma limiti.

Or. pl

Grozījums Nr. 544
Patrick Le Hyaric, João Ferreira



PE492.801v01-00 64/159 AM\907930LV.doc

LV

Regulas priekšlikums
107. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(107) Iespējai piešķirt kompensācijas par 
eksportu uz trešām valstīm, kas balstās uz 
cenu starpību Savienības un pasaules tirgū 
un nepārsniedz limitus, kas atbilst PTO 
pieņemtajām saistībām, būtu jāpalīdz 
nodrošināt Savienības dalība dažu šajā 
regulā minēto produktu starptautiskajā 
tirdzniecībā. Veicot subsidētu eksportu, 
būtu jāievēro vērtības un daudzuma limiti.

(107) Iespējai piešķirt kompensācijas par 
eksportu uz trešām valstīm, kas balstās uz 
cenu starpību Savienības un pasaules tirgū 
un nepārsniedz limitus, kas atbilst PTO 
pieņemtajām saistībām, būtu jāpalīdz 
nodrošināt Savienības dalība dažu šajā 
regulā minēto produktu starptautiskajā 
tirdzniecībā. Veicot subsidētu eksportu, 
būtu jāievēro vērtības un daudzuma limiti 
pēc tam, kad ir pārbaudīts, vai tas 
nesamazina pārtikas suverenitāti valstīs, 
kurām šie produkti ir paredzēti.

Or. fr

Grozījums Nr. 545
Sylvie Goulard, Marielle de Sarnez

Regulas priekšlikums
107. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(107) Iespējai piešķirt kompensācijas par 
eksportu uz trešām valstīm, kas balstās uz 
cenu starpību Savienības un pasaules tirgū 
un nepārsniedz limitus, kas atbilst PTO 
pieņemtajām saistībām, būtu jāpalīdz 
nodrošināt Savienības dalība dažu šajā 
regulā minēto produktu starptautiskajā 
tirdzniecībā. Veicot subsidētu eksportu, 
būtu jāievēro vērtības un daudzuma limiti.

(107) Iespējai piešķirt kompensācijas par 
eksportu uz trešām valstīm, kas balstās uz 
cenu starpību Savienības un pasaules tirgū 
un nepārsniedz limitus, kas atbilst PTO 
pieņemtajām saistībām, būtu jāpalīdz 
nodrošināt Savienības dalība dažu šajā 
regulā minēto produktu starptautiskajā 
tirdzniecībā. Veicot subsidētu eksportu, 
būtu jāievēro vērtības un daudzuma limiti 
un nedrīkstētu apdraudēt 
lauksaimniecības nozares un ekonomikas 
attīstību jaunattīstības valstīs.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi nodrošināt, ka eksporta subsīdijas netraucē lauksaimniecības nozares attīstībai
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jaunattīstības valstīs, pārmērīgi samazinot vietējo ražojumu cenas.

Grozījums Nr. 546
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Regulas priekšlikums
108. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(108) Nosakot eksporta kompensācijas,
būtu jānodrošina attiecīgo vērtības limitu 
ievērošana, uzraugot maksājumus 
saskaņā ar noteikumiem, kas attiecas uz 
Eiropas Lauksaimniecības garantiju 
fondu. Uzraudzību var atvieglot, uzliekot 
par pienākumu iepriekš obligāti noteikt 
eksporta kompensācijas, vienlaikus 
pieļaujot iespēju attiecībā uz diferencētām 
kompensācijām mainīt noteikto galamērķi 
ģeogrāfiskajā apgabalā, kuram piemēro 
vienotu eksporta kompensācijas likmi. Ja 
galamērķis tiek mainīts, būtu jāmaksā 
eksporta kompensācija, kas piemērojama 
faktiskajam galamērķim, nepārsniedzot 
iepriekš noteiktajam galamērķim 
piemērojamo maksimālo summu.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 547
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose

Regulas priekšlikums
108. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(108) Nosakot eksporta kompensācijas, 
būtu jānodrošina attiecīgo vērtības limitu 
ievērošana, uzraugot maksājumus 
saskaņā ar noteikumiem, kas attiecas uz 
Eiropas Lauksaimniecības garantiju 
fondu. Uzraudzību var atvieglot, uzliekot 

svītrots
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par pienākumu iepriekš obligāti noteikt 
eksporta kompensācijas, vienlaikus 
pieļaujot iespēju attiecībā uz diferencētām 
kompensācijām mainīt noteikto galamērķi 
ģeogrāfiskajā apgabalā, kuram piemēro 
vienotu eksporta kompensācijas likmi. Ja 
galamērķis tiek mainīts, būtu jāmaksā 
eksporta kompensācija, kas piemērojama 
faktiskajam galamērķim, nepārsniedzot 
iepriekš noteiktajam galamērķim 
piemērojamo maksimālo summu.

Or. en

Grozījums Nr. 548
Patrick Le Hyaric

Regulas priekšlikums
108. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(108) Nosakot eksporta kompensācijas, 
būtu jānodrošina attiecīgo vērtības limitu 
ievērošana, uzraugot maksājumus 
saskaņā ar noteikumiem, kas attiecas uz 
Eiropas Lauksaimniecības garantiju 
fondu. Uzraudzību var atvieglot, uzliekot 
par pienākumu iepriekš obligāti noteikt 
eksporta kompensācijas, vienlaikus 
pieļaujot iespēju attiecībā uz diferencētām 
kompensācijām mainīt noteikto galamērķi 
ģeogrāfiskajā apgabalā, kuram piemēro 
vienotu eksporta kompensācijas likmi. Ja 
galamērķis tiek mainīts, būtu jāmaksā 
eksporta kompensācija, kas piemērojama 
faktiskajam galamērķim, nepārsniedzot 
iepriekš noteiktajam galamērķim 
piemērojamo maksimālo summu.

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 549
José Bové
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Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
108. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(108) Nosakot eksporta kompensācijas, 
būtu jānodrošina attiecīgo vērtības limitu 
ievērošana, uzraugot maksājumus 
saskaņā ar noteikumiem, kas attiecas uz 
Eiropas Lauksaimniecības garantiju 
fondu. Uzraudzību var atvieglot, uzliekot 
par pienākumu iepriekš obligāti noteikt 
eksporta kompensācijas, vienlaikus 
pieļaujot iespēju attiecībā uz diferencētām 
kompensācijām mainīt noteikto galamērķi 
ģeogrāfiskajā apgabalā, kuram piemēro 
vienotu eksporta kompensācijas likmi. Ja 
galamērķis tiek mainīts, būtu jāmaksā 
eksporta kompensācija, kas piemērojama 
faktiskajam galamērķim, nepārsniedzot 
iepriekš noteiktajam galamērķim 
piemērojamo maksimālo summu.

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 550
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Regulas priekšlikums
109. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(109) Lai nodrošinātu daudzuma limitu 
ievērošanu, būtu jāievieš uzticama un 
efektīva uzraudzības sistēma. Šajā nolūkā 
eksporta kompensācijas būtu jāpiešķir ar 
nosacījumu, ka tiek uzrādīta eksporta 
licence. Eksporta kompensācijas būtu 
jāpiešķir līdz pieejamajam limitam 
atkarībā no katra attiecīgā produkta 
konkrētās situācijas. Izņēmumi no šā 
noteikuma būtu jāpieļauj vienīgi 
pārstrādātiem produktiem, kas nav minēti 

svītrots
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Līguma I pielikumā un uz ko neattiecas 
daudzuma limiti. Būtu jāparedz atkāpe no 
pārvaldības noteikumu stingras 
ievērošanas, ja eksports, par kuru 
pienākas kompensācija, visticamāk, 
nepārsniegs noteikto daudzumu.

Or. en

Grozījums Nr. 551
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose

Regulas priekšlikums
109. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(109) Lai nodrošinātu daudzuma limitu 
ievērošanu, būtu jāievieš uzticama un 
efektīva uzraudzības sistēma. Šajā nolūkā 
eksporta kompensācijas būtu jāpiešķir ar 
nosacījumu, ka tiek uzrādīta eksporta 
licence. Eksporta kompensācijas būtu 
jāpiešķir līdz pieejamajam limitam 
atkarībā no katra attiecīgā produkta 
konkrētās situācijas. Izņēmumi no šā 
noteikuma būtu jāpieļauj vienīgi 
pārstrādātiem produktiem, kas nav minēti 
Līguma I pielikumā un uz ko neattiecas 
daudzuma limiti. Būtu jāparedz atkāpe no 
pārvaldības noteikumu stingras 
ievērošanas, ja eksports, par kuru 
pienākas kompensācija, visticamāk, 
nepārsniegs noteikto daudzumu.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 552
José Bové
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
109. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(109) Lai nodrošinātu daudzuma limitu 
ievērošanu, būtu jāievieš uzticama un 
efektīva uzraudzības sistēma. Šajā nolūkā 
eksporta kompensācijas būtu jāpiešķir ar 
nosacījumu, ka tiek uzrādīta eksporta 
licence. Eksporta kompensācijas būtu 
jāpiešķir līdz pieejamajam limitam 
atkarībā no katra attiecīgā produkta 
konkrētās situācijas. Izņēmumi no šā 
noteikuma būtu jāpieļauj vienīgi 
pārstrādātiem produktiem, kas nav minēti 
Līguma I pielikumā un uz ko neattiecas 
daudzuma limiti. Būtu jāparedz atkāpe no 
pārvaldības noteikumu stingras 
ievērošanas, ja eksports, par kuru 
pienākas kompensācija, visticamāk, 
nepārsniegs noteikto daudzumu.

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 553
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Regulas priekšlikums
110. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(110) Dzīvu liellopu eksporta gadījumā 
būtu jāparedz, ka eksporta kompensācijas 
piešķir un izmaksā vienīgi tad, ja ir 
ievēroti Savienības tiesību aktos 
paredzētie noteikumi par dzīvnieku 
labturību, jo īpaši noteikumi par 
dzīvnieku aizsardzību transportēšanas 
laikā.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 554
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose
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Regulas priekšlikums
110. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(110) Dzīvu liellopu eksporta gadījumā 
būtu jāparedz, ka eksporta kompensācijas 
piešķir un izmaksā vienīgi tad, ja ir 
ievēroti Savienības tiesību aktos 
paredzētie noteikumi par dzīvnieku 
labturību, jo īpaši noteikumi par 
dzīvnieku aizsardzību transportēšanas 
laikā.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 555
José Bové
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
110. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(110) Dzīvu liellopu eksporta gadījumā 
būtu jāparedz, ka eksporta kompensācijas 
piešķir un izmaksā vienīgi tad, ja ir 
ievēroti Savienības tiesību aktos 
paredzētie noteikumi par dzīvnieku 
labturību, jo īpaši noteikumi par 
dzīvnieku aizsardzību transportēšanas 
laikā.

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 556
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Regulas priekšlikums
111. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(111) Lai nodrošinātu šajā regulā minēto 
lauksaimniecības produktu eksportētāju 
vienādu piekļuvi eksporta 
kompensācijām, saskaņā ar Līguma 
290. pantu būtu jādeleģē Komisijai 
pilnvaras pieņemt konkrētus aktus par 
dažu noteikumu, kuri attiecas uz 
lauksaimniecības produktiem, 
piemērošanu produktiem, kurus eksportē 
pārstrādātu preču veidā.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 557
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose

Regulas priekšlikums
111. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(111) Lai nodrošinātu šajā regulā minēto 
lauksaimniecības produktu eksportētāju 
vienādu piekļuvi eksporta 
kompensācijām, saskaņā ar Līguma 
290. pantu būtu jādeleģē Komisijai 
pilnvaras pieņemt konkrētus aktus par 
dažu noteikumu, kuri attiecas uz 
lauksaimniecības produktiem, 
piemērošanu produktiem, kurus eksportē 
pārstrādātu preču veidā.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 558
José Bové
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
111. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(111) Lai nodrošinātu šajā regulā minēto 
lauksaimniecības produktu eksportētāju 
vienādu piekļuvi eksporta 
kompensācijām, saskaņā ar Līguma 
290. pantu būtu jādeleģē Komisijai 
pilnvaras pieņemt konkrētus aktus par 
dažu noteikumu, kuri attiecas uz 
lauksaimniecības produktiem, 
piemērošanu produktiem, kurus eksportē 
pārstrādātu preču veidā.

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 559
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose

Regulas priekšlikums
112. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(112) Lai rosinātu eksportētājus ievērot 
dzīvnieku labturības nosacījumus un dotu 
kompetentajām iestādēm iespēju 
pārbaudīt eksporta kompensāciju pareizu 
izmaksāšanu, ja tā ir atkarīga no 
dzīvnieku labturības prasību ievērošanas, 
saskaņā ar Līguma 290. pantu būtu 
jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt 
konkrētus aktus par dzīvnieku labturības 
prasībām ārpus Savienības muitas 
teritorijas, tostarp par neatkarīgu trešo 
personu iesaistīšanu.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 560
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Regulas priekšlikums
112. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(112) Lai rosinātu eksportētājus ievērot
dzīvnieku labturības nosacījumus un dotu 
kompetentajām iestādēm iespēju 
pārbaudīt eksporta kompensāciju pareizu 
izmaksāšanu, ja tā ir atkarīga no 
dzīvnieku labturības prasību ievērošanas, 
saskaņā ar Līguma 290. pantu būtu 
jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt 
konkrētus aktus par dzīvnieku labturības 
prasībām ārpus Savienības muitas 
teritorijas, tostarp par neatkarīgu trešo 
personu iesaistīšanu.

(112) Lai rosinātu eksportētājus ievērot 
dzīvnieku labturības nosacījumus, saskaņā 
ar Līguma 290. pantu būtu jādeleģē 
Komisijai pilnvaras pieņemt konkrētus 
aktus par dzīvnieku labturības prasībām 
ārpus Savienības muitas teritorijas, tostarp 
par neatkarīgu trešo personu iesaistīšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 561
José Bové
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
112. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(112) Lai rosinātu eksportētājus ievērot 
dzīvnieku labturības nosacījumus un dotu 
kompetentajām iestādēm iespēju 
pārbaudīt eksporta kompensāciju pareizu 
izmaksāšanu, ja tā ir atkarīga no 
dzīvnieku labturības prasību ievērošanas, 
saskaņā ar Līguma 290. pantu būtu 
jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt 
konkrētus aktus par dzīvnieku labturības 
prasībām ārpus Savienības muitas 
teritorijas, tostarp par neatkarīgu trešo 
personu iesaistīšanu.

(112) Lai rosinātu eksportētājus ievērot 
dzīvnieku labturības nosacījumus, saskaņā 
ar Līguma 290. pantu būtu jādeleģē 
Komisijai pilnvaras pieņemt konkrētus 
aktus par dzīvnieku labturības prasībām 
ārpus Savienības muitas teritorijas, tostarp 
par neatkarīgu trešo personu iesaistīšanu.

Or. fr

Grozījums Nr. 562
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers
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Regulas priekšlikums
113. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(113) Lai nodrošinātu to, ka tirgus 
dalībnieki, piedaloties konkursa 
procedūrās, ievēro savas saistības, 
saskaņā ar Līguma 290. pantu būtu 
jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt 
konkrētus aktus, lai noteiktu 
pamatprasību licences nodrošinājuma 
atbrīvošanai konkursa kārtībā piešķirtu 
eksporta kompensāciju gadījumā.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 563
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose

Regulas priekšlikums
113. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(113) Lai nodrošinātu to, ka tirgus 
dalībnieki, piedaloties konkursa 
procedūrās, ievēro savas saistības, 
saskaņā ar Līguma 290. pantu būtu 
jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt 
konkrētus aktus, lai noteiktu 
pamatprasību licences nodrošinājuma 
atbrīvošanai konkursa kārtībā piešķirtu 
eksporta kompensāciju gadījumā.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 564
José Bové
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
113. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(113) Lai nodrošinātu to, ka tirgus 
dalībnieki, piedaloties konkursa 
procedūrās, ievēro savas saistības, 
saskaņā ar Līguma 290. pantu būtu 
jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt 
konkrētus aktus, lai noteiktu 
pamatprasību licences nodrošinājuma 
atbrīvošanai konkursa kārtībā piešķirtu 
eksporta kompensāciju gadījumā.

