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Grozījums Nr. 1849
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra
Regulas priekšlikums
II daļa – II sadaļa – III nodaļa – 3.a iedaļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a iedaļa
LĪGUMU SLĒGŠANAS SISTĒMAS

113.a pants
Līgumattiecības

1. Neskarot 104.a un 105.a panta 
nosacījumus attiecībā uz piena un piena 
produktu nozari un 101. panta 
nosacījumus attiecībā uz cukura nozari, 
ja dalībvalsts nolemj, ka šīs regulas 
1. panta 2. punktā minētajās nozarēs par 
katru tās teritorijā veiktu 
lauksaimniecības produktu piegādi no 
ražotāja pārstrādātājam vai izplatītājam ir 
jābūt starp abām pusēm noslēgtam 
rakstiskam līgumam, vai nolemj, ka 
pirmajam pircējam jāiesniedz rakstisks 
priekšlikums līguma noslēgšanai par 
lauksaimniecības produktu piegādi, ko 
veic ražotājs, šāds līgums vai šāds 
piedāvājums noslēgt līgumu atbilst 
2. punktā izklāstītajiem nosacījumiem.
Ja dalībvalsts nolemj, ka par katru 
attiecīgo produktu piegādi no ražotāja 
pircējam ir jābūt starp abām pusēm 
noslēgtam rakstiskam līgumam, tā lemj 
arī par to, kurš piegādes posms vai posmi 
aptverts vai aptverti ar šādu līgumu, ja 
attiecīgo produktu piegādi veic ar vienu 
vai vairāku pušu starpniecību.
Dalībvalstis nodrošina, ka attiecīgajā 
nozarē slēgto līgumu nosacījumi ir 
izpildīti, un izveido starpniecības 
mehānismu, ko izmanto gadījumā, ja, 
abpusēji vienojoties, šādu līgumu nevar 
noslēgt, tādējādi nodrošinot taisnīgas 
līgumattiecības.



PE492.804v01-00 4/142 AM\907936LV.doc

LV

2. Līgumu un līguma piedāvājumu:
a) sagatavo pirms piegādes;
b) sagatavo rakstiski; un
c) īpaši iekļauj šādus elementus:
i) par piegādi maksājamo cenu, kura:
– ir nemainīga un noteikta līgumā, vai
– tiek aprēķināta, apvienojot līgumā 
noteiktos faktorus, kas var ietvert tirgus 
rādītājus, kuri atspoguļo izmaiņas tirgus 
nosacījumos, piegādāto apjomu un 
piegādāto lauksaimniecības produktu 
kvalitāti vai sastāvu,
ii) attiecīgo produktu apjomu un kvalitāti, 
ko var piegādāt vai kas jāpiegādā, un 
šādu piegāžu grafiku,
iii) līguma darbības ilgumu, kas var būt 
noteikts ilgums vai nenoteikts ilgums ar 
izbeigšanas klauzulām,
iv) informāciju par maksājuma termiņiem 
un procedūrām,
v) pasākumus lauksaimniecības produktu 
savākšanai vai piegādei; un
vi) noteikumus, ko piemēro nepārvaramas 
varas gadījumos.
3. Atkāpjoties no 1. punkta, līgums un/vai 
līguma piedāvājums nav vajadzīgs, ja 
ražotājs attiecīgo produktu piegādā 
pircējam, kas ir kooperatīvs, kura 
dalībnieks ir arī ražotājs, ja kooperatīva 
statūtos vai noteikumos un lēmumos, kas 
paredzēti šajos statūtos vai pieņemti 
atbilstīgi šiem statūtiem, ir iekļauti 
noteikumi, kuru ietekme ir tāda pati kā 
tiem, kas noteikti 2. punkta a), b) un 
c) apakšpunktā.
4. Puses brīvi pārrunā visus ražotāju, 
savācēju, pārstrādātāju vai izplatītāju par 
lauksaimniecības produktu piegādi 
noslēgto līgumu elementus, tostarp tos, 
kas norādīti 2. punkta c) apakšpunktā.
Neatkarīgi no pirmās daļas:
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i) ja dalībvalsts nolemj, ka par 
lauksaimniecības produktu piegādi tiek 
slēgts rakstisks līgums saskaņā ar šā 
panta 1. punktu, tā var noteikt minimālo 
ilgumu, kas attieksies tikai uz rakstiskiem 
līgumiem starp lauksaimnieku un 
lauksaimniecības produktu pirmo pircēju. 
Šāds minimālais ilgums ir vismaz seši 
mēneši, un tas neietekmē iekšējā tirgus
pienācīgu darbību;
ii) ja dalībvalsts nolemj, ka pirmajam 
lauksaimniecības produktu pircējam 
saskaņā ar 1. punkta prasībām ir 
jāiesniedz lauksaimniekam rakstisks 
līguma piedāvājums, tā var paredzēt, ka 
piedāvājumā jānorāda minimālais šā 
līguma darbības ilgums, kā to šajā nolūkā 
nosaka valsts tiesību akti. Šāds 
minimālais ilgums ir vismaz seši mēneši,
un tas neietekmē iekšējā tirgus pienācīgu 
darbību.
Otrā daļa neskar ražotāja tiesības noraidīt 
šādu minimālo darbības ilgumu ar 
noteikumu, ka tas par noraidījumu paziņo 
rakstiski. Tādā gadījumā abas puses var 
brīvi apspriest visus līguma elementus, 
tostarp tos, kas norādīti 2. punkta 
c) apakšpunktā.
5. Dalībvalstis, kuras izmanto šajā pantā 
paredzētās iespējas, paziņo Komisijai par 
to, kā tās tiek piemērotas.
6. Komisija var pieņemt īstenošanas 
aktus, ar kuriem paredz nepieciešamos 
pasākumus attiecībā uz šā panta 2. punkta 
a) un b) apakšpunkta un 3. punkta 
vienādu piemērošanu, un pasākumus 
saistībā ar paziņojumiem, kas dalībvalstīm 
jāsniedz saskaņā ar šā panta prasībām.
Minētos īstenošanas aktus pieņem 
saskaņā ar 162. panta 2. punktā paredzēto 
pārbaudes procedūru.