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 565
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Regulas priekšlikums
114. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(114) Lai mazinātu administratīvo slogu 
tirgus dalībniekiem un iestādēm, saskaņā 
ar Līguma 290. pantu būtu jādeleģē 
Komisijai pilnvaras pieņemt konkrētus 
aktus, lai noteiktu robežvērtības, kuru 
nesasniegšanas gadījumā nav jāparedz 
pienākums izdot vai uzrādīt eksporta 
licenci, norādītu galamērķus vai darbības, 
attiecībā uz kurām var pamatoti piešķirt 
atbrīvojumu no pienākuma uzrādīt 
eksporta licenci, un atļautu pamatotās 
situācijās eksporta licences piešķirt ex-
post.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 566
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose

Regulas priekšlikums
114. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(114) Lai mazinātu administratīvo slogu 
tirgus dalībniekiem un iestādēm, saskaņā 
ar Līguma 290. pantu būtu jādeleģē 
Komisijai pilnvaras pieņemt konkrētus 
aktus, lai noteiktu robežvērtības, kuru 
nesasniegšanas gadījumā nav jāparedz 
pienākums izdot vai uzrādīt eksporta 
licenci, norādītu galamērķus vai darbības, 
attiecībā uz kurām var pamatoti piešķirt 
atbrīvojumu no pienākuma uzrādīt 
eksporta licenci, un atļautu pamatotās 
situācijās eksporta licences piešķirt ex-
post.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 567
José Bové
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
114. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(114) Lai mazinātu administratīvo slogu 
tirgus dalībniekiem un iestādēm, saskaņā 
ar Līguma 290. pantu būtu jādeleģē 
Komisijai pilnvaras pieņemt konkrētus 
aktus, lai noteiktu robežvērtības, kuru 
nesasniegšanas gadījumā nav jāparedz 
pienākums izdot vai uzrādīt eksporta 
licenci, norādītu galamērķus vai darbības, 
attiecībā uz kurām var pamatoti piešķirt 
atbrīvojumu no pienākuma uzrādīt 
eksporta licenci, un atļautu pamatotās 
situācijās eksporta licences piešķirt ex-
post.

svītrots

Or. fr
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Grozījums Nr. 568
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Regulas priekšlikums
115. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(115) Lai ievērotu reālas situācijas, kurās 
ir pamatotas tiesības pretendēt uz pilnu 
vai daļēju eksporta kompensāciju, un lai 
palīdzētu tirgus dalībniekiem pārvarēt 
laikposmu no eksporta kompensācijas 
pieteikuma iesniegšanas līdz tās 
galīgajam maksājumam, saskaņā ar 
Līguma 290. pantu būtu jādeleģē 
Komisijai pilnvaras pieņemt konkrētus 
aktus, kuros nosaka pasākumus saistībā 
ar: citu kompensācijas izmaksas datumu; 
sekām eksporta kompensācijas izmaksas 
gadījumā, ja licencē norādītais produkta 
kods vai galamērķis neatbilst faktiskajam 
produktam vai galamērķim; eksporta 
kompensāciju avansa maksājumu, 
ieskaitot nodrošinājuma iemaksāšanas un 
atbrīvošanas nosacījumus; pārbaudēm un 
pierādījumiem, ja pastāv šaubas par 
produktu reālo galamērķi, tostarp iespēju 
veikt reimportu Savienības muitas 
teritorijā; galamērķiem, kuri uzskatāmi
par eksportu no Savienības, un 
Savienības muitas teritorijā esošu 
galamērķu iekļaušanu galamērķos, 
kuriem ir tiesības pretendēt uz eksporta 
kompensācijām.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 569
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose

Regulas priekšlikums
115. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(115) Lai ievērotu reālas situācijas, kurās 
ir pamatotas tiesības pretendēt uz pilnu 
vai daļēju eksporta kompensāciju, un lai 
palīdzētu tirgus dalībniekiem pārvarēt 
laikposmu no eksporta kompensācijas 
pieteikuma iesniegšanas līdz tās 
galīgajam maksājumam, saskaņā ar
Līguma 290. pantu būtu jādeleģē 
Komisijai pilnvaras pieņemt konkrētus 
aktus, kuros nosaka pasākumus saistībā 
ar: citu kompensācijas izmaksas datumu; 
sekām eksporta kompensācijas izmaksas 
gadījumā, ja licencē norādītais produkta 
kods vai galamērķis neatbilst faktiskajam 
produktam vai galamērķim; eksporta 
kompensāciju avansa maksājumu, 
ieskaitot nodrošinājuma iemaksāšanas un 
atbrīvošanas nosacījumus; pārbaudēm un 
pierādījumiem, ja pastāv šaubas par 
produktu reālo galamērķi, tostarp iespēju 
veikt reimportu Savienības muitas 
teritorijā; galamērķiem, kuri uzskatāmi 
par eksportu no Savienības, un 
Savienības muitas teritorijā esošu 
galamērķu iekļaušanu galamērķos, 
kuriem ir tiesības pretendēt uz eksporta 
kompensācijām.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 570
José Bové
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
115. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(115) Lai ievērotu reālas situācijas, kurās 
ir pamatotas tiesības pretendēt uz pilnu 
vai daļēju eksporta kompensāciju, un lai 
palīdzētu tirgus dalībniekiem pārvarēt 

svītrots
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laikposmu no eksporta kompensācijas 
pieteikuma iesniegšanas līdz tās 
galīgajam maksājumam, saskaņā ar 
Līguma 290. pantu būtu jādeleģē 
Komisijai pilnvaras pieņemt konkrētus 
aktus, kuros nosaka pasākumus saistībā 
ar: citu kompensācijas izmaksas datumu; 
sekām eksporta kompensācijas izmaksas 
gadījumā, ja licencē norādītais produkta 
kods vai galamērķis neatbilst faktiskajam 
produktam vai galamērķim; eksporta 
kompensāciju avansa maksājumu, 
ieskaitot nodrošinājuma iemaksāšanas un 
atbrīvošanas nosacījumus; pārbaudēm un 
pierādījumiem, ja pastāv šaubas par 
produktu reālo galamērķi, tostarp iespēju 
veikt reimportu Savienības muitas 
teritorijā; galamērķiem, kuri uzskatāmi 
par eksportu no Savienības, un 
Savienības muitas teritorijā esošu 
galamērķu iekļaušanu galamērķos, 
kuriem ir tiesības pretendēt uz eksporta 
kompensācijām.

Or. fr

Grozījums Nr. 571
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Regulas priekšlikums
116. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(116) Lai nodrošinātu to, ka produkti, par 
kuriem saņem eksporta kompensācijas, 
tiek eksportēti no Savienības muitas 
teritorijas, un nepieļautu to iespējamu 
atgriešanos minētajā teritorijā, un lai 
mazinātu administratīvo slogu tirgus 
dalībniekiem, kuriem diferencētu 
kompensāciju gadījumos jāsagatavo un 
jāiesniedz pierādījumi, ka kompensāciju 
saņēmušie produkti ir sasnieguši 
galamērķa valsti, saskaņā ar Līguma 
290. pantu būtu jādeleģē Komisijai 

svītrots
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pilnvaras pieņemt konkrētus aktus, kuros 
nosaka pasākumus saistībā ar: termiņu, 
kurā jābūt pabeigtai izvešanai no 
Savienības muitas teritorijas, arī pagaidu 
atpakaļievešanas laiku; pārstrādi, kādu 
minētajā periodā drīkst veikt produktiem, 
par kuriem saņemtas eksporta 
kompensācijas; pierādījumu par 
galamērķa sasniegšanu diferencētu 
kompensāciju gadījumā; kompensācijas 
robežvērtībām un nosacījumiem, ar 
kādiem eksportētājus var atbrīvot no 
prasības sniegt šādu pierādījumu; 
nosacījumiem, ar kādiem apstiprina 
neatkarīgu trešo personu izdotu 
pierādījumu par galamērķa sasniegšanu 
diferencētu kompensāciju gadījumos.

Or. en

Grozījums Nr. 572
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose

Regulas priekšlikums
116. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(116) Lai nodrošinātu to, ka produkti, par 
kuriem saņem eksporta kompensācijas, 
tiek eksportēti no Savienības muitas 
teritorijas, un nepieļautu to iespējamu 
atgriešanos minētajā teritorijā, un lai 
mazinātu administratīvo slogu tirgus 
dalībniekiem, kuriem diferencētu 
kompensāciju gadījumos jāsagatavo un 
jāiesniedz pierādījumi, ka kompensāciju 
saņēmušie produkti ir sasnieguši 
galamērķa valsti, saskaņā ar Līguma 
290. pantu būtu jādeleģē Komisijai 
pilnvaras pieņemt konkrētus aktus, kuros 
nosaka pasākumus saistībā ar: termiņu, 
kurā jābūt pabeigtai izvešanai no 
Savienības muitas teritorijas, arī pagaidu 
atpakaļievešanas laiku; pārstrādi, kādu 
minētajā periodā drīkst veikt produktiem, 

svītrots
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par kuriem saņemtas eksporta 
kompensācijas; pierādījumu par 
galamērķa sasniegšanu diferencētu 
kompensāciju gadījumā; kompensācijas 
robežvērtībām un nosacījumiem, ar 
kādiem eksportētājus var atbrīvot no 
prasības sniegt šādu pierādījumu; 
nosacījumiem, ar kādiem apstiprina 
neatkarīgu trešo personu izdotu 
pierādījumu par galamērķa sasniegšanu 
diferencētu kompensāciju gadījumos.

Or. en

Grozījums Nr. 573
José Bové
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
116. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(116) Lai nodrošinātu to, ka produkti, par 
kuriem saņem eksporta kompensācijas, 
tiek eksportēti no Savienības muitas 
teritorijas, un nepieļautu to iespējamu 
atgriešanos minētajā teritorijā, un lai 
mazinātu administratīvo slogu tirgus 
dalībniekiem, kuriem diferencētu 
kompensāciju gadījumos jāsagatavo un 
jāiesniedz pierādījumi, ka kompensāciju 
saņēmušie produkti ir sasnieguši 
galamērķa valsti, saskaņā ar Līguma 
290. pantu būtu jādeleģē Komisijai 
pilnvaras pieņemt konkrētus aktus, kuros 
nosaka pasākumus saistībā ar: termiņu, 
kurā jābūt pabeigtai izvešanai no 
Savienības muitas teritorijas, arī pagaidu 
atpakaļievešanas laiku; pārstrādi, kādu 
minētajā periodā drīkst veikt produktiem, 
par kuriem saņemtas eksporta 
kompensācijas; pierādījumu par 
galamērķa sasniegšanu diferencētu 
kompensāciju gadījumā; kompensācijas 
robežvērtībām un nosacījumiem, ar 

svītrots
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kādiem eksportētājus var atbrīvot no 
prasības sniegt šādu pierādījumu; 
nosacījumiem, ar kādiem apstiprina 
neatkarīgu trešo personu izdotu 
pierādījumu par galamērķa sasniegšanu 
diferencētu kompensāciju gadījumos.

Or. fr

Grozījums Nr. 574
Patrick Le Hyaric

Regulas priekšlikums
116. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(116) Lai nodrošinātu to, ka produkti, par 
kuriem saņem eksporta kompensācijas, tiek 
eksportēti no Savienības muitas teritorijas, 
un nepieļautu to iespējamu atgriešanos 
minētajā teritorijā, un lai mazinātu 
administratīvo slogu tirgus dalībniekiem, 
kuriem diferencētu kompensāciju 
gadījumos jāsagatavo un jāiesniedz 
pierādījumi, ka kompensāciju saņēmušie 
produkti ir sasnieguši galamērķa valsti, 
saskaņā ar Līguma 290. pantu būtu 
jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt 
konkrētus aktus, kuros nosaka pasākumus 
saistībā ar: termiņu, kurā jābūt pabeigtai 
izvešanai no Savienības muitas teritorijas, 
arī pagaidu atpakaļievešanas laiku; 
pārstrādi, kādu minētajā periodā drīkst 
veikt produktiem, par kuriem saņemtas 
eksporta kompensācijas; pierādījumu par 
galamērķa sasniegšanu diferencētu 
kompensāciju gadījumā; kompensācijas 
robežvērtībām un nosacījumiem, ar kādiem 
eksportētājus var atbrīvot no prasības 
sniegt šādu pierādījumu; nosacījumiem, ar 
kādiem apstiprina neatkarīgu trešo personu 
izdotu pierādījumu par galamērķa 
sasniegšanu diferencētu kompensāciju 
gadījumos.

(116) Lai nodrošinātu to, ka produkti, par 
kuriem saņem eksporta kompensācijas, tiek 
eksportēti no Savienības muitas teritorijas, 
un nepieļautu to iespējamu atgriešanos 
minētajā teritorijā, un lai mazinātu 
administratīvo slogu tirgus dalībniekiem, 
kuriem diferencētu kompensāciju 
gadījumos jāsagatavo un jāiesniedz 
pierādījumi, ka kompensāciju saņēmušie 
produkti ir sasnieguši galamērķa valsti, 
saskaņā ar Līguma 290. pantu būtu 
jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt 
konkrētus aktus, kuros nosaka pasākumus 
saistībā ar: termiņu, kurā jābūt pabeigtai 
izvešanai no Savienības muitas teritorijas, 
arī pagaidu atpakaļievešanas laiku; 
pārstrādi, kādu minētajā periodā drīkst 
veikt produktiem, par kuriem saņemtas 
eksporta kompensācijas; pierādījumu par 
galamērķa sasniegšanu diferencētu 
kompensāciju gadījumā; kompensācijas 
robežvērtībām un nosacījumiem, ar kādiem 
eksportētājus var atbrīvot no prasības 
sniegt šādu pierādījumu; nosacījumiem, ar 
kādiem apstiprina neatkarīgu trešo personu 
izdotu pierādījumu par galamērķa 
sasniegšanu diferencētu kompensāciju 
gadījumos. Katrā gadījumā Komisijai ir 
jānodrošina, lai eksports nekonkurētu ar 



AM\907930LV.doc 83/159 PE492.801v01-00

LV

vietējo produkciju galamērķa valstīs.

Or. fr

Grozījums Nr. 575
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Regulas priekšlikums
117. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(117) Lai ņemtu vērā dažādu nozaru 
specifiku, saskaņā ar Līguma 290. pantu 
būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt 
konkrētus aktus par īpašām prasībām un 
nosacījumiem tirgus dalībniekiem un par 
produktiem, kuriem ir tiesības pretendēt 
uz eksporta kompensāciju, jo īpaši ietverot 
noteikumus par produktu definīciju un 
īpašībām, un par koeficientu noteikšanu 
eksporta kompensāciju aprēķināšanai.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 576
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose

Regulas priekšlikums
117. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(117) Lai ņemtu vērā dažādu nozaru 
specifiku, saskaņā ar Līguma 290. pantu 
būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt 
konkrētus aktus par īpašām prasībām un 
nosacījumiem tirgus dalībniekiem un par 
produktiem, kuriem ir tiesības pretendēt 
uz eksporta kompensāciju, jo īpaši ietverot 
noteikumus par produktu definīciju un 
īpašībām, un par koeficientu noteikšanu 
eksporta kompensāciju aprēķināšanai.

svītrots
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Or. en

Grozījums Nr. 577
José Bové
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
117. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(117) Lai ņemtu vērā dažādu nozaru 
specifiku, saskaņā ar Līguma 290. pantu 
būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt 
konkrētus aktus par īpašām prasībām un 
nosacījumiem tirgus dalībniekiem un par 
produktiem, kuriem ir tiesības pretendēt 
uz eksporta kompensāciju, jo īpaši ietverot 
noteikumus par produktu definīciju un 
īpašībām, un par koeficientu noteikšanu 
eksporta kompensāciju aprēķināšanai.

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 578
Britta Reimers

Regulas priekšlikums
120. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(120) Saskaņā ar Līguma 42. pantu Līguma 
noteikumi par konkurenci attiecas uz 
lauksaimniecības produktu ražošanu un 
tirdzniecību tikai tādā mērā, kāds noteikts 
Savienības tiesību aktos atbilstīgi Līguma 
43. panta 2. un 3. punktam, un saskaņā ar 
tajos noteikto procedūru.

(120) Saskaņā ar Līguma 42. pantu Līguma 
noteikumi par konkurenci attiecas uz 
lauksaimniecības produktu ražošanu un 
tirdzniecību tikai tādā mērā, kāds noteikts 
Savienības tiesību aktos atbilstīgi Līguma 
43. panta 2. punktam, un saskaņā ar tajos 
noteikto procedūru.

Or. en
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Pamatojums

Regulas 43. panta 3. punkts ir parastās likumdošanas procedūras izņēmums, saskaņā ar kuru 
Padome veic pasākumus atbalsta, cenu un daudzumu noteikšanai. Ar 120. apsvērumu mēs 
vēlamies, lai konkurences pasākumus apstiprinātu ar koplēmumu, tāpēc ar šo grozījumu 
svītro atsauci uz 43. panta 3. punktu.

Grozījums Nr. 579
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Regulas priekšlikums
123. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(123) Būtu jāatļauj īpaša pieeja attiecībā 
uz dažām starpnozaru organizāciju 
darbībām, ja tās neveicina tirgu 
sadalīšanu, neietekmē TKO pareizu 
darbību, nekropļo vai nemazina 
konkurenci, neietver cenu noteikšanu un 
nerada diskrimināciju.

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 580
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Regulas priekšlikums
128. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(128) Somijā cukurbiešu audzēšana notiek 
īpašos ģeogrāfiskos un klimatiskos 
apstākļos, kas negatīvi ietekmē nozari 
papildus cukura nozares reformas 
vispārējai ietekmei. Tāpēc būtu jāatļauj 
minētajai dalībvalstij veikt pastāvīgus 
valsts maksājumus cukurbiešu 
audzētājiem.

(128) Reģionos, kas atrodas uz ziemeļiem
no 60° ziemeļu platuma vai uz dienvidiem 
no 44° dienvidu platuma, cukurbiešu 
audzēšana notiek īpašos ģeogrāfiskos un 
klimatiskos apstākļos, kas negatīvi ietekmē 
nozari papildus cukura nozares reformas 
vispārējai ietekmei. Tāpēc būtu jāatļauj 
dažām dalībvalstīm veikt pastāvīgus valsts 
maksājumus cukurbiešu audzētājiem.

Or. es
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Grozījums Nr. 581
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Regulas priekšlikums
132. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(132) Būtu jāparedz īpaši intervences 
pasākumi, lai efektīvi un lietpratīgi reaģētu 
uz tirgus traucējumu draudiem. Būtu 
jānosaka šo pasākumu darbības joma.

(132) Būtu jāparedz īpaši intervences 
pasākumi, lai efektīvi un lietpratīgi reaģētu 
uz tirgus traucējumu draudiem. Būtu 
jānosaka šo pasākumu darbības joma. Būtu 
jāievieš drošības pasākumi, lai novērstu 
traucējumus tirgū.

Or. fr

Grozījums Nr. 582
Hans-Peter Mayer

Regulas priekšlikums
143. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(143) Ja pienācīgi pamatotos gadījumos tas 
vajadzīgs nenovēršamu steidzamu iemeslu 
dēļ, Komisijai būtu jāpieņem tūlītēji 
piemērojami īstenošanas aktus saistībā ar 
Savienības aizsardzības pasākumu 
pieņemšanu, grozīšanu vai atsaukšanu, 
pārstrādes, ievešanas pārstrādei vai 
izvešanas pārstrādei režīma apturēšanu, 
kad nepieciešams nekavējoties reaģēt uz 
tirgus situāciju, un saistībā ar īpašu 
problēmu novēršanu ārkārtējās situācijās, 
ja problēmu risināšanai ir vajadzīga šāda 
tūlītēja rīcība.

(143) Ja pienācīgi pamatotos gadījumos tas 
vajadzīgs nenovēršamu steidzamu iemeslu 
dēļ, Komisijai būtu jādod tiesības tūlītēji 
pieņemt piemērojamus deleģētos aktus
saskaņā ar 161. pantu saistībā ar 
Savienības aizsardzības pasākumu 
pieņemšanu, grozīšanu vai atsaukšanu, 
pārstrādes, ievešanas pārstrādei vai 
izvešanas pārstrādei režīma apturēšanu, 
kad nepieciešams nekavējoties reaģēt uz 
tirgus situāciju, un saistībā ar īpašu 
problēmu novēršanu ārkārtējās situācijās, 
ja problēmu risināšanai ir vajadzīga šāda 
tūlītēja rīcība.

Or. de
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Grozījums Nr. 583
Marc Tarabella

Regulas priekšlikums
143.a apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(143a) Būtu jāpieņem drošības pasākumi, 
jo īpaši, ja no trešām valstīm importētie 
produkti negarantē nodrošinātību ar 
pārtiku vai izsekojamību un neatbilst 
visiem veselības, vides un dzīvnieku 
labturības nosacījumiem, kas ir paredzēti 
iekšējam tirgum, ja tirgos rodas krīzes vai 
ir noteiktas nepilnības saistībā ar importa 
sertifikātos minētajiem nosacījumiem 
attiecībā uz cenām, daudzumu vai 
kalendāru. Šīs atbilstības 
lauksaimniecības produktu importa 
nosacījumiem uzraudzība ir jāveic, 
izmantojot integrētu sistēmu importa ES 
uzraudzībai reāllaikā.

Or. fr

Pamatojums

Savienības pierobežas apgabalos būtu jāievieš uzraudzības procedūras, kas ir elastīgas un 
ārkārtas gadījumos ļauj atklāt un novērst tādu lauksaimniecības produktu importu, kas varētu 
izraisīt negodīgu konkurenci ar ES produktiem vai nelīdzsvarotību iekšējā tirgū.

Grozījums Nr. 584
Luís Paulo Alves

Regulas priekšlikums
143.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(143a) Būtu jāpieņem drošības pasākumi, 
jo īpaši, ja no trešām valstīm importētie 
produkti negarantē pārtikas nekaitīgumu 
un izsekojamību un pilnībā neatbilst 
veselības, vides un dzīvnieku labturības 
nosacījumiem, kas ir paredzēti iekšējam 
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tirgum, ja tirgos ir krīze vai ja ir 
pierādījumi novirzei no importa 
sertifikātos minētajiem nosacījumiem 
attiecībā uz cenām, daudzumu vai 
grafikiem. Izmantojot integrētu sistēmu 
importa ES uzraudzībai reāllaikā, būtu 
jāveic rūpīgas pārbaudes attiecībā uz 
apstākļiem, kādos importē 
lauksaimniecības produktus.

Or. pt

Grozījums Nr. 585
Hans-Peter Mayer

Regulas priekšlikums
144. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(144) Attiecībā uz dažiem šajā regulā 
paredzētiem pasākumiem, kuri prasa ātru 
rīcību vai kuri ietver tikai vispārīgu 
noteikumu piemērošanu konkrētās 
situācijās, bet neparedz rīcības brīvību, 
Komisija būtu jāpilnvaro pieņemt 
īstenošanas aktus, nepiemērojot 
Regulu (ES) Nr. 182/2011.

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 586
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

Regulas priekšlikums
145.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(145a) Pēdējos gados desmitiem tūkstošu 
piena ražotāju visās ES daļās ir bijuši
spiesti pārtraukt ražošanu postošo 
ražotāju cenu dēļ, kas nesedz ražošanas 
izmaksas. Pašreizējais piena nozares 
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stāvoklis ir nesaraujami saistīts ar tās 
liberalizāciju un ražošanas kvotu 
pieaugumu, gaidot to atcelšanu.

Or. pt

Grozījums Nr. 587
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

Regulas priekšlikums
145.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(145b) Vīnkopība ir būtiska 
lauksaimnieku nodarbošanās, jo īpaši 
Eiropas dienvidu valstīs, un plānotā 
vīnogulāju stādīšanas tiesību atcelšana ir 
papildu risks, ka attiecīgie 
lauksaimniecības produkti izzudīs.

Or. pt

Grozījums Nr. 588
Patrick Le Hyaric

Regulas priekšlikums
146. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(146) Saskaņā ar Regulu (ES) 
Nr. [COM(2010) 799] daži nozaru 
pasākumi, tostarp piena kvotas, cukura 
kvotas un cukura nozares pasākumi un 
ierobežojumi vīnogulāju stādīšanai, kā arī 
daži valsts atbalsti, beigsies samērā drīz 
pēc šīs regulas stāšanās spēkā. Pēc 
Regulas (ES) Nr. [COM(2010) 799] 
atcelšanas attiecīgos noteikumus būtu 
jāturpina piemērot līdz attiecīgo shēmu 
darbības beigām.

svītrots

Or. fr
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Grozījums Nr. 589
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

Regulas priekšlikums
146. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(146) Saskaņā ar Regulu (ES) 
Nr. [COM(2010) 799] daži nozaru 
pasākumi, tostarp piena kvotas, cukura 
kvotas un cukura nozares pasākumi un 
ierobežojumi vīnogulāju stādīšanai, kā arī 
daži valsts atbalsti, beigsies samērā drīz 
pēc šīs regulas stāšanās spēkā. Pēc 
Regulas (ES) Nr. [COM(2010) 799] 
atcelšanas attiecīgos noteikumus būtu 
jāturpina piemērot līdz attiecīgo shēmu 
darbības beigām.

svītrots

Or. pt

Grozījums Nr. 590
Maria do Céu Patrão Neves

Regulas priekšlikums
146. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(146) Saskaņā ar Regulu (ES) 
Nr. [COM(2010) 799] daži nozaru 
pasākumi, tostarp piena kvotas, cukura 
kvotas un cukura nozares pasākumi un 
ierobežojumi vīnogulāju stādīšanai, kā arī 
daži valsts atbalsti, beigsies samērā drīz 
pēc šīs regulas stāšanās spēkā. Pēc 
Regulas (ES) Nr. [COM(2010) 799] 
atcelšanas attiecīgos noteikumus būtu 
jāturpina piemērot līdz attiecīgo shēmu 
darbības beigām.

svītrots

Or. pt
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Grozījums Nr. 591
Luís Paulo Alves

Regulas priekšlikums
146. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(146) Saskaņā ar Regulu (ES) 
Nr. [COM(2010) 799] daži nozaru 
pasākumi, tostarp piena kvotas, cukura
kvotas un cukura nozares pasākumi un 
ierobežojumi vīnogulāju stādīšanai, kā arī 
daži valsts atbalsti, beigsies samērā drīz 
pēc šīs regulas stāšanās spēkā. Pēc 
Regulas (ES) Nr. [COM(2010) 799] 
atcelšanas attiecīgos noteikumus būtu 
jāturpina piemērot līdz attiecīgo shēmu 
darbības beigām.

(146) Dažu kvotu un ražošanas tiesību 
sistēmu (cukura, piena un vīnogulāju) 
atcelšanu vajag detalizēti izvērtēt, ņemot 
vērā konkrēto situāciju katrā attiecīgajā 
nozarē un tās ietekmi Savienībā nozaru 
un teritoriālā ziņā.

Or. pt

Grozījums Nr. 592
Eric Andrieu, Marielle de Sarnez, Marc Tarabella

Regulas priekšlikums
146. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(146) Saskaņā ar Regulu (ES) 
Nr. [COM(2010) 799] daži nozaru 
pasākumi, tostarp piena kvotas, cukura 
kvotas un cukura nozares pasākumi un 
ierobežojumi vīnogulāju stādīšanai, kā arī 
daži valsts atbalsti, beigsies samērā drīz
pēc šīs regulas stāšanās spēkā. Pēc 
Regulas (ES) Nr. [COM(2010) 799] 
atcelšanas attiecīgos noteikumus būtu 
jāturpina piemērot līdz attiecīgo shēmu 
darbības beigām.

(146) Saskaņā ar Regulu (EK) 
Nr. 1234/2007 ir paredzams, ka iepriekš 
pieņemto lēmumu dēļ daži nozaru 
pasākumi, tostarp piena kvotas, cukura 
kvotas un cukura nozares pasākumi un 
ierobežojumi vīnogulāju stādīšanai, kā arī 
daži valsts atbalsti, beigsies drīz pēc šīs 
regulas stāšanās spēkā. Ņemot vērā lielo 
cenu nestabilitāti Eiropas un 
starptautiskajā lauksaimniecības tirgū un 
sarežģīto budžeta situāciju, būtu 
jāpārskata šo piegādes pārvaldības rīku, 
kas ir ļoti svarīgi saimniecību ienākumu 
stabilitātei un piegāžu patērētājiem 
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drošībai, atcelšanas princips. Jo īpaši 
būtu jāsaglabā vīnogulāju stādīšanas 
tiesības. 

Or. fr

Grozījums Nr. 593
Vicky Ford

Regulas priekšlikums
146. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(146) Saskaņā ar Regulu (ES) 
Nr. [COM(2010) 799] daži nozaru 
pasākumi, tostarp piena kvotas, cukura 
kvotas un cukura nozares pasākumi un 
ierobežojumi vīnogulāju stādīšanai, kā arī 
daži valsts atbalsti, beigsies samērā drīz 
pēc šīs regulas stāšanās spēkā. Pēc 
Regulas (ES) Nr. [COM(2010) 799] 
atcelšanas attiecīgos noteikumus būtu 
jāturpina piemērot līdz attiecīgo shēmu 
darbības beigām.

(146) Saskaņā ar Regulu (ES) 
Nr. [COM(2010) 799] daži nozaru 
pasākumi, tostarp piena kvotas, cukura 
kvotas un cukura nozares pasākumi un 
ierobežojumi vīnogulāju stādīšanai, kā arī 
daži valsts atbalsti, beigsies samērā drīz 
pēc šīs regulas stāšanās spēkā. Cukura 
kvotām un citiem cukura nozares 
pasākumiem būtu pilnībā jābeidzas līdz 
2020. gada beigām. Pēc Regulas (ES) Nr. 
[COM(2010) 799] atcelšanas attiecīgos 
noteikumus būtu jāturpina piemērot līdz 
attiecīgo shēmu darbības beigām.

Or. en

Grozījums Nr. 594
Albert Deß, Elisabeth Köstinger

Regulas priekšlikums
146. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(146) Saskaņā ar Regulu (ES) 
Nr. [COM(2010) 799] daži nozaru 
pasākumi, tostarp piena kvotas, cukura 
kvotas un cukura nozares pasākumi un 
ierobežojumi vīnogulāju stādīšanai, kā arī 
daži valsts atbalsti, beigsies samērā drīz 

(146) Saskaņā ar Regulu (ES) 
Nr. [COM(2010) 799] daži nozaru 
pasākumi, tostarp piena kvotas un 
ierobežojumi vīnogulāju stādīšanai, kā arī 
daži valsts atbalsti, beigsies samērā drīz 
pēc šīs regulas stāšanās spēkā. Pēc 
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pēc šīs regulas stāšanās spēkā. Pēc 
Regulas (ES) Nr. [COM(2010) 799] 
atcelšanas attiecīgos noteikumus būtu 
jāturpina piemērot līdz attiecīgo shēmu 
darbības beigām.

Regulas (ES) Nr. [COM(2010) 799] 
atcelšanas attiecīgos noteikumus būtu 
jāturpina piemērot līdz attiecīgo shēmu 
darbības beigām.

Or. de

Grozījums Nr. 595
Izaskun Bilbao Barandica

Regulas priekšlikums
146.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(146a) Tomēr ekonomisku, sociālu, vides 
un zemes izmantošanas iemeslu dēļ un lai 
novērstu iedzīvotāju skaita samazināšanos 
tradicionālajos vīnkopības apgabalos, kā 
arī lai joprojām kontrolētu vīna produktus 
un nodrošinātu to daudzveidību, prestižu 
un kvalitāti, kas ir veidota un pierādīta 
laika gaitā, pašreizējā vīnogulāju 
stādīšanas tiesību ierobežošanas sistēma 
būtu jāpagarina pēc termiņa, kad to ir 
plānots izbeigt saskaņā ar pašreizējiem 
noteikumiem (2015. gada 31. decembris 
vai 2018. gada 31. decembris atkarībā no 
situācijas).

Or. es

Pamatojums

Šī sistēma ir ļoti svarīga, lai Eiropas vīni varētu konkurēt ar vīniem no valstīm ārpus ES. Bez 
tās konkurence ES būs nopietni traucēta, vispārēji samazināsies produkcijas kvalitāte un līdz 
ar to samazināsies vīnogu un vīna cenas.

Grozījums Nr. 596
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Regulas priekšlikums
146. apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(146a) Piena kvotas, cukura kvotas un 
vīnogulāju stādīšanas tiesības ir tirgus 
regulēšanas rīki, kas var palīdzēt sasniegt 
KLP mērķus attiecībā uz pienācīgu dzīves 
līmeni lauksaimniecībā nodarbinātajiem 
iedzīvotājiem.

Or. fr

Grozījums Nr. 597
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Regulas priekšlikums
147. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(147) Lai nodrošinātu netraucētu pāreju 
no Regulā (ES) Nr. [COM(2010) 799] 
paredzētās kārtības uz šajā regulā 
paredzēto kārtību, Komisija būtu 
jāpilnvaro pieņemt pārejas pasākumus.

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 598
Maria do Céu Patrão Neves

Regulas priekšlikums
149. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(149) Attiecībā uz līgumattiecībām piena 
un piena produktu nozarē šajā regulā 
noteiktos pasākumus pamato pašreizējie 
ekonomiskie apstākļi piena produktu tirgū 
un piegādes ķēdes struktūra. Tāpēc tie
būtu jāpiemēro pietiekami ilgi (gan pirms, 
gan pēc piena kvotu atcelšanas), lai tie
būtu pilnībā efektīvi. Tomēr, ņemot vērā šo 

(149) Līgumattiecības piena un piena 
produktu nozarē būtu jāpiemēro pietiekami 
ilgi, lai tās būtu pilnībā efektīvas. Tomēr, 
ņemot vērā šo pasākumu plašo mērogu, 
tiem tomēr vajadzētu būt pagaidu 
pasākumiem, kurus pārskata. Komisijai 
būtu jāsagatavo attiecīgi līdz 2014. gada 
30. jūnijam un 2018. gada 31. decembrim 
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pasākumu plašo mērogu, tiem tomēr 
vajadzētu būt pagaidu pasākumiem, kurus 
pārskata. Komisijai būtu jāsagatavo 
attiecīgi līdz 2014. gada 30. jūnijam un 
2018. gada 31. decembrim iesniedzami 
ziņojumi par piena tirgus attīstību, jo īpaši 
norādot iespējamos stimulus, lai 
lauksaimniekus rosinātu slēgt kopīgas 
ražošanas nolīgumus,

iesniedzami ziņojumi par piena tirgus 
attīstību, jo īpaši norādot iespējamos 
stimulus, lai lauksaimniekus rosinātu slēgt 
kopīgas ražošanas nolīgumus,

Or. pt

Grozījums Nr. 599
Patrick Le Hyaric

Regulas priekšlikums
149. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(149) Attiecībā uz līgumattiecībām piena 
un piena produktu nozarē šajā regulā 
noteiktos pasākumus pamato pašreizējie 
ekonomiskie apstākļi piena produktu tirgū 
un piegādes ķēdes struktūra. Tāpēc tie būtu 
jāpiemēro pietiekami ilgi (gan pirms, gan 
pēc piena kvotu atcelšanas), lai tie būtu 
pilnībā efektīvi. Tomēr, ņemot vērā šo 
pasākumu plašo mērogu, tiem tomēr 
vajadzētu būt pagaidu pasākumiem, kurus
pārskata. Komisijai būtu jāsagatavo 
attiecīgi līdz 2014. gada 30. jūnijam un 
2018. gada 31. decembrim iesniedzami 
ziņojumi par piena tirgus attīstību, jo īpaši 
norādot iespējamos stimulus, lai 
lauksaimniekus rosinātu slēgt kopīgas 
ražošanas nolīgumus,