Or. es
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Pamatojums

Ar šo grozījumu referenta ierosinātajā 113.a panta 1. punktā tiek iekļauta jauna daļa 
(Grozījums Nr. 333 M. Dantin ziņojumā). Regulas (ES) Nr. 261/2012 par līgumattiecībām 
piena un piena produktu nozarē pieņemšana lielā mērā tika novērtēta atzinīgi kā uzlabojums 
pārtikas apritē. Arī pārējās nozarēs ir jānodrošina iespēja izmantot brīvprātīgo 
līgumslēgšanas režīmu.

Grozījums Nr. 1850
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela
Regulas priekšlikums
113.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

113.a pants
Līgumattiecības

1. Ja dalībvalsts nolemj, ka par katra 
produkta piegādi no lauksaimnieka 
pārstrādātājam ir jābūt starp abām pusēm 
noslēgtam rakstiskam līgumam, minētais 
līgums atbilst 2. punktā noteiktajām 
prasībām. Pirmajā daļā aprakstītajā 
gadījumā attiecīgā dalībvalsts lemj arī, ka, 
ja produktu piegādi veic ar viena vai 
vairāku savācēju starpniecību, katrs 
piegādes posms ir atrunāts abu pušu 
savstarpējā līgumā. Šajā nolūkā 
„savācējs” ir uzņēmums, kas produktu 
pārved no lauksaimnieka vai cita savācēja 
pārstrādātājam vai citam savācējam ar 
nosacījumu, ka katrā gadījumā tiek 
nodotas produkta īpašumtiesības.
2. Līgumu:
a) sagatavo pirms piegādes;
b) sagatavo rakstiski; un
c) īpaši iekļauj šādus elementus:
i) par piegādi maksājamo cenu, kura:
– ir nemainīga un noteikta līgumā, un/vai
– ir mainīga atbilstīgi līgumā noteiktajiem 
faktoriem, īpaši situācijai tirgū, kā 
pamatā ir tirgus rādītāji, piegādātais 
apjoms un piegādāto lauksaimniecības 
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produktu kvalitāte vai sastāvs;
ii) attiecīgo produktu apjomu, ko var 
piegādāt un/vai kas jāpiegādā, un šādu 
piegāžu grafiku; un
iii) līguma darbības ilgumu, kas var būt 
arī nenoteikts ilgums ar izbeigšanas 
klauzulām.
3. Neatkarīgi no 1. punkta nosacījumiem, 
līgums nav vajadzīgs, ja lauksaimnieks 
attiecīgo produktu piegādā 
pārstrādātājam, kas ir kooperatīvs, kura 
dalībnieks ir arī lauksaimnieks, ja 
kooperatīva statūtos ir iekļauti noteikumi, 
kuru ietekme ir tāda pati kā tiem, kas 
minēti 2. punkta a), b) un c) apakšpunktā.
4. Puses brīvi pārrunā visus 
lauksaimnieku, savācēju vai pārstrādātāju 
par lauksaimniecības produktu piegādi 
noslēgto līgumu elementus, tostarp tos 
elementus, kas norādīti 2. punkta 
c) apakšpunktā.
5. Lai nodrošinātu vienādu šā panta 
piemērošanu, Komisija var īstenot 
nepieciešamos pasākumus, pieņemot 
īstenošanas aktus. Minētos īstenošanas 
aktus pieņem saskaņā ar 162. panta 
2. punktā paredzēto pārbaudes procedūru.