(149) Attiecībā uz līgumattiecībām piena 
un piena produktu nozarē šajā regulā 
noteiktos pasākumus pamato pašreizējie 
ekonomiskie apstākļi piena produktu tirgū 
un piegādes ķēdes struktūra. Tāpēc tie būtu 
jāpiemēro pietiekami ilgi, lai tie būtu 
pilnībā efektīvi. Tomēr, ņemot vērā šo 
pasākumu plašo mērogu, tos tomēr 
vajadzētu izvērtēt, piedaloties abām 
pusēm, pirms jebkura galīgā lēmuma. 
Komisijai būtu jāsagatavo attiecīgi līdz 
2014. gada 30. jūnijam un 2018. gada
30. jūnijam iesniedzami ziņojumi par 
piena tirgus attīstību, jo īpaši norādot 
iespējamos stimulus, lai lauksaimniekus 
rosinātu slēgt kopīgas ražošanas 
nolīgumus,

Or. fr

Grozījums Nr. 600
Luís Paulo Alves
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Regulas priekšlikums
149. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(149) Attiecībā uz līgumattiecībām piena 
un piena produktu nozarē šajā regulā 
noteiktos pasākumus pamato pašreizējie 
ekonomiskie apstākļi piena produktu tirgū 
un piegādes ķēdes struktūra. Tāpēc tie būtu 
jāpiemēro pietiekami ilgi (gan pirms, gan 
pēc piena kvotu atcelšanas), lai tie būtu 
pilnībā efektīvi. Tomēr, ņemot vērā šo 
pasākumu plašo mērogu, tiem tomēr 
vajadzētu būt pagaidu pasākumiem, kurus 
pārskata. Komisijai būtu jāsagatavo 
attiecīgi līdz 2014. gada 30. jūnijam un 
2018. gada 31. decembrim iesniedzami 
ziņojumi par piena tirgus attīstību, jo īpaši 
norādot iespējamos stimulus, lai 
lauksaimniekus rosinātu slēgt kopīgas 
ražošanas nolīgumus,

(149) Attiecībā uz līgumattiecībām piena 
un piena produktu nozarē šajā regulā 
noteiktos pasākumus pamato pašreizējie 
ekonomiskie apstākļi piena produktu tirgū 
un piegādes ķēdes struktūra. Tāpēc tie būtu 
jāpiemēro pietiekami ilgi, lai tie būtu 
pilnībā efektīvi. Tomēr, ņemot vērā šo 
pasākumu plašo mērogu, tiem tomēr 
vajadzētu būt pagaidu pasākumiem, kurus 
pārskata. Komisijai būtu jāsagatavo 
attiecīgi līdz 2014. gada 30. jūnijam un 
2018. gada 31. decembrim iesniedzami 
ziņojumi par piena tirgus attīstību, jo īpaši 
norādot iespējamos stimulus, lai 
lauksaimniekus rosinātu slēgt kopīgas 
ražošanas nolīgumus,

Or. pt

Grozījums Nr. 601
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

Regulas priekšlikums
149. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(149) Attiecībā uz līgumattiecībām piena 
un piena produktu nozarē šajā regulā 
noteiktos pasākumus pamato pašreizējie 
ekonomiskie apstākļi piena produktu tirgū 
un piegādes ķēdes struktūra. Tāpēc tie būtu 
jāpiemēro pietiekami ilgi (gan pirms, gan 
pēc piena kvotu atcelšanas), lai tie būtu 
pilnībā efektīvi. Tomēr, ņemot vērā šo 
pasākumu plašo mērogu, tiem tomēr 
vajadzētu būt pagaidu pasākumiem, kurus 
pārskata. Komisijai būtu jāsagatavo 
attiecīgi līdz 2014. gada 30. jūnijam un 
2018. gada 31. decembrim iesniedzami 

(149) Attiecībā uz līgumattiecībām piena 
un piena produktu nozarē šajā regulā 
noteiktos pasākumus pamato pašreizējie 
ekonomiskie apstākļi piena produktu tirgū 
un piegādes ķēdes struktūra. Tāpēc tie būtu 
jāpiemēro pietiekami ilgi, lai tie būtu 
pilnībā efektīvi. Tomēr, ņemot vērā šo 
pasākumu plašo mērogu, tiem tomēr 
vajadzētu būt pagaidu pasākumiem, kurus 
pārskata. Komisijai būtu jāsagatavo 
attiecīgi līdz 2014. gada 30. jūnijam un 
2018. gada 31. decembrim iesniedzami 
ziņojumi par piena tirgus attīstību, jo īpaši 
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ziņojumi par piena tirgus attīstību, jo īpaši 
norādot iespējamos stimulus, lai 
lauksaimniekus rosinātu slēgt kopīgas 
ražošanas nolīgumus,

norādot iespējamos stimulus, lai 
lauksaimniekus rosinātu slēgt kopīgas 
ražošanas nolīgumus,

Or. pt

Grozījums Nr. 602
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves, Daciana Octavia Sârbu, Vasilica 
Viorica Dăncilă

Regulas priekšlikums
149. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(149) Attiecībā uz līgumattiecībām piena 
un piena produktu nozarē šajā regulā 
noteiktos pasākumus pamato pašreizējie 
ekonomiskie apstākļi piena produktu tirgū 
un piegādes ķēdes struktūra. Tāpēc tie būtu 
jāpiemēro pietiekami ilgi (gan pirms, gan 
pēc piena kvotu atcelšanas), lai tie būtu 
pilnībā efektīvi. Tomēr, ņemot vērā šo 
pasākumu plašo mērogu, tiem tomēr 
vajadzētu būt pagaidu pasākumiem, kurus 
pārskata. Komisijai būtu jāsagatavo 
attiecīgi līdz 2014. gada 30. jūnijam un 
2018. gada 31. decembrim iesniedzami 
ziņojumi par piena tirgus attīstību, jo īpaši 
norādot iespējamos stimulus, lai 
lauksaimniekus rosinātu slēgt kopīgas 
ražošanas nolīgumus,

(149) Attiecībā uz līgumattiecībām piena 
un piena produktu nozarē šajā regulā 
noteiktos pasākumus pamato pašreizējie 
ekonomiskie apstākļi piena produktu tirgū 
un piegādes ķēdes struktūra. Tāpēc tie būtu 
jāpiemēro pietiekami ilgi, lai tie būtu 
pilnībā efektīvi. Tomēr, ņemot vērā šo 
pasākumu plašo mērogu, tiem tomēr 
vajadzētu būt pagaidu pasākumiem, kurus 
pārskata. Komisijai būtu jāsagatavo 
attiecīgi līdz 2014. gada 30. jūnijam un 
2018. gada 31. decembrim iesniedzami 
ziņojumi par piena tirgus attīstību, jo īpaši 
norādot iespējamos stimulus, lai 
lauksaimniekus rosinātu slēgt kopīgas 
ražošanas nolīgumus,

Or. pt

Grozījums Nr. 603
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Regulas priekšlikums
-1. pants (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1. pants
Valsts izvēle

1. Ja dalībvalsts lauksaimniecības un 
pārtikas produktu bilancē ir liels un 
pastāvīgs deficīts, tā var piemērot valsts 
izvēles principu, izstrādājot un ieviešot 
obligāto valsts produkcijas tirdzniecības 
kvotu sistēmu, saskaņā ar kuru imports 
papildinātu valsts produkciju.
2. Šī panta 1. punktā noteiktā principa 
piemērošana ir jāpārtrauc, ja trīs gadus 
pēc kārtas vai sešus gadus ar 
pārtraukumiem lauksaimniecības un 
pārtikas produkcijas izaugsme ir bijusi 
pastāvīga un deficīts ir attiecīgi 
samazinājies.

Or. pt

Grozījums Nr. 604
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

n) tabaka, I pielikuma XIV daļa; n) jēltabaka, I pielikuma XIV daļa;

Or. es

Pamatojums

Šis ir pareizais neapstrādātas tabakas nozares nosaukums.

Grozījums Nr. 605
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
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Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts – n apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

n) tabaka, I pielikuma XIV daļa; n) jēltabaka, I pielikuma XIV daļa;

Or. es

Pamatojums

Šis ir pareizais neapstrādātas tabakas nozares nosaukums.

Grozījums Nr. 606
Åsa Westlund, Brian Simpson

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

x) citi produkti, I pielikuma XXIV daļa. svītrots

Or. en

Pamatojums

Ar Komisijas priekšlikumu paplašina lauksaimniecības produktos iekļaujamo produktu klāstu. 
Šī ir darbības jomas paplašināšana, kas neatbilst orientācijai uz tirgu.

Grozījums Nr. 607
Christofer Fjellner

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

x) citi produkti, I pielikuma XXIV daļa. svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 608
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ņemot vērā rīsu nozares specifiku, 
Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
160. pantu pieņemt deleģētus aktus, lai 
atjauninātu II pielikuma I daļā iekļautās 
definīcijas attiecībā uz rīsu nozari.

svītrots

Or. es

Pamatojums

Ar rīsu nozari saistītās definīcijas ir ļoti svarīgas. Tās nedrīkstētu mainīt ar deleģētajiem
aktiem.

Grozījums Nr. 609
Britta Reimers

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ņemot vērā rīsu nozares specifiku, 
Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
160. pantu pieņemt deleģētus aktus, lai 
atjauninātu II pielikuma I daļā iekļautās 
definīcijas attiecībā uz rīsu nozari.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Komisijas veiktā rīsu nozares definīciju atjaunināšana varētu radīt risku, ka dažiem rīsu
paveidiem piešķir lielāku atbalstu kā citiem. Tāpēc ar šo grozījumu svītro 3. panta 3. punktu.

Grozījums Nr. 610
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora
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Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ņemot vērā rīsu nozares specifiku, 
Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
160. pantu pieņemt deleģētus aktus, lai 
atjauninātu II pielikuma I daļā iekļautās 
definīcijas attiecībā uz rīsu nozari.

svītrots

Or. es

Pamatojums

Ar rīsu nozari saistītās definīcijas ir uzskatāmas par ļoti svarīgām. Tāpēc tās ir noteiktas 
pamataktā, kas nozīmē, ka tās nekādā veidā nedrīkst mainīt ar deleģētajiem aktiem.

Grozījums Nr. 611
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

Regulas priekšlikums
3. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Šajā regulā “mazāk attīstīti reģioni” ir 
reģioni, kas definēti 82. panta 2. punkta 
a) apakšpunktā Regulā (ES) 
Nr. [COM(2011)615], ar ko paredz 
kopīgus noteikumus par Eiropas 
Reģionālās attīstības fondu, Eiropas 
Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas 
Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un 
Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu, 
uz kuriem attiecas vienotais stratēģiskais 
satvars, un vispārīgus noteikumus par 
Eiropas Reģionālās attīstības fondu, 
Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu 
un atceļ Regulu (EK) Nr. 1083/2006.

4. Šajā regulā izmanto šādas definīcijas:

a) “mazāk attīstīti reģioni” ir reģioni, kas 
definēti 82. panta 2. punkta a) apakšpunktā 
Regulā (ES) Nr. [COM(2011)615], ar ko 
paredz kopīgus noteikumus par Eiropas 
Reģionālās attīstības fondu, Eiropas 
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Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas 
Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un 
Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu, 
uz kuriem attiecas vienotais stratēģiskais 
satvars, un vispārīgus noteikumus par 
Eiropas Reģionālās attīstības fondu, 
Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu 
un atceļ Regulu (EK) Nr. 1083/2006;

b) “nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi” ir 
tādi laika apstākļi, kas pielīdzināmi dabas 
katastrofām kā, piemēram, spēcīgi vēji, 
sals, krusa, ledus, lietus vai sausums, kas 
iznīcina vairāk nekā 30 % no vienas 
saimniecības vidējās gada produkcijas. 
Minēto saimniecības vidējo gada 
produkciju aprēķina, balstoties uz 
iepriekšējo trīs gadu periodu vai balstoties 
uz trīs gadu vidējo produkciju, 
pamatojoties uz iepriekšējo piecu gadu 
periodu un izslēdzot augstāko un zemāko 
rādītāju;
c) “vietējie produkti” ir produkti, kas 
ražoti ne vairāk kā 150 km attālumā no 
vietas, kur tos patērē.

Or. pt

Grozījums Nr. 612
Jim Higgins, Phil Prendergast, Seán Kelly

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Šajā regulā “nelabvēlīgi klimatiskie 
apstākļi” ir tādi laika apstākļi, kas 
pielīdzināmi dabas katastrofām kā, 
piemēram, sals, krusa, ledus, lietus vai 
sausums, kas iznīcina vairāk nekā 30 % 
no vienas saimniecības vidējās gada 
produkcijas. Minēto saimniecības vidējo 
gada produkciju aprēķina, balstoties uz 
iepriekšējo trīs gadu periodu vai balstoties 
uz trīs gadu vidējo produkciju, 
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pamatojoties uz iepriekšējo piecu gadu 
periodu un izslēdzot augstāko un zemāko 
rādītāju.

Or. en

Grozījums Nr. 613
José Bové
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.b Šajā regulā “uzlabotas ilgtspējīgas 
ražošanas sistēmas”, “uzlabotas 
ilgtspējīgas ražošanas metodes” un 
“uzlaboti ilgtspējīgas ražošanas 
pasākumi” ir lauksaimniecības prakse, 
kas paredz stingrākus ekoloģiskos 
nosacījumus kā tos, kas noteikti Regulā 
(ES) Nr. [...] (horizontālā regula par 
KLP), un tā pastāvīgi uzlabo dabisko 
uzturvielu, ūdens cikla un energoresursu
plūsmu pārvaldību, lai samazinātu videi 
radīto kaitējumu un neatjaunojamo 
resursu izšķiešanu un lai ražošanas 
sistēmās augstā līmenī uzturētu 
kultūraugu, mājlopu un dabas 
daudzveidību.

Or. fr

Grozījums Nr. 614
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Regulas priekšlikums
3.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a pants
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Komisijas pilnvaras
Ja vien attiecībā uz Komisijas pilnvarām 
šajā regulā nav noteikts citādi, Komisija 
rīkojas saskaņā ar 162. panta 2. punktā 
noteikto procedūru.

Or. es

Grozījums Nr. 615
Hans-Peter Mayer

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija ar īstenošanas aktiem var 
koriģēt produktu aprakstu un atsauces uz 
kombinētās nomenklatūras pozīcijām un 
apakšpozīcijām šajā regulā vai citos 
saskaņā ar Līguma 43. pantu pieņemtos 
aktos, ja tas vajadzīgs kombinētās 
nomenklatūras grozījumu dēļ. Šos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
162. panta 2. punktā minēto pārbaudes 
procedūru.

Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos 
aktus, ja tas vajadzīgs kombinētās 
nomenklatūras grozījumu dēļ, lai koriģētu
produktu aprakstu un atsauces uz 
kombinētās nomenklatūras pozīcijām un 
apakšpozīcijām šajā regulā vai citos 
saskaņā ar Līguma 43. pantu pieņemtos 
aktos.

Or. de

Grozījums Nr. 616
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) no 1. oktobra līdz nākamā gada 
30. septembrim — cukura nozarei.

f) no 1. jūlija līdz nākamā gada 
30. jūnijam — cukura nozarei.

Or. es
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Pamatojums

Lai izvairītos no vasaras biešu ražas zaudējumiem salīdzinājumā ar pārējo cukurbiešu ražu 
ES, cukura nozares tirdzniecības gadu varētu pagarināt.

Grozījums Nr. 617
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) no 1. oktobra līdz nākamā gada 
30. septembrim — cukura nozarei.

f) no 1. jūlija līdz nākamā gada 
30. jūnijam — cukura nozarei.

Or. es

Pamatojums

Komisijas priekšlikumā nav ņemti vērā tirdzniecības gadi noteiktos produktīvos reģionos.

Grozījums Nr. 618
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) no 1. oktobra līdz nākamā gada 
30. septembrim — cukura nozarei.

f) no 1. jūlija līdz nākamā gada 
30. jūnijam — cukura nozarei.

Or. es

Pamatojums

Saskaņo nosacījumus cukurbiešu ražošanas teritorijās Spānijas dienvidos ar pārējā Eiropā
piemērojamiem.

Grozījums Nr. 619
Britta Reimers
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Regulas priekšlikums
6. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ņemot vērā augļu un dārzeņu un 
pārstrādātu augļu un dārzeņu nozares 
specifiku, Komisija ir pilnvarota saskaņā 
ar 160. pantu pieņemt deleģētos aktus, lai 
noteiktu šo produktu tirdzniecības gadus.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Mēs atbalstām M. Dantin 6. panta grozījumu. Ar šo grozījumu tiek nodrošināts, ka augļu un 
dārzeņu tirdzniecības gads ir definēts pamataktā, nevis ir atļauts TKO definēt tirdzniecības 
gadu deleģētajos aktos.

Grozījums Nr. 620
José Bové
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Nosaka šādas salīdzināmās cenas: Salīdzināmo cenu pamatā ir jābūt 
objektīviem kritērijiem, ņemot vērā ES 
lauksaimniecību ražošanas izmaksas.
Nosaka šādas salīdzināmās cenas:

Or. fr

Grozījums Nr. 621
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

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

b) nelobītiem rīsiem EUR 150,00 par tonnu 
standarta kvalitātes produktu, kā definēts 
III pielikuma A punktā, attiecībā uz 
vairumtirdzniecības posmā noliktavā 
piegādātām precēm pirms izkraušanas;

b) nelobītiem rīsiem EUR 200,00 par tonnu 
standarta kvalitātes produktu, kā definēts 
III pielikuma A punktā, attiecībā uz 
vairumtirdzniecības posmā noliktavā 
piegādātām precēm pirms izkraušanas;

Or. es

Pamatojums

Pašreizējo cenu noteica 2003. gada reformā, un tā ir jāatjaunina.

Grozījums Nr. 622
Ramon Tremosa i Balcells

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) nelobītiem rīsiem EUR 150,00 par tonnu 
standarta kvalitātes produktu, kā definēts 
III pielikuma A punktā, attiecībā uz 
vairumtirdzniecības posmā noliktavā 
piegādātām precēm pirms izkraušanas;

b) nelobītiem rīsiem EUR 200,00 par tonnu 
standarta kvalitātes produktu, kā definēts 
III pielikuma A punktā, attiecībā uz 
vairumtirdzniecības posmā noliktavā 
piegādātām precēm pirms izkraušanas;

Or. es

Grozījums Nr. 623
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza, Raffaele Baldassarre, Georgios 
Papastamkos, Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fa) olīveļļas nozarē:
i) EUR 2540 par tonnu neapstrādātas 
augstākā labuma olīveļļas,
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ii) EUR 2330 par tonnu neapstrādātas 
olīveļļas,
iii) EUR 1524 par tonnu spīdīgās 
olīveļļas, kurā brīvo skābju daudzums ir 
divi grādi; par katru papildu skābuma 
grādu šī summa ir jāsamazina par 
EUR 36,70 tonnā;

Or. en

Grozījums Nr. 624
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fa) olīveļļas nozarē:
i) EUR 2388 par tonnu neapstrādātas 
augstākā labuma olīveļļas,
ii) EUR 2295 par tonnu neapstrādātas 
olīveļļas,
iii) EUR 2045 par tonnu spīdīgās 
olīveļļas, kurā brīvo skābju daudzums ir 
divi grādi; par katru papildu skābuma 
grādu šī summa ir jāsamazina par 
EUR 36,70 tonnā;

Or. es

Pamatojums

Salīdzināmās cenas sniedz svarīgu informāciju, kas būtu pēc iespējas jāietver pamataktā. Ar 
šo priekšlikumu atjaunina salīdzināmās cenas.

Grozījums Nr. 625
Eric Andrieu, Marc Tarabella

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

Šīs salīdzināmās cenas regulāri atjaunina, 
ņemot vērā tirgus tendences, lai tās 
atbilstu ekonomikas reālajai situācijai, 
tādējādi ļaujot tirgiem efektīvāk noteikt 
cenas, kas vēl aizvien ir ļoti svarīga 
lauksaimniecību ienākumu sastāvdaļa.

Or. fr

Grozījums Nr. 626
Jean-Paul Gauzès

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Salīdzināmās cenas var mainīt saskaņā ar 
Līguma 43. panta 2. punktā noteikto 
procedūru, jo īpaši, ņemot vērā ražošanas 
izmaksu, galvenokārt ražošanas faktoru, 
un tirgu attīstību.

Or. fr

Grozījums Nr. 627
Maria do Céu Patrão Neves

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pamatojoties uz tirgus izmaiņām, tostarp 
izmaiņām izejvielu tirgos, salīdzināmās 
cenas var mainīt saskaņā ar Līguma 
43. panta 2. punktā noteikto procedūru.

Or. pt
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Grozījums Nr. 628
Britta Reimers

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šī panta nolūkos Eiropas Parlaments un 
Padome saskaņā ar Līguma 43. panta 
2. punktu apstiprina kritēriju sarakstu, ko 
Komisija piemēro, saskaņojot
salīdzināmās cenas.

Or. en

Pamatojums

Ar grozījumu paredz regulāras cenu izmaiņas (tas nozīmē lielāku paredzamību 
lauksaimniekiem). Cenas maina Komisija (nevis EP un Padome), kas garantē, ka tās maina 
tehnisku (nevis politisku) iemeslu dēļ. Tomēr EP un Padome var noteikt kritērijus, kas 
jāpiemēro TKO, saskaņojot cenas.

Grozījums Nr. 629
José Bové
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai ņemtu vērā ražošanas izmaksu 
tendences, Komisijai būtu jāpiešķir 
tiesības pieņemt deleģētos aktus saskaņā 
ar 160. pantu, lai tā varētu saskaņot 
salīdzināmās cenas, izmantojot rādītājus, 
kuros ņem vērā energoresursu, 
mēslojuma, īres un citu svarīgāko 
izejvielu izmaksas.

Or. fr
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Grozījums Nr. 630
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ar deleģētajiem aktiem Komisija katru 
gadu pārskata 1. daļā minētās 
salīdzināmās cenas saskaņā ar ražošanas 
un tirgus tendencēm.

Or. es

Pamatojums

Ir ļoti svarīgi atjaunināt salīdzināmās cenas, lai intervence būtu patiešām efektīvs drošības 
tīkla mehānisms. Tas, ka atjaunināšana notiks automātiski, palīdzēs nodrošināt, ka sistēma ir 
pietiekami lietderīga.

Grozījums Nr. 631
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ar deleģētajiem aktiem saskaņā ar 
160. pantu Komisija katru gadu pārskata 
1. daļā minētās salīdzināmās cenas 
saskaņā ar ražošanas un tirgus 
tendencēm.

Or. es

Pamatojums

Iesakām ieviest automātisku salīdzināmo cenu atjaunināšanas sistēmu. Šāda sistēma ir ļoti 
svarīga, lai nodrošinātu, ka intervence ir patiešām efektīvs drošības tīkla mehānisms.

Grozījums Nr. 632
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora
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Regulas priekšlikums
7. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ar deleģētajiem aktiem Komisija katru 
gadu pārskata 1. daļā minētās 
salīdzināmās cenas saskaņā ar ražošanas 
un tirgus tendencēm.

Or. es

Pamatojums

Cenas būtu jāatjaunina katru gadu, ar deleģētajiem aktiem iesaistoties visām iestādēm.

Grozījums Nr. 633
Britta Reimers

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija ar īstenošanas aktiem regulāri 
saskaņo 1. daļā minētās salīdzināmās 
cenas. Pārskatīšanas intervāli dažādās 
produktu kategorijās var atšķirties, un ir 
jāņem vērā katrai produktu kategorijai 
raksturīgās svārstības.
Šos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
162. panta 2. punktā minēto pārbaudes 
procedūru;

Or. en

Pamatojums

Ar grozījumu paredz regulāras cenu izmaiņas (tas nozīmē lielāku paredzamību 
lauksaimniekiem). Cenas maina Komisija (nevis EP un Padome), kas garantē, ka tās maina 
tehnisku (nevis politisku) iemeslu dēļ. Tomēr EP un Padome var noteikt kritērijus, kas 
jāpiemēro TKO, saskaņojot cenas.
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Grozījums Nr. 634
George Lyon

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija ar deleģētajiem aktiem regulāri 
saskaņo 1. daļā minētās salīdzināmās 
cenas. Pārskatīšanas intervāli dažādās 
produktu kategorijās var atšķirties, un ir 
jāņem vērā katrai produktu kategorijai 
raksturīgās svārstības.

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu paredz regulāras salīdzināmo cenu izmaiņas. Ar deleģētajiem aktiem cenas 
maina Komisija (nevis Parlaments un Padome saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru, 
jo tas būtu pārāk apgrūtinoši, bet pievienotā vērtība ierobežota). Tomēr Parlaments un 
Padome var noteikt kritērijus, kas jāpiemēro Komisijai, saskaņojot cenas.

Grozījums Nr. 635
Elisabeth Jeggle

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Sešu mēnešu laikā pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā Komisija pārskata 
salīdzināmās cenas un nepieciešamības 
gadījumā pielāgo tās, jo īpaši, ņemot vērā 
ražošanas tendences, ražošanas izmaksas 
un ražošanas faktorus.

Or. de

Grozījums Nr. 636
Rareş-Lucian Niculescu
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Regulas priekšlikums
7. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Sešu mēnešu laikā pēc šīs regulas
stāšanās spēkā Komisija pārskata piena 
un piena produktu, liellopu un teļa gaļas 
nozares salīdzināmās cenas un nelobītu 
rīsu salīdzināmās cenas, ņemot vērā 
ražošanas izmaksu izmaiņas attiecīgajā 
laikposmā.

Or. en

Grozījums Nr. 637
Phil Prendergast, Jim Higgins

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Sešu mēnešu laikā pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā Komisija pārskata piena 
un piena produktu, liellopu un teļa gaļas 
nozares salīdzināmās cenas un nelobītu 
rīsu salīdzināmās cenas, ņemot vērā 
ražošanas izmaksu izmaiņas attiecīgajā 
laikposmā.

Or. en

Grozījums Nr. 638
Mairead McGuinness

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisijai ir periodiski jāpārskata un 
nepieciešamības gadījumā jāmaina 
7. panta e) punktā noteiktās piena un 
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piena produktu nozares salīdzināmās 
cenas, lai nodrošinātu, ka tās ir efektīvs 
piena nozares drošības tīkla mehānisms 
pret galējām lejupvērstām cenu 
svārstībām.
a) Veicot pārskatīšanu, Komisijai būtu jo 
īpaši jāņem vērā:
– tirgus svārstību izmaiņas,
– ražošanas izmaksu izmaiņas;
b) Veicot jebkādas salīdzināmo cenu 
izmaiņas, Komisijai būtu jānodrošina, ka 
jaunā salīdzināmā cena neveicina piena 
un piena produktu uzkrājumu 
palielināšanos ES.

Or. en

Grozījums Nr. 639
Diane Dodds

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisijai ir periodiski jāpārskata un 
nepieciešamības gadījumā jāmaina 
7. panta e) punktā noteiktās piena un 
piena produktu nozares salīdzināmās 
cenas, lai nodrošinātu, ka tās ir efektīvs 
piena nozares drošības tīkla mehānisms 
pret galējām lejupvērstām cenu 
svārstībām.
a) Veicot pārskatīšanu, Komisijai būtu 
īpaši jāņem vērā:
– tirgus svārstību izmaiņas,
– ražošanas izmaksu izmaiņas;
b) Veicot jebkādas salīdzināmo cenu
izmaiņas, Komisijai būtu jānodrošina, ka 
jaunā salīdzināmā cena neveicina piena 
un piena produktu uzkrājumu 
palielināšanos ES.
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Or. en

Grozījums Nr. 640
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Regulas 7. pantā noteiktās salīdzināmās 
cenas būtu jāatjaunina, lai ņemtu vērā 
ražošanas izmaksu pieaugumu; 
piemēram, cenai būtu jābūt EUR 130 par 
tonnu graudaugu, EUR 283,35 par 100 kg 
sviesta un EUR 195,27 par 100 kg sausā 
vājpiena.

Or. pl

Pamatojums

Ceny referencyjne pozostawiono na niezmienionym poziomie. Brak aktualizacji (podniesienia) 
tych cen, ze względu na rosnące koszty produkcji, może sprawić, że siatka bezpieczeństwa nie 
będzie prawidłowo spełniać swojej roli. Analiza KE (Impact Assessment) pokazuje, że na 
przestrzeni ostatnich pięciu lat, koszty produkcji rolnej w UE rosły przeciętnie szybciej niż 
ceny produktów rolnych, w rezultacie czego następowało rozwieranie nożyc cen. 
Jednocześnie w ww. analizie wskazuje się, że wzrost cen środków produkcji ma charakter 
strukturalny i że pogarszających się relacji zmian cen produktów rolnych do zmian cen 
środków produkcji, nie jest w stanie rekompensować wzrost produktywności w rolnictwie.

Grozījums Nr. 641
Diane Dodds

Regulas priekšlikums
7.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a pants
Sistēmas ziņošanai par cenām, ražošanas 

izmaksām un starpībām
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Ar īstenošanas aktiem Komisija izveido 
informācijas sistēmu par preču tirgus 
cenām, ražošanas izmaksām un starpību, 
tostarp sistēmu preču tirgus cenu līmeņu, 
ražošanas izmaksu un starpību rādītāju 
publicēšanai. Sistēmas pamatā ir preču 
tirgus dalībnieku sniegtā informācija. Šī 
informācija ir uzskatāma par 
konfidenciālu. Komisija nodrošina, ka 
publicētā informācija neļauj noteikt 
atsevišķus dalībniekus.

Or. en

Grozījums Nr. 642
Rareş-Lucian Niculescu

Regulas priekšlikums
7.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a pants
Sistēmas ziņošanai par cenām, ražošanas 

izmaksām un starpībām
Ar īstenošanas aktiem Komisija izveido 
informācijas sistēmu par preču tirgus 
cenām, ražošanas izmaksām un starpību, 
tostarp sistēmu preču tirgus cenu līmeņu, 
ražošanas izmaksu un starpību rādītāju 
publicēšanai. Sistēmas pamatā ir preču 
tirgus dalībnieku sniegtā informācija. Šī 
informācija ir uzskatāma par 
konfidenciālu. Komisija nodrošina, ka 
publicētā informācija neļauj noteikt 
atsevišķus dalībniekus.

Or. en

Grozījums Nr. 643
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza, Raffaele Baldassarre, Georgios 
Papastamkos, Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi
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Regulas priekšlikums
7.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a pants
Sistēmas ziņošanai par cenām, ražošanas 

izmaksām un starpībām
Ar īstenošanas aktiem Komisija izveido 
informācijas sistēmu par preču tirgus 
cenām, ražošanas izmaksām un starpību, 
tostarp sistēmu preču tirgus cenu līmeņu, 
ražošanas izmaksu un starpību rādītāju 
publicēšanai. Sistēmas pamatā ir preču 
tirgus dalībnieku sniegtā informācija. Šī 
informācija ir uzskatāma par 
konfidenciālu. Komisija nodrošina, ka 
publicētā informācija neļauj noteikt 
atsevišķus dalībniekus.

Or. en

Grozījums Nr. 644
Phil Prendergast, Jim Higgins

Regulas priekšlikums
7.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a pants
Sistēmas ziņošanai par cenām, ražošanas 

izmaksām un starpībām
Ar īstenošanas aktiem Komisija izveido 
informācijas sistēmu par preču tirgus 
cenām, ražošanas izmaksām un starpību, 
tostarp sistēmu preču tirgus cenu līmeņu, 
ražošanas izmaksu un starpību rādītāju 
publicēšanai.
Sistēmas pamatā ir preču tirgus 
dalībnieku sniegtā informācija. Šī 
informācija ir konfidenciāla. Komisija 
nodrošina, ka publicētā informācija 
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neļauj noteikt atsevišķus dalībniekus.

Or. en

Grozījums Nr. 645
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Regulas priekšlikums
II daļa – I sadaļa – I nodaļa – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Valsts intervence un privātās uzglabāšanas 
atbalsts

Valsts intervence un valsts un privātās 
uzglabāšanas atbalsts

Or. pt

Grozījums Nr. 646
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Raimon 
Obiols, Santiago Fisas Ayxela

Regulas priekšlikums
II daļa – I sadaļa – I nodaļa – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Valsts intervence un privātās uzglabāšanas 
atbalsts

Valsts intervence, privātās uzglabāšanas un 
privātā piedāvājuma pārvaldības atbalsts

Or. es

Pamatojums

Pašreizējās tirgus intervences un pārvaldības shēmas ir jāuzlabo. Tās ir jāpapildina ar 
mehānismiem cīņai pret tirgus izkropļošanu un konkrētiem piedāvājuma pārvaldības 
mehānismiem, kas kopā veido drošības tīklu, lai aizsargātu lauksaimniekus pret pārmērīgu 
cenu nestabilitāti, veicinot KLP augstākās stratēģiskās prioritātes sasniegšanu: nodrošinātība 
ar pārtiku un lauksaimnieku ienākumu nodrošināšana.

Grozījums Nr. 647
Izaskun Bilbao Barandica
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Regulas priekšlikums
II daļa – I sadaļa – I nodaļa – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Valsts intervence un privātās uzglabāšanas 
atbalsts

Valsts intervence, privātās uzglabāšanas un 
privātā piedāvājuma pārvaldības atbalsts

Or. es

Pamatojums

Saskaņo tekstu ar citiem grozījumiem attiecībā uz tirgus pašregulāciju.

Grozījums Nr. 648
José Bové
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
8. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Darbības joma Darbības joma un principi

Or. fr

Grozījums Nr. 649
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) atbalstu, ko privātiem tirgus 
dalībniekiem piešķir par produktu 
uzglabāšanu.

b) atbalstu, ko valsts un privātiem tirgus 
dalībniekiem piešķir par produktu
uzglabāšanu.

Or. pt



AM\907930LV.doc 121/159 PE492.801v01-00

LV

Grozījums Nr. 650
Esther de Lange

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) dažādām biodegvielas maisījumu 
prasībām, kad dalībvalstis var paaugstināt 
biodegvielas maisījumu prasības, ja cenas 
izkropļo graudu pārpalikums tirgū;

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstīm būtu jāspēj izmantot biodegvielas maisījumu prasības kā tirgus intervences 
instrumentu, nosakot dažādas biodegvielas maisījumu prasības attiecībā uz graudiem. Tas 
ļautu dalībvalstīm palielināt maisījumu prasības attiecībā uz graudiem gadījumā, ja tirgū ir 
liels graudu pārpalikums.