Or. es

Grozījums Nr. 1851
Eric Andrieu, Marc Tarabella
Regulas priekšlikums
113.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

113.b pants
Sarunas par līgumu slēgšanu
1. Saskaņā ar 106. pantu atzīta ražotāju 
organizācija kādā no nozarēm, kas 
minētas šīs regulas 1. panta 2. punktā, 
ražotāju vārdā, kas ir šīs organizācijas
dalībnieki, attiecībā uz visu vai daļu no to 
kopējā ražošanas apjoma var risināt 
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sarunas par līgumiem par 
lauksaimniecības produktu piegādi no 
ražotāja pārstrādātājam, starpniekam vai 
izplatītājam.
2. Ražotāju organizācijas sarunas var 
notikt:
a) neatkarīgi no tā, vai ražotāji 
īpašumtiesības uz attiecīgajiem 
produktiem nodod ražotāju organizācijai;
b) neatkarīgi no tā, vai pārrunātā cena ir 
tāda pati attiecībā uz visu vai dažu 
ražotāju, kuri ir ražotāju organizācijas 
dalībnieki, kopējo ražošanas apjomu;
c) ar noteikumu, ka attiecīgie ražotāji nav 
citas ražotāju organizācijas dalībnieki, 
kura to vārdā arī risina sarunas par 
šādiem līgumiem; tomēr pienācīgi 
pamatotos gadījumos, kad ražotājiem 
pieder divas atšķirīgas ražošanas vienības 
ģeogrāfiski dažādos apgabalos, 
dalībvalstis var atkāpties no šā 
nosacījuma;
d) ar noteikumu, ka uz attiecīgajiem 
produktiem neattiecas pienākums 
piegādāt, kas izriet no lauksaimnieka 
līdzdalības kooperatīvā atbilstoši 
nosacījumiem, kuri paredzēti kooperatīva 
statūtos vai noteikumos un lēmumos, kas 
paredzēti šajos statūtos vai pieņemti 
atbilstīgi šiem statūtiem; un
e) ja ražotāju organizācija informē tās 
dalībvalsts vai dalībvalstu kompetentās 
iestādes, kurās tā darbojas, par 
lauksaimniecības produktu apjomu, par 
kuru tiek risinātas šādas sarunas.
3. Šajā pantā atsauces uz ražotāju 
organizācijām ietver arī ražotāju 
organizāciju apvienības.
4. Dalībvalstis, kurās notiek sarunas 
saskaņā ar šo pantu, paziņo Komisijai par 
2. punkta e) apakšpunkta piemērošanu.
5. Robežvērtības, ar ko nosaka ražošanas 
apjomus, uz kuriem var attiekties 
kolektīvās sarunas, atrodami šās regulas 



AM\907936LV.doc 9/142 PE492.804v01-00

LV

pielikumā.