Grozījums Nr. 651
Peter Jahr, Albert Deß

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eksporta kompensācijas, ko regulē šajā 
nodaļā, piemēro tikai kopā ar šīs regulas 
154. pantu.

Or. de

Grozījums Nr. 652
Salvatore Caronna

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. daļa – ievaddaļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ievērojot nosacījumus, kas paredzēti šajā 
iedaļā, un prasības un nosacījumus, kas 
Komisijai jānosaka ar deleģētajiem un/vai 
īstenošanas aktiem atbilstīgi 18. un 
19. pantam, valsts intervenci piemēro 
šādiem produktiem:

Saskaņā ar nosacījumiem, kas paredzēti 
šajā iedaļā, un jebkādām papildu prasībām
un nosacījumiem, ko Komisija varētu 
noteikt ar deleģētajiem un/vai īstenošanas 
aktiem atbilstīgi 18. un 19. pantam, valsts 
intervenci piemēro šādiem produktiem:

Or. it

Grozījums Nr. 653
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) parastajiem kviešiem, miežiem un
kukurūzai;

a) parastajiem kviešiem, cietajiem 
kviešiem, miežiem, kukurūzai un sorgo;

Or. es

Pamatojums

Kaut arī intervences varbūtība cieto kviešu un sorgo gadījumā ir diezgan maza, nav pareizi 
neiekļaut šīs divas nozares intervences paredzētajā drošības tīklā. Turklāt šis nosacījums 
neparedz nekādas papildu izmaksas.

Grozījums Nr. 654
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) parastajiem kviešiem, miežiem un
kukurūzai;

a) parastajiem kviešiem, cietajiem 
kviešiem, miežiem, kukurūzai un sorgo;



AM\907930LV.doc 123/159 PE492.801v01-00

LV

Or. es

Pamatojums

Nav pareizi, ka šie produkti nav iekļauti drošības tīkla mehānismā.

Grozījums Nr. 655
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) parastajiem kviešiem, miežiem un 
kukurūzai;

a) parastajiem un cietajiem kviešiem, 
miežiem un kukurūzai;

Or. it

Grozījums Nr. 656
Paolo De Castro

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) parastajiem kviešiem, miežiem un 
kukurūzai;

a) parastajiem kviešiem, cietajiem 
kviešiem, miežiem un kukurūzai;

Or. it

Grozījums Nr. 657
Salvatore Caronna

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) parastajiem kviešiem, miežiem un a) parastajiem kviešiem, cietajiem 
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kukurūzai; kviešiem, miežiem un kukurūzai;

Or. it

Grozījums Nr. 658
Giovanni La Via

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) parastajiem kviešiem, miežiem un 
kukurūzai;

a) parastajiem kviešiem, cietajiem 
kviešiem, miežiem un kukurūzai;

Or. it

Grozījums Nr. 659
Ramon Tremosa i Balcells

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) augļiem un dārzeņiem;

Or. es

Grozījums Nr. 660
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog, Brian Simpson

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) svaigai vai atdzesētai liellopu un teļa 
gaļai ar KN kodu 0201 10 00 un kodiem 
no 0201 20 20 līdz 0201 20 50;

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 661
Phil Prendergast, Jim Higgins

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) svaigai un atdzesētai aitu, cūku un 
kazu nozares gaļai;

Or. en

Grozījums Nr. 662
Rareş-Lucian Niculescu

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) svaigai un atdzesētai aitu un kazu 
nozares gaļai;

Or. en

Grozījums Nr. 663
Liam Aylward

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) svaigai un atdzesētai aitas un kazas 
gaļai;

Or. en
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Grozījums Nr. 664
Eric Andrieu, Marc Tarabella

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) cūkgaļai;

Or. fr

Grozījums Nr. 665
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) cūkgaļai;

Or. pl

Pamatojums

Cūkgaļas ražošanai ir raksturīgs cikliskums un sezonalitāte. Tas nozīmē, ka cūkgaļas tirgus ir 
jutīgs pret cenu svārstībām un to bieži ietekmē krīzes. Piemērs ir nesenā krīze tirgū, kas 
iestājās 2010. gada beigās un 2011. gada sākumā. Tajā laikā cūkgaļas cenas strauji 
samazinājās, un ražotājiem jau tā sarežģīto situāciju vēl vairāk pasliktināja augstās 
graudaugu cenas. Valsts intervences instrumentam būt jābūt drošības tīkla daļai krīžu 
gadījumā, un tas būtu jāizmanto efektīvi.

Grozījums Nr. 666
Ramon Tremosa i Balcells

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) svaigai vai atdzesētai truša gaļai;
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Or. es

Grozījums Nr. 667
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog, Brian Simpson

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) sviestam, kurš ražots tieši un vienīgi no 
pasterizēta krējuma, kas iegūts tieši un 
vienīgi no govs piena, apstiprinātā 
uzņēmumā Savienībā un kurā piena 
tauku minimālais saturs ir 82 % svara un 
maksimālais ūdens saturs ir 16 % svara;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 668
Anna Hedh, Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog, Brian Simpson

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) visaugstākās kvalitātes sausajam 
vājpienam, kurš ražots no govs piena ar 
izsmidzināšanas metodi apstiprinātā 
uzņēmumā Savienībā un kura minimālais 
olbaltumvielu saturs beztauku sausnā ir 
34,0 % svara.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 669
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

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

10.a pants
Stratēģiskie krājumi

Lai novērstu lielu nelīdzsvarotību tirgū un 
garantētu mājlopu nozaru darbības
nepārtrauktību, veido stratēģisku izejvielu 
krājumus mājlopu barošanai.
Ar deleģētajiem aktiem, kas pieņemti 
saskaņā ar 160. pantu, Komisija veic 
nepieciešamos pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka šī sistēma tiek ieviesta.

Or. es

Pamatojums

Pašreizējais svārstību līmenis tirgos būtiski apdraud Eiropas mājlopu nozares dzīvotspēju ar 
visām nopietnajām sekām attiecībā uz nodrošinātību ar pārtiku ES. Tāpēc būtu jāievieš
sistēma, lai izveidotu mājlopu barošanai nepieciešamo izejvielu stratēģiskos krājumus.

Grozījums Nr. 670
Britta Reimers

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Valsts intervence ir pieejama: Valsts intervence ir pieejama visu gadu 
10. pantā noteiktajiem produktiem.

Or. en

Pamatojums

Krīze var iestāties jebkurā gada laikā. Attiecīgi valsts intervencei būtu jābūt iespējamai 
jebkurā gada laikā.

Grozījums Nr. 671
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra
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Regulas priekšlikums
11. pants – 1. daļa – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) parastajiem kviešiem, miežiem un
kukurūzai no 1. novembra līdz 31. maijam;

a) parastajiem kviešiem, cietajiem 
kviešiem, miežiem, kukurūzai un sorgo no 
1. novembra līdz 31. maijam;

Or. es

Grozījums Nr. 672
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) parastajiem kviešiem, miežiem un
kukurūzai no 1. novembra līdz 31. maijam;

a) parastajiem kviešiem, cietajiem 
kviešiem, miežiem, kukurūzai un sorgo no 
1. novembra līdz 31. maijam;

Or. es

Pamatojums

Nav pareizi, ka šie produkti nav iekļauti drošības tīkla mehānismā.

Grozījums Nr. 673
Jarosław Kalinowski, Artur Zasada, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) liellopu un teļa gaļai visu tirdzniecības 
gadu;

c) liellopu, teļa gaļai un cūkgaļai no 
1. janvāra līdz 31. decembrim;

Or. pl
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Pamatojums

Atbilstoši 10. panta grozījumam.

Grozījums Nr. 674
Mariya Gabriel

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) sviestam un sausajam vājpienam no 
1. marta līdz 31. augustam.

d) sviestam un sausajam vājpienam visu 
gadu.

Or. en

Grozījums Nr. 675
Diane Dodds

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) sviestam un sausajam vājpienam no 
1. marta līdz 31. augustam.

d) sviestam un sausajam vājpienam visu 
gadu.

Or. en

Grozījums Nr. 676
Rareş-Lucian Niculescu

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) sviestam un sausajam vājpienam no 
1. marta līdz 31. augustam.

d) sviestam un sausajam vājpienam visu 
gadu.

Or. en
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Grozījums Nr. 677
Diane Dodds

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) sviestam un sausajam vājpienam no 
1. marta līdz 31. augustam.

d) sviestam un sausajam vājpienam no 
1. marta līdz 1. janvārim.

Or. en

Grozījums Nr. 678
Albert Deß

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) sviestam un sausajam vājpienam no 
1. marta līdz 31. augustam.

d) sviestam un sausajam vājpienam no 
1. marta līdz 31. decembrim.

Or. de

Grozījums Nr. 679
Britta Reimers

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Periodos, kas minēti 11. pantā: 1. Periodā, kas minēts 11. pantā:

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums ir 11. pantā ierosinātās izmaiņas loģiskas sekas (vienāds intervences periods 
visām nozarēm, kam ir pieejama valsts intervence).
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Grozījums Nr. 680
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) Komisija ar īstenošanas aktiem var 
uzsākt miežu, kukurūzas un nelobīto rīsu 
(tostarp dažādu šķirņu vai veidu nelobīto 
rīsu) valsts intervenci, ja tas vajadzīgs 
attiecīgajā tirgus situācijā. Šos īstenošanas 
aktus pieņem saskaņā ar 162. panta 
2. punktā minēto pārbaudes procedūru;

b) Komisija ar īstenošanas aktiem uzsāk
miežu, kukurūzas, cieto kviešu, sorgo un 
nelobīto rīsu (tostarp dažādu šķirņu vai 
veidu nelobīto rīsu) valsts intervenci, ja tas 
vajadzīgs attiecīgajā tirgus situācijā. Šos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
162. panta 2. punktā minēto pārbaudes 
procedūru;

Or. es

Grozījums Nr. 681
Julie Girling, Anthea McIntyre

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) Komisija ar īstenošanas aktiem var 
uzsākt miežu, kukurūzas un nelobīto rīsu 
(tostarp dažādu šķirņu vai veidu nelobīto 
rīsu) valsts intervenci, ja tas vajadzīgs 
attiecīgajā tirgus situācijā. Šos īstenošanas 
aktus pieņem saskaņā ar 162. panta 
2. punktā minēto pārbaudes procedūru;

b) Komisija ar īstenošanas aktiem var 
uzsākt miežu, kukurūzas un nelobīto rīsu 
(tostarp dažādu šķirņu vai veidu nelobīto 
rīsu) valsts intervenci tikai tad, ja šādu 
nepieciešamību rada nelabvēlīgas tirgus 
situācijas. Šos īstenošanas aktus pieņem 
saskaņā ar 162. panta 2. punktā minēto 
pārbaudes procedūru;

Or. en

Pamatojums

Ir skaidri jānorāda, ka intervence būtu tikai nelabvēlīgās tirgus situācijās.
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Grozījums Nr. 682
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) Komisija ar īstenošanas aktiem var 
uzsākt miežu, kukurūzas un nelobīto rīsu 
(tostarp dažādu šķirņu vai veidu nelobīto 
rīsu) valsts intervenci, ja tas vajadzīgs 
attiecīgajā tirgus situācijā. Šos īstenošanas 
aktus pieņem saskaņā ar 162. panta 
2. punktā minēto pārbaudes procedūru;

b) Komisija ar īstenošanas aktiem var 
uzsākt miežu, kukurūzas, cieto kviešu, 
sorgo un nelobīto rīsu (tostarp dažādu 
šķirņu vai veidu nelobīto rīsu) valsts 
intervenci, ja tas vajadzīgs attiecīgajā 
tirgus situācijā. Šos īstenošanas aktus 
pieņem saskaņā ar 162. panta 2. punktā 
minēto pārbaudes procedūru;

Or. es

Grozījums Nr. 683
Phil Prendergast, Jim Higgins

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) Komisija ar citiem īstenošanas aktiem 
var uzsākt valsts intervenci liellopu un teļa 
gaļas nozarē, ja reprezentatīvā laikposmā, 
kas noteikts atbilstīgi 19. panta 
a) punktam, dalībvalstī vai dalībvalsts 
reģionā vidējā tirgus cena, kas reģistrēta, 
pamatojoties uz Savienības skalu liemeņu 
klasificēšanai, kas pieņemta atbilstīgi 
18. panta 8. punktam, ir zemāka nekā
EUR 1560 par tonnu.

c) Komisija ar citiem īstenošanas aktiem 
uzsāk valsts intervenci liellopu un teļa 
gaļas nozarē, pirms vidējā tirgus cena, kas 
noteikta atbilstīgi 19. panta a) punktam, 
dalībvalstī vai dalībvalsts reģionā un
reģistrēta, pamatojoties uz Savienības skalu 
liemeņu klasificēšanai, kas pieņemta 
atbilstīgi 18. panta 8. punktam, sasniedz
EUR 1560 par tonnu. Sešu mēnešu laikā 
pēc šīs regulas stāšanās spēkā Komisija 
pārskata intervences cenu liellopu un teļa 
gaļas nozarē, ņemot vērā ražošanas 
izmaksu izmaiņas reprezentatīvā 
laikposmā.

Or. en
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Grozījums Nr. 684
Rareş-Lucian Niculescu

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) Komisija ar citiem īstenošanas aktiem 
var uzsākt valsts intervenci liellopu un teļa 
gaļas nozarē, ja reprezentatīvā laikposmā, 
kas noteikts atbilstīgi 19. panta 
a) punktam, dalībvalstī vai dalībvalsts 
reģionā vidējā tirgus cena, kas reģistrēta, 
pamatojoties uz Savienības skalu liemeņu 
klasificēšanai, kas pieņemta atbilstīgi 
18. panta 8. punktam, ir zemāka nekā
EUR 1560 par tonnu.

c) Komisija ar citiem īstenošanas aktiem 
uzsāk valsts intervenci liellopu un teļa 
gaļas nozarē, pirms vidējā tirgus cena, kas 
noteikta atbilstīgi 19. panta a) punktam, 
dalībvalstī vai dalībvalsts reģionā un
reģistrēta, pamatojoties uz Savienības skalu 
liemeņu klasificēšanai, kas pieņemta 
atbilstīgi 18. panta 8. punktam, sasniedz
EUR 1560 par tonnu. Sešu mēnešu laikā 
pēc šīs regulas stāšanās spēkā Komisija 
pārskata intervences cenu liellopu un teļa 
gaļas nozarē, ņemot vērā ražošanas 
izmaksu izmaiņas reprezentatīvā 
laikposmā.

Or. en

Grozījums Nr. 685
José Bové
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) Komisija ar citiem īstenošanas aktiem 
var uzsākt valsts intervenci liellopu un teļa 
gaļas nozarē, ja reprezentatīvā laikposmā, 
kas noteikts atbilstīgi 19. panta a) punktam, 
dalībvalstī vai dalībvalsts reģionā vidējā 
tirgus cena, kas reģistrēta, pamatojoties uz 
Savienības skalu liemeņu klasificēšanai, 
kas pieņemta atbilstīgi 18. panta 
8. punktam, ir zemāka nekā EUR 1560 par 
tonnu.

c) Komisijai ar citiem īstenošanas aktiem ir 
jāuzsāk valsts intervence liellopu un teļa 
gaļas nozarē, ja reprezentatīvā laikposmā, 
kas noteikts atbilstīgi 19. panta a) punktam, 
dalībvalstī vai dalībvalsts reģionā vidējā 
tirgus cena, kas reģistrēta, pamatojoties uz 
Savienības skalu liemeņu klasificēšanai, 
kas pieņemta atbilstīgi 18. panta 
8. punktam, ir zemāka nekā EUR 1560 par 
tonnu.

Or. fr
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Grozījums Nr. 686
Julie Girling, Anthea McIntyre

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) Komisija ar citiem īstenošanas aktiem 
var uzsākt valsts intervenci liellopu un teļa 
gaļas nozarē, ja reprezentatīvā laikposmā, 
kas noteikts atbilstīgi 19. panta a) punktam, 
dalībvalstī vai dalībvalsts reģionā vidējā 
tirgus cena, kas reģistrēta, pamatojoties uz 
Savienības skalu liemeņu klasificēšanai, 
kas pieņemta atbilstīgi 18. panta 
8. punktam, ir zemāka nekā EUR 1560 par 
tonnu.

c) Komisija ar citiem īstenošanas aktiem 
var uzsākt valsts intervenci liellopu un teļa 
gaļas nozarē, ja reprezentatīvā laikposmā, 
kas noteikts atbilstīgi 19. panta a) punktam, 
dalībvalstī vai dalībvalsts reģionā vidējā 
tirgus cena, kas reģistrēta, pamatojoties uz 
Savienības skalu liemeņu klasificēšanai, 
kas pieņemta atbilstīgi 18. panta 
8. punktam, ir zemāka nekā 70 % no 
7. panta 1. daļas d) punktā noteiktās 
salīdzināmās cenas.

Or. en

Grozījums Nr. 687
James Nicholson, Julie Girling

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) Komisija ar citiem īstenošanas aktiem 
var uzsākt valsts intervenci liellopu un teļa 
gaļas nozarē, ja reprezentatīvā laikposmā, 
kas noteikts atbilstīgi 19. panta a) punktam, 
dalībvalstī vai dalībvalsts reģionā vidējā 
tirgus cena, kas reģistrēta, pamatojoties uz 
Savienības skalu liemeņu klasificēšanai, 
kas pieņemta atbilstīgi 18. panta 
8. punktam, ir zemāka nekā EUR 1560 par 
tonnu.

c) Komisija ar citiem īstenošanas aktiem 
var uzsākt valsts intervenci liellopu un teļa 
gaļas nozarē, ja reprezentatīvā laikposmā, 
kas noteikts atbilstīgi 19. panta a) punktam, 
dalībvalstī vai dalībvalsts reģionā vidējā 
tirgus cena, kas reģistrēta, pamatojoties uz 
Savienības skalu liemeņu klasificēšanai, 
kas pieņemta atbilstīgi 18. panta 
8. punktam, ir zemāka nekā EUR 1560 par 
tonnu. Šos īstenošanas aktus pieņem 
saskaņā ar 162. panta 2. punktā minēto 
pārbaudes procedūru.

Or. en
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Grozījums Nr. 688
Rareş-Lucian Niculescu

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) Komisija ar citiem īstenošanas aktiem 
var uzsākt valsts intervenci aitu un kazu 
nozarē, ja tas vajadzīgs attiecīgajā tirgus 
situācijā;

Or. en

Grozījums Nr. 689
Phil Prendergast, Jim Higgins

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) Komisija ar īstenošanas aktiem var 
uzsākt valsts intervenci aitu un kazu 
nozarē, ja tas vajadzīgs attiecīgajā tirgus 
situācijā;

Or. en

Grozījums Nr. 690
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) Komisija ar īstenošanas aktiem var 
pieņemt lēmumu uzsākt valsts intervenci 
cūkgaļas nozarē, ja cūku liemeņu vidējā 
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cena ES tirgū, kas noteikta, ņemot vērā 
cenas katrā dalībvalstī Kopienai
raksturīgos tirgos, un novērtēta ar 
koeficientiem, kas parāda katras 
dalībvalsts cūku ganāmpulku relatīvo 
lielumu, ir zemāka nekā 103 % no 
salīdzināmās cenas un ja ir ņemta vērā 
tirgus cenas un ražošanas izmaksu 
attiecība;

Or. pl

Pamatojums

Saskaņā ar 10. panta grozījumu. Ir ņemti vērā Regulā 1234/2007 minētie nosacījumi par 
atbalstu privātai uzglabāšanai un ražošanas izmaksas. Krīze 2010./2011. gadā parādīja, ka 
cūkgaļas ražošana var kļūt neienesīga ne tikai cūku cenu samazinājuma dēļ, bet arī 
graudaugu un barības izmaksu būtiska pieauguma dēļ.

Grozījums Nr. 691
Brian Simpson, Åsa Westlund

Regulas priekšlikums
12. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija ar īstenošanas aktiem var slēgt
valsts intervenci liellopu un teļa gaļas 
nozarē, ja reprezentatīvā laikposmā, kas 
noteikts atbilstīgi 19. panta a) punktam, 
vairs nav izpildīti 1. punkta c) apakšpunktā 
minētie nosacījumi.

2. Komisija ar īstenošanas aktiem slēdz
valsts intervenci liellopu un teļa gaļas 
nozarē, ja reprezentatīvā laikposmā, kas 
noteikts atbilstīgi 19. panta a) punktam, 
vairs nav izpildīti 1. punkta c) apakšpunktā 
minētie nosacījumi.

Or. en

Grozījums Nr. 692
James Nicholson, Julie Girling

Regulas priekšlikums
12. pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija ar īstenošanas aktiem var slēgt
valsts intervenci liellopu un teļa gaļas 
nozarē, ja reprezentatīvā laikposmā, kas 
noteikts atbilstīgi 19. panta a) punktam,
vairs nav izpildīti 1. punkta c) apakšpunktā 
minētie nosacījumi.

2. Komisija ar īstenošanas aktiem slēdz
valsts intervenci liellopu un teļa gaļas 
nozarē, ja reprezentatīvā laikposmā, kas 
noteikts atbilstīgi 19. panta a) punktam, 
vairs nav izpildīti 1. punkta c) apakšpunktā 
minētie nosacījumi.

Or. en

Grozījums Nr. 693
Britta Reimers

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Šā panta nolūkā Eiropas Parlaments 
un Padome saskaņā ar Līguma 43. panta 
2. punktu apstiprina plašu kritēriju 
sarakstu, kas ir jāizpilda, lai uzskatītu, ka 
attiecīgajā tirgus situācijā ir nepieciešama 
valsts intervence.

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu tiek nodrošināts, ka valsts intervences izmantošana kļūst objektīvāka un 
paredzamāka lauksaimniekiem. Tomēr tas neparedz automātismu.

Grozījums Nr. 694
Brian Simpson, Åsa Westlund

Regulas priekšlikums
13. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Iepirkšana par fiksētu cenu vai konkursa 
kārtībā

Piedāvājumu konkurss
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Or. en

Pamatojums

Visa iepirkšana būtu jāveic konkursa kārtībā. Tas nodrošinās labāku finansējuma izlietojumu 
un palielinātu orientāciju uz tirgu. Tas arī palīdzēs sasniegt vienkāršošanas mērķi, jo tas 
nodrošinās, ka visām intervencēm piemēro vienādu procesu.

Grozījums Nr. 695
Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Regulas priekšlikums
13. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Iepirkšana par fiksētu cenu vai konkursa 
kārtībā

Iepirkšana konkursa kārtībā

Or. en

Pamatojums

Visa iepirkšana būtu jāveic konkursa kārtībā, lai nodrošinātu labāku finansējuma izlietojumu 
un palielinātu orientāciju uz tirgu.

Grozījums Nr. 696
Brian Simpson, Åsa Westlund

Regulas priekšlikums
13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kad valsts intervence ir uzsākta 
atbilstīgi 12. panta 1. punkta 
a) apakšpunktam, iepirkšanu veic par 
fiksētu cenu, katrā no 11. pantā 
minētajiem periodiem nepārsniedzot 
šādus limitus:

svītrots

a) 3 miljoni tonnu parasto kviešu;
b) 30 000 tonnu sviesta;
c) 109 000 tonnu sausā vājpiena.
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Or. en

Pamatojums

Visa iepirkšana būtu jāveic konkursa kārtībā. Tas nodrošinās labāku finansējuma izlietojumu 
un palielinātu orientāciju uz tirgu. Tas arī palīdzēs sasniegt vienkāršošanas mērķi, jo tas 
nodrošinās, ka visām intervencēm piemēro vienādu procesu.

Grozījums Nr. 697
Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Regulas priekšlikums
13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kad valsts intervence ir uzsākta 
atbilstīgi 12. panta 1. punkta 
a) apakšpunktam, iepirkšanu veic par 
fiksētu cenu, katrā no 11. pantā 
minētajiem periodiem nepārsniedzot 
šādus limitus:

svītrots

a) 3 miljoni tonnu parasto kviešu;
b) 30 000 tonnu sviesta;
c) 109 000 tonnu sausā vājpiena.

Or. en

Grozījums Nr. 698
Julie Girling, Anthea McIntyre

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) 3 miljoni tonnu parasto kviešu; a) 2,5 miljoni tonnu parasto kviešu;

Or. en

Pamatojums

Tas samazinātu to kviešu apjomu, ko Komisija varētu iepirkt no intervences krājumiem.
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Grozījums Nr. 699
Albert Deß

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) 30 000 tonnu sviesta; b) 250 000 tonnu sviesta;

Or. de

Grozījums Nr. 700
Diane Dodds

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) 30 000 tonnu sviesta; b) 70 000 tonnu sviesta;

Or. en

Grozījums Nr. 701
Maria do Céu Patrão Neves

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) 30 000 tonnu sviesta; b) 70 000 tonnu sviesta;

Or. pt

Grozījums Nr. 702
Julie Girling, Anthea McIntyre
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Regulas priekšlikums
13. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) 109 000 tonnu sausā vājpiena. c) 100 000 tonnu sausā vājpiena.

Or. en

Grozījums Nr. 703
Brian Simpson, Åsa Westlund

Regulas priekšlikums
13. pants – 2. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kad valsts intervence ir uzsākta atbilstīgi 
12. panta 1. punktam, iepirkšanu veic 
konkursa kārtībā, lai noteiktu maksimālo 
iepirkšanas cenu:

Kad valsts intervence ir uzsākta atbilstīgi 
12. panta 1. punktam, iepirkšanu veic 
konkursa kārtībā, lai noteiktu maksimālo 
iepirkšanas cenu.

Or. en

Pamatojums

Visa iepirkšana būtu jāveic konkursa kārtībā. Tas nodrošinās labāku finansējuma izlietojumu 
un palielinātu orientāciju uz tirgu. Tas arī palīdzēs sasniegt vienkāršošanas mērķi, jo tas 
nodrošinās, ka visām intervencēm piemēro vienādu procesu.

Grozījums Nr. 704
Brian Simpson, Åsa Westlund

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) parastajiem kviešiem, sviestam un 
sausajam vājpienam, kas pārsniedz 
1. punktā minētos limitus;

svītrots

Or. en
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Pamatojums

Visa iepirkšana būtu jāveic konkursa kārtībā. Tas nodrošinās labāku finansējuma izlietojumu 
un palielinātu orientāciju uz tirgu. Tas arī palīdzēs sasniegt vienkāršošanas mērķi, jo tas 
nodrošinās, ka visām intervencēm piemēro vienādu procesu.

Grozījums Nr. 705
Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) parastajiem kviešiem, sviestam un 
sausajam vājpienam, kas pārsniedz 
1. punktā minētos limitus;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 706
Brian Simpson, Åsa Westlund

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) miežiem, kukurūzai, nelobītajiem 
rīsiem, liellopu un teļa gaļai.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Visa iepirkšana būtu jāveic konkursa kārtībā. Tas nodrošinās labāku finansējuma izlietojumu 
un palielinātu orientāciju uz tirgu. Tas arī palīdzēs sasniegt vienkāršošanas mērķi, jo tas 
nodrošinās, ka visām intervencēm piemēro vienādu procesu.

Grozījums Nr. 707
Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre, Robert Sturdy



PE492.801v01-00 144/159 AM\907930LV.doc

LV

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) miežiem, kukurūzai, nelobītajiem 
rīsiem, liellopu un teļa gaļai.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Visa iepirkšana būtu jāveic konkursa kārtībā, lai nodrošinātu labāku finansējuma izlietojumu 
un palielinātu orientāciju uz tirgu.

Grozījums Nr. 708
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) miežiem, kukurūzai, nelobītajiem 
rīsiem, liellopu un teļa gaļai.

b) cietajiem kviešiem, miežiem, kukurūzai, 
sorgo, nelobītajiem rīsiem, liellopu un teļa 
gaļai.

Or. es

Grozījums Nr. 709
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) miežiem, kukurūzai, nelobītajiem 
rīsiem, liellopu un teļa gaļai.

b) cietajiem kviešiem, miežiem, kukurūzai, 
sorgo, nelobītajiem rīsiem, liellopu un teļa 
gaļai.

Or. es
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Grozījums Nr. 710
Brian Simpson, Åsa Westlund

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Īpašos un pienācīgi pamatotos apstākļos 
Komisija ar īstenošanas aktiem var 
attiecināt konkursa procedūras uz konkrētu 
dalībvalsti vai dalībvalsts reģionu vai, 
ievērojot 14. panta 2. punktu, noteikt 
valsts intervences iepirkuma cenas 
dalībvalstij vai dalībvalsts reģionam, 
pamatojoties uz reģistrētajām vidējām 
tirgus cenām. Šos īstenošanas aktus 
pieņem saskaņā ar 162. panta 2. punktā 
minēto pārbaudes procedūru.

Īpašos un pienācīgi pamatotos apstākļos 
Komisija ar īstenošanas aktiem var 
attiecināt konkursa procedūras uz konkrētu 
dalībvalsti vai dalībvalsts reģionu. Šos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
162. panta 2. punktā minēto pārbaudes 
procedūru.

Or. en

Pamatojums

Visa iepirkšana būtu jāveic konkursa kārtībā. Tas nodrošinās labāku finansējuma izlietojumu 
un palielinātu orientāciju uz tirgu. Tas arī palīdzēs sasniegt vienkāršošanas mērķi, jo tas 
nodrošinās, ka visām intervencēm piemēro vienādu procesu.

Grozījums Nr. 711
Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Īpašos un pienācīgi pamatotos apstākļos 
Komisija ar īstenošanas aktiem var 
attiecināt konkursa procedūras uz konkrētu 
dalībvalsti vai dalībvalsts reģionu vai, 
ievērojot 14. panta 2. punktu, noteikt 
valsts intervences iepirkuma cenas 
dalībvalstij vai dalībvalsts reģionam, 
pamatojoties uz reģistrētajām vidējām 

Īpašos un pienācīgi pamatotos apstākļos 
Komisija ar īstenošanas aktiem var 
attiecināt konkursa procedūras uz konkrētu 
dalībvalsti vai dalībvalsts reģionu. Šos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
162. panta 2. punktā minēto pārbaudes 
procedūru.
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tirgus cenām. Šos īstenošanas aktus 
pieņem saskaņā ar 162. panta 2. punktā 
minēto pārbaudes procedūru.

Or. en

Grozījums Nr. 712
Brian Simpson, Åsa Westlund

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Valsts intervences cena ir: 1. Valsts intervences cena ir maksimālā 
cena, par kuru valsts intervencei 
atbilstīgos produktus var iepirkt konkursa 
kārtībā.

Or. en

Pamatojums

Visa iepirkšana būtu jāveic konkursa kārtībā. Tas nodrošinās labāku finansējuma izlietojumu 
un palielinātu orientāciju uz tirgu. Tas arī palīdzēs sasniegt vienkāršošanas mērķi, jo tas 
nodrošinās, ka visām intervencēm piemēro vienādu procesu.

Grozījums Nr. 713
Brian Simpson, Åsa Westlund

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) cena, par kuru produktus iepērk valsts 
intervencē, ja to dara par fiksētu cenu, vai

svītrots

Or. en

Pamatojums

Visa iepirkšana būtu jāveic konkursa kārtībā. Tas nodrošinās labāku finansējuma izlietojumu 
un palielinātu orientāciju uz tirgu. Tas arī palīdzēs sasniegt vienkāršošanas mērķi, jo tas



AM\907930LV.doc 147/159 PE492.801v01-00

LV

nodrošinās, ka visām intervencēm piemēro vienādu procesu.

Grozījums Nr. 714
Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) cena, par kuru produktus iepērk valsts 
intervencē, ja to dara par fiksētu cenu, vai

svītrots

Or. en

Pamatojums

Visa iepirkšana būtu jāveic konkursa kārtībā. Tas nodrošinātu labāku finansējuma 
izlietojumu un palielinātu orientāciju uz tirgu.

Grozījums Nr. 715
Brian Simpson, Åsa Westlund

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) maksimālā cena, par kuru valsts 
intervencei atbilstīgos produktus var 
iepirkt konkursa kārtībā.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Visa iepirkšana būtu jāveic konkursa kārtībā. Tas nodrošinās labāku finansējuma izlietojumu 
un palielinātu orientāciju uz tirgu. Tas arī palīdzēs sasniegt vienkāršošanas mērķi, jo tas 
nodrošinās, ka visām intervencēm piemēro vienādu procesu.

Grozījums Nr. 716
Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre, Robert Sturdy
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Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) maksimālā cena, par kuru valsts 
intervencei atbilstīgos produktus var iepirkt 
konkursa kārtībā.

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. en

Grozījums Nr. 717
Brian Simpson, Åsa Westlund

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) parastajiem kviešiem, miežiem, 
kukurūzai, nelobītajiem rīsiem un sausajam 
vājpienam ir vienāds ar attiecīgajām 
salīdzināmajām cenām, kas noteiktas 
7. pantā, iepirkumos par fiksētu cenu un 
nepārsniedz attiecīgās salīdzināmās cenas 
iepirkumos konkursa kārtībā;

a) parastajiem kviešiem, miežiem, 
kukurūzai, nelobītajiem rīsiem un sausajam 
vājpienam nepārsniedz attiecīgās 
salīdzināmās cenas;

Or. en

Pamatojums

Visa iepirkšana būtu jāveic konkursa kārtībā. Tas nodrošinās labāku finansējuma izlietojumu 
un palielinātu orientāciju uz tirgu. Tas arī palīdzēs sasniegt vienkāršošanas mērķi, jo tas 
nodrošinās, ka visām intervencēm piemēro vienādu procesu.