Or. fr

Grozījums Nr. 1852
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela
Regulas priekšlikums
113.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

113.b pants
Sarunas par līgumu slēgšanu

1. Sarunas par līgumu par produkta 
piegādi no lauksaimnieka pārstrādātājam 
vai savācējam 100.a panta 1. punkta otrās 
daļas izpratnē var risināt ražotāju 
organizācija, kas ir atzīta saskaņā ar 
106. pantu un kura šīs sarunas risina to 
lauksaimnieku vārdā, kas ir organizācijas 
biedri, par daļu vai visu kopējo ražošanas 
apjomu.
2. Ražotāju organizācijas sarunas var 
notikt:
a) neatkarīgi no tā, vai lauksaimnieki 
īpašumtiesības uz attiecīgajiem 
produktiem nodod ražotāju organizācijai;
b) neatkarīgi no tā, vai pārrunātā cena ir 
tāda pati attiecībā uz visu vai dažu 
lauksaimnieku, kuri ir ražotāju 
organizācijas dalībnieki, kopējo ražošanas 
apjomu;
c) ar noteikumu, ka konkrētas ražotāju 
organizācijas produktu kopējais apjoms, 
par ko tiek risinātas sarunas, 
nepārsniedz:
i) 3,5 % no Savienības kopējās 
produkcijas, un
ii) 33 % no jebkuras tās dalībvalsts 
kopējās valsts produkcijas, par kuru šādas 
ražotāju organizācijas sarunas tiek 
risinātas, kā arī
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iii) 33 % no visu to dalībvalstu kopējās 
apvienotās valsts produkcijas, par kurām 
šādas ražotāju organizācijas sarunas tiek 
risinātas;
d)ar noteikumu, ka attiecīgie 
lauksaimnieki nav citas ražotāju 
organizācijas dalībnieki, kura to vārdā arī 
risina sarunas par šādiem līgumiem;
e) ar noteikumu, ka ražotāju organizācija 
informē tās dalībvalsts vai dalībvalstu 
kompetentās iestādes, kurās tā darbojas.
3. Šajā pantā atsauces uz ražotāju 
organizācijām ietver arī ražotāju 
organizāciju apvienības. Ņemot vērā 
vajadzību nodrošināt to, ka šīs apvienības
tiek atbilstoši uzraudzītas, Komisija ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus 
saskaņā ar 160. pantā minēto procedūru 
par šādu apvienību atzīšanas 
nosacījumiem.
4. Neskarot 2. punkta c) apakšpunkta ii) 
un iii) punktā minētos nosacījumus, pat ja 
netiek pārsniegta 33 % robežvērtība, 
otrajā panta daļā minētā konkurences 
iestāde atsevišķā gadījumā var nolemt, ka 
ražotāju organizācija sarunas nevar 
risināt, ja iestāde uzskata, ka tas ir 
nepieciešams, lai savā teritorijā novērstu 
izslēgšanu no konkurences vai nopietnus
ierobežojumus MVU, kas ir attiecīgā
produktu pārstrādātāji.
Šā punkta pirmajā daļā minēto lēmumu 
pieņem Komisija ar īstenošanas aktu, kas 
pieņemts saskaņā ar Regulas (EK) 
Nr. 1/2003 14. pantā minēto 
konsultēšanas procedūru attiecībā uz 
sarunām par vairāku dalībvalstu 
produkciju. Citos gadījumos lēmumu 
pieņem tās dalībvalsts konkurences 
iestāde, par kuras produkciju tiek 
risinātas sarunas. Šā punkta pirmajā un 
otrajā daļā minētie lēmumi nav spēkā,
pirms tos paziņo attiecīgajiem 
uzņēmumiem.
5. Šajā pantā:
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a) „dalībvalsts konkurences iestāde” ir 
Regulas (ES) Nr. 1/2003 5. pantā minētā 
iestāde;
b) „MVU” ir mikro, mazais vai vidējais 
uzņēmums Komisijas Rekomendācijas 
2003/361/EK izpratnē.

Or. es

Pamatojums

Kopējai lauksaimniecības politikai ir jāveicina lauksaimniecības kooperatīvu izveide un 
līgumu slēgšana starp ražotājiem un pārstrādātājiem, tādējādi arī citām nozarēm piemērojot 
piena nozarē spēkā esošos režīmus.