Grozījums Nr. 718
Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) parastajiem kviešiem, miežiem, a) parastajiem kviešiem, miežiem, 
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kukurūzai, nelobītajiem rīsiem un sausajam 
vājpienam ir vienāds ar attiecīgajām 
salīdzināmajām cenām, kas noteiktas 
7. pantā, iepirkumos par fiksētu cenu un 
nepārsniedz attiecīgās salīdzināmās cenas 
iepirkumos konkursa kārtībā;

kukurūzai, nelobītajiem rīsiem un sausajam 
vājpienam nepārsniedz attiecīgās 
salīdzināmās cenas;

Or. en

Grozījums Nr. 719
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) parastajiem kviešiem, miežiem, 
kukurūzai, nelobītajiem rīsiem un sausajam 
vājpienam ir vienāds ar attiecīgajām 
salīdzināmajām cenām, kas noteiktas 
7. pantā, iepirkumos par fiksētu cenu un 
nepārsniedz attiecīgās salīdzināmās cenas 
iepirkumos konkursa kārtībā;

a) parastajiem kviešiem, cietajiem 
kviešiem, miežiem, kukurūzai, sorgo,
nelobītajiem rīsiem un sausajam vājpienam 
ir vienāds ar attiecīgajām salīdzināmajām 
cenām, kas noteiktas 7. pantā, iepirkumos 
par fiksētu cenu un nepārsniedz attiecīgās 
salīdzināmās cenas iepirkumos konkursa 
kārtībā;

Or. es

Grozījums Nr. 720
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) parastajiem kviešiem, miežiem, 
kukurūzai, nelobītajiem rīsiem un sausajam 
vājpienam ir vienāds ar attiecīgajām 
salīdzināmajām cenām, kas noteiktas 
7. pantā, iepirkumos par fiksētu cenu un 
nepārsniedz attiecīgās salīdzināmās cenas 
iepirkumos konkursa kārtībā;

a) parastajiem kviešiem, cietajiem 
kviešiem, miežiem, kukurūzai, sorgo,
nelobītajiem rīsiem un sausajam vājpienam 
ir vienāds ar attiecīgajām salīdzināmajām 
cenām, kas noteiktas 7. pantā, iepirkumos 
par fiksētu cenu un nepārsniedz attiecīgās 
salīdzināmās cenas iepirkumos konkursa 
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kārtībā;

Or. es

Grozījums Nr. 721
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) parastajiem kviešiem, miežiem, 
kukurūzai, nelobītajiem rīsiem un sausajam 
vājpienam ir vienāds ar attiecīgajām 
salīdzināmajām cenām, kas noteiktas 
7. pantā, iepirkumos par fiksētu cenu un 
nepārsniedz attiecīgās salīdzināmās cenas 
iepirkumos konkursa kārtībā;

a) parastajiem un cietajiem kviešiem, 
miežiem, kukurūzai, nelobītajiem rīsiem, 
sorgo un sausajam vājpienam ir vienāds ar 
attiecīgajām salīdzināmajām cenām, kas 
noteiktas 7. pantā, iepirkumos par fiksētu 
cenu un nepārsniedz attiecīgās 
salīdzināmās cenas iepirkumos konkursa 
kārtībā;

Or. it

Grozījums Nr. 722
Brian Simpson, Åsa Westlund

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) sviestam ir vienāds ar 90 % no 
salīdzināmās cenas, kas noteikta 7. pantā, 
iepirkumos par fiksētu cenu un
nepārsniedz 90 % no salīdzināmās cenas
iepirkumos konkursa kārtībā;

b) sviestam nepārsniedz 90 % no 
salīdzināmās cenas;

Or. en

Pamatojums

Visa iepirkšana būtu jāveic konkursa kārtībā. Tas nodrošinās labāku finansējuma izlietojumu 
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un palielinātu orientāciju uz tirgu. Tas arī palīdzēs sasniegt vienkāršošanas mērķi, jo tas 
nodrošinās, ka visām intervencēm piemēro vienādu procesu.

Grozījums Nr. 723
Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) sviestam ir vienāds ar 90 % no 
salīdzināmās cenas, kas noteikta 7. pantā, 
iepirkumos par fiksētu cenu un
nepārsniedz 90 % no salīdzināmās cenas
iepirkumos konkursa kārtībā;

b) sviestam nepārsniedz 90 % no 
salīdzināmās cenas;

Or. en

Grozījums Nr. 724
Maria do Céu Patrão Neves

Regulas priekšlikums
14. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) liellopu un teļa gaļai nepārsniedz 
12. panta 1. punkta c) apakšpunktā
minēto cenu.

c) liellopu un teļa gaļai nepārsniedz 90 % 
no 7. panta 1. punkta d) apakšpunktā 
minētās salīdzināmās cenas.

Or. pt

Grozījums Nr. 725
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

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

3. Parasto kviešu, miežu, kukurūzas un 
nelobīto rīsu valsts intervences cenas, kas 
minētas 1. un 2. punktā, neskar cenu 
palielinājumus vai samazinājumus 
kvalitātes dēļ. Turklāt, ņemot vērā 
vajadzību nodrošināt to, lai ražošana būtu 
vērsta uz konkrētām nelobīto rīsu šķirnēm, 
Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
160. pantu pieņemt deleģētos aktus, lai 
fiksētu valsts intervences cenas
palielinājumus vai samazinājumus.

3. Parasto kviešu, miežu, kukurūzas un 
nelobīto rīsu valsts intervences cenas, kas 
minētas 1. un 2. punktā, neskar cenu 
palielinājumus vai samazinājumus 
kvalitātes dēļ. Turklāt, lai:

a) nodrošinātu to, lai ražošana būtu vērsta 
uz konkrētām nelobīto rīsu šķirnēm, 
Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
160. pantu pieņemt deleģētos aktus, lai 
fiksētu valsts intervences cenas 
palielinājumus vai samazinājumus;
b) veicinātu ilgtermiņa audzēšanas 
līgumu slēgšanu starp ražotājiem un 
uzņēmumiem, kas pērk graudaugus, 
Komisijai piešķir tiesības saskaņot 
deleģētos aktus atbilstoši 160. pantam, lai 
fiksētu valsts intervences cenas 
palielinājumus.

Or. pl

Pamatojums

Grozījums ir paredzēts, lai ieviestu „nesaistošus instrumentus”, lai mudinātu 
lauksaimniecības produktu ražotājus, pārstrādātājus un tirgotājus slēgt audzēšanas līgumus 
uz vismaz vienu gadu. To varētu izdarīt, nosakot valsts intervences cenu pieaugumu 
audzēšanas līgumos noteiktajām precēm. Kopējās lauksaimniecības politikas primārajam 
mērķim būtu jābūt novērst tirgus kropļojumus, tādējādi samazinot nepieciešamo intervenču 
darbības jomu.

Grozījums Nr. 726
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

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

3. Parasto kviešu, miežu, kukurūzas un 
nelobīto rīsu valsts intervences cenas, kas 
minētas 1. un 2. punktā, neskar cenu 
palielinājumus vai samazinājumus 
kvalitātes dēļ. Turklāt, ņemot vērā 
vajadzību nodrošināt to, lai ražošana būtu 
vērsta uz konkrētām nelobīto rīsu šķirnēm, 
Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
160. pantu pieņemt deleģētos aktus, lai 
fiksētu valsts intervences cenas 
palielinājumus vai samazinājumus.

3. Parasto kviešu, cieto kviešu, miežu, 
kukurūzas, sorgo un nelobīto rīsu valsts 
intervences cenas, kas minētas 1. un 
2. punktā, neskar cenu palielinājumus vai 
samazinājumus kvalitātes dēļ. Turklāt, 
ņemot vērā vajadzību nodrošināt to, lai 
ražošana būtu vērsta uz konkrētām nelobīto 
rīsu šķirnēm, Komisija ir pilnvarota 
saskaņā ar 160. pantu pieņemt deleģētos 
aktus, lai fiksētu valsts intervences cenas 
palielinājumus vai samazinājumus.

Or. es

Grozījums Nr. 727
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Regulas priekšlikums
14. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Parasto kviešu, miežu, kukurūzas un 
nelobīto rīsu valsts intervences cenas, kas 
minētas 1. un 2. punktā, neskar cenu 
palielinājumus vai samazinājumus 
kvalitātes dēļ. Turklāt, ņemot vērā 
vajadzību nodrošināt to, lai ražošana būtu 
vērsta uz konkrētām nelobīto rīsu šķirnēm, 
Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
160. pantu pieņemt deleģētos aktus, lai 
fiksētu valsts intervences cenas 
palielinājumus vai samazinājumus.

3. Parasto kviešu, cieto kviešu, miežu, 
kukurūzas, sorgo un nelobīto rīsu valsts 
intervences cenas, kas minētas 1. un 
2. punktā, neskar cenu palielinājumus vai 
samazinājumus kvalitātes dēļ. Turklāt, 
ņemot vērā vajadzību nodrošināt to, lai 
ražošana būtu vērsta uz konkrētām nelobīto 
rīsu šķirnēm, Komisija ir pilnvarota 
saskaņā ar 160. pantu pieņemt deleģētos 
aktus, lai fiksētu valsts intervences cenas 
palielinājumus vai samazinājumus.

Or. es

Grozījums Nr. 728
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi
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Regulas priekšlikums
14. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Parasto kviešu, miežu, kukurūzas un 
nelobīto rīsu valsts intervences cenas, kas 
minētas 1. un 2. punktā, neskar cenu 
palielinājumus vai samazinājumus 
kvalitātes dēļ. Turklāt, ņemot vērā 
vajadzību nodrošināt to, lai ražošana būtu 
vērsta uz konkrētām nelobīto rīsu šķirnēm, 
Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
160. pantu pieņemt deleģētos aktus, lai 
fiksētu valsts intervences cenas 
palielinājumus vai samazinājumus.

3. Parasto un cieto kviešu, miežu, 
kukurūzas, sorgo un nelobīto rīsu valsts 
intervences cenas, kas minētas 1. un 
2. punktā, neskar cenu palielinājumus vai 
samazinājumus kvalitātes dēļ. Turklāt, 
ņemot vērā vajadzību nodrošināt to, lai 
ražošana būtu vērsta uz konkrētām nelobīto 
rīsu šķirnēm, Komisija ir pilnvarota 
saskaņā ar 160. pantu pieņemt deleģētos 
aktus, lai fiksētu valsts intervences cenas 
palielinājumus vai samazinājumus.

Or. it

Grozījums Nr. 729
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) nepieļautu tirgus traucējumus; a) stiprināt valsts tirgus regulēšanas 
instrumentus;

Or. pt

Grozījums Nr. 730
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers

Regulas priekšlikums
15. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Produktus var realizēt, darot tos 
pieejamus pārtikas izplatīšanas shēmā 
vistrūcīgākajām personām Savienībā, kas 

svītrots
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izveidota ar Regulu (ES) Nr. […], ja tas 
paredzēts attiecīgajā shēmā. Tādā 
gadījumā šādu produktu uzskaites vērtība 
ir attiecīgā fiksētā valsts intervences cena, 
kas minēta 14. panta 2. punktā.

Or. de

Grozījums Nr. 731
Britta Reimers

Regulas priekšlikums
15. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Produktus var realizēt, darot tos 
pieejamus pārtikas izplatīšanas shēmā 
vistrūcīgākajām personām Savienībā, kas 
izveidota ar Regulu (ES) Nr. […], ja tas 
paredzēts attiecīgajā shēmā. Tādā 
gadījumā šādu produktu uzskaites vērtība 
ir attiecīgā fiksētā valsts intervences cena, 
kas minēta 14. panta 2. punktā.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Mēs vēlamies svītrot noteikumu, ka intervences krājumus dod vistrūcīgākajām personām. Tas 
nav nepietiekamas sociālās atbildības dēļ, bet gan tāpēc, lai nodrošinātu, ka KLP attiecas uz
lauksaimniecību, nevis sociālo politiku.

Grozījums Nr. 732
Ulrike Rodust, Åsa Westlund

Regulas priekšlikums
15. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Produktus var realizēt, darot tos 
pieejamus pārtikas izplatīšanas shēmā 
vistrūcīgākajām personām Savienībā, kas 

svītrots
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izveidota ar Regulu (ES) Nr. […], ja tas 
paredzēts attiecīgajā shēmā. Tādā 
gadījumā šādu produktu uzskaites vērtība 
ir attiecīgā fiksētā valsts intervences cena, 
kas minēta 14. panta 2. punktā.

Or. en

Grozījums Nr. 733
Sylvie Goulard, Jürgen Klute, Ramon Tremosa i Balcells, Vincenzo Iovine, Robert 
Rochefort, Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Liam 
Aylward, Marian Harkin, Veronica Lope Fontagné

Regulas priekšlikums
15. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Produktus var realizēt, darot tos pieejamus 
pārtikas izplatīšanas shēmā 
vistrūcīgākajām personām Savienībā, kas 
izveidota ar Regulu (ES) Nr. […], ja tas 
paredzēts attiecīgajā shēmā. Tādā 
gadījumā šādu produktu uzskaites vērtība ir 
attiecīgā fiksētā valsts intervences cena, 
kas minēta 14. panta 2. punktā.

Produktus var realizēt, darot tos pieejamus 
pārtikas izplatīšanas shēmā 
vistrūcīgākajām personām Savienībā, kas 
izveidota ar Regulu (ES) Nr. […]. Tādā 
gadījumā šādu produktu uzskaites vērtība ir 
attiecīgā fiksētā valsts intervences cena, 
kas minēta 14. panta 2. punktā.

Or. en

Grozījums Nr. 734
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Regulas priekšlikums
15. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Produktus var realizēt, darot tos pieejamus 
pārtikas izplatīšanas shēmā 
vistrūcīgākajām personām Savienībā, kas 
izveidota ar Regulu (ES) Nr. […], ja tas 
paredzēts attiecīgajā shēmā. Tādā gadījumā 
šādu produktu uzskaites vērtība ir attiecīgā 
fiksētā valsts intervences cena, kas minēta 

Produktus var realizēt, darot tos pieejamus 
galvenokārt pārtikas izplatīšanas shēmā 
vistrūcīgākajām personām Savienībā, kas 
izveidota ar Regulu (ES) Nr. […], ja tas 
paredzēts attiecīgajā shēmā. Tādā gadījumā 
šādu produktu uzskaites vērtība ir attiecīgā 
fiksētā valsts intervences cena, kas minēta 
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14. panta 2. punktā. 14. panta 2. punktā.

Or. es

Pamatojums

Neatkarīgi no šīs shēmas tiesiskā pamata, valsts intervences produktu realizācija būtu jāsāk, 
darot tos pieejamus tiem, kam tiem ir visvairāk vajadzīgi.

Grozījums Nr. 735
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Regulas priekšlikums
15. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Produktus var realizēt, darot tos pieejamus 
pārtikas izplatīšanas shēmā 
vistrūcīgākajām personām Savienībā, kas 
izveidota ar Regulu (ES) Nr. […], ja tas 
paredzēts attiecīgajā shēmā. Tādā gadījumā 
šādu produktu uzskaites vērtība ir attiecīgā 
fiksētā valsts intervences cena, kas minēta 
14. panta 2. punktā.

Produktus var realizēt, darot tos pieejamus 
galvenokārt pārtikas izplatīšanas shēmā 
vistrūcīgākajām personām Savienībā, kas 
izveidota ar Regulu (ES) Nr. […], ja tas 
paredzēts attiecīgajā shēmā. Tādā gadījumā 
šādu produktu uzskaites vērtība ir attiecīgā 
fiksētā valsts intervences cena, kas minēta 
14. panta 2. punktā.

Or. es

Pamatojums

Šī atsauce būtu jāsaglabā regulā par vienotu TKO. Būtu skaidri jānorāda, ka šai būtu jābūt 
valsts intervences produktu primārai izmantošanai, jo 25 gadu laikā tā ir pierādījusi sevi kā 
ļoti veiksmīgu realizācijas metodi, un tai ir bijusi arī būtiska nozīme ļoti liela valsts 
intervences produktu daudzuma laišanas tirgū radītas tirgus nelīdzsvarotības novēršanā.

Grozījums Nr. 736
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Regulas priekšlikums
15.a pants (jauns)



PE492.801v01-00 158/159 AM\907930LV.doc

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

15.a pants
Obligātais atbalsts

1. Atbalstu piešķir privāti uzglabātam 
sviestam, kas ražots no krējuma, kurš 
iegūts tieši un tikai no govs piena.
2. Nosacījumus un prasības attiecībā uz 
šo apakšiedaļu, kā arī atbalsta apjomu 
privāti uzglabātam sviestam apstiprina 
Komisija ar deleģētajiem aktiem saskaņā 
ar 160. pantu un ar īstenošanas aktiem 
saskaņā ar 162. panta 2. punktā minēto 
pārbaudes procedūru.

Or. es

Pamatojums

Tuvojoties kvotu beigām, ir jābūt uzmanīgiem un jānodrošina „viegla piezemēšanās”. Tāpēc 
ir jāsaglabā obligātais atbalsts vismaz vēl divus gadus. Pēc tam Komisijai atkarībā no tirgus 
situācijas būtu jālemj, vai padarīt šo atbalstu par fakultatīvu vai ne.

Grozījums Nr. 737
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Regulas priekšlikums
15.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

15.a pants
Obligātais atbalsts

1. Atbalstu piešķir privāti uzglabātam 
sviestam, kas ražots no krējuma, kurš 
iegūts tieši un tikai no govs piena.
2. Nosacījumus un prasības attiecībā uz 
šo apakšiedaļu apstiprina Komisija ar 
deleģētajiem aktiem saskaņā ar 
160. pantu un ar īstenošanas aktiem 
saskaņā ar 162. panta 2. punktā minēto 
pārbaudes procedūru.
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3. Pasākumus Savienības atbalsta 
noteikšanai privāti uzglabātam sviestam 
apstiprina Padome saskaņā ar Līguma 
43. panta 3. punktu.

Or. es

Pamatojums

Tuvojoties kvotu beigām, ir jābūt uzmanīgiem un jānodrošina „viegla piezemēšanās”. Tāpēc 
ir jāsaglabā obligātais atbalsts vismaz vēl divus gadus. Pēc tam Komisijai atkarībā no tirgus 
situācijas būtu jālemj, vai padarīt šo atbalstu par fakultatīvu vai ne.