Grozījums Nr. 1853
Izaskun Bilbao Barandica
Regulas priekšlikums
113.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

113.b pants
Sarunas par līgumu slēgšanu ar citām 

nozarēm
Sarunas par līgumu slēgšanu citās 
nozarēs, tostarp augļu un dārzeņu nozarē 
un pārstrādes jomā
Neskarot 104. un 105. pantā minēto, 
noteikumus pieņem saskaņā ar Līguma 
par Eiropas Savienības darbību 42. pantu 
un 43. panta 2. punktu, lai atzītas ražotāju 
organizācijas, kā arī lauksaimnieku vai to 
apvienību kooperatīvi varētu apspriesties 
par iespējamo līgumu nosacījumiem ar 
pircēju, tostarp varētu apspriest dažu vai 
visu organizācijas biedru produkcijas 
cenu.
Lai dažādajās lauksaimniecības nozarēs 
saglabātu efektīvu konkurenci, Eiropas 
Parlamentam un Padomei ir kopīgi 
jāierobežo sarunu apmērs, gluži tāpat kā 
piena nozarē; šāds ierobežojums var būt
izteikts kā, piemēram, Savienības 
produkcijas procentuālā daļa vai jebkuras 
tās dalībvalsts produkcijas procentuālā 
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daļa, par kuru tiek risinātas sarunas.
Ar ražošanas izmaksām saistītos 
objektīvos rādītājus var ņemt vērā, 
pārrunājot cenas iespējamiem līgumiem 
starp pirmajā daļā minētajiem ražotājiem 
un pircējiem atbilstoši iepriekšējā daļā 
minētajiem noteikumiem, kā arī tāpēc, lai 
nodrošinātu taisnīgāku tās pievienotās 
vērtības sadali, kas rodas piegādes ķēdē.

Or. es

Pamatojums

Se deben ampliar ciertas medidas del paquete lácteo a otros sectores, especialmente la 
capacidad por parte de las organizaciones y cooperativas de productores de poder negociar 
de una manera agrupada los términos del contrato, incluyendo el precio.El artículo 42 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) establece que las normas sobre la 
competencia de la Unión, son aplicables a la producción y al comercio de los productos 
agrícolas sólo en la medida determinada por el Parlamento Europeo y el Consejo, en el 
marco de las disposiciones del artículo 43, apartado 2 del TFUE, el cual prevé el 
establecimiento de la organización común de los mercados agrícolas.De la misma manera 
que las normas de competencia prohíben la venta a perdidas en la cadena de suministros, se 
debe evitar posibles imposiciones al sector productor que fuercen a una venta de sus 
producciones por debajo de sus costes de producción, en aras de una distribución más 
equitativa del valor añadido generado a lo largo de la cadena de suministros.

Grozījums Nr. 1854
Rareş-Lucian Niculescu
Regulas priekšlikums
113.c pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

113.c pants
Līgumi apiņu nozarē

1. Visus ražotāja vai ražotāju 
organizācijas un pircēja līgumus par 
Savienībā audzētu apiņu piegādi reģistrē 
iestādes, ko katra attiecīgā dalībvalsts ir 
nozīmējusi šim mērķim.
2. Līgumu, kas saistīts ar noteikta 
daudzuma piegādi par konkrētu cenu 
periodā, kurš attiecas uz vienu vai 
vairākām ražām un ir noslēgts pirms 
pirmās attiecīgās ražas gada 1. augusta, 
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dēvē par „līgumu, kas noslēgts iepriekš”. 
Šādu līgumu reģistrē atsevišķi.
3. Informāciju, kas ir reģistrācijas 
pamatā, var izmantot vienīgi šās regulas 
mērķiem.
4. Komisija sagatavo sīki izstrādātus
noteikumus, kas jāievēro, lai reģistrētu 
līgumu par apiņu piegādi.

Or. en

Grozījums Nr. 1855
Rareş-Lucian Niculescu
Regulas priekšlikums
114. pants – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ņemot vērā vajadzību nodrošināt to, lai 
ražotāju organizāciju, olīveļļas un galda 
olīvu nozares tirgus dalībnieku 
organizāciju un starpnozaru organizāciju 
mērķi un pienākumi būtu skaidri noteikti 
un veicinātu šādu organizāciju darbības 
efektivitāti, Komisija ir pilnvarota saskaņā 
ar 160. pantu pieņemt deleģētos aktus par 
ražotāju organizācijām, ražotāju 
organizāciju apvienībām, starpnozaru 
organizācijām un tirgus dalībnieku 
organizācijām saistībā ar:

Ņemot vērā vajadzību nodrošināt to, lai 
ražotāju organizāciju, olīveļļas un galda 
olīvu nozares tirgus dalībnieku 
organizāciju un starpnozaru organizāciju 
mērķi un pienākumi būtu skaidri noteikti 
un veicinātu šādu organizāciju darbības 
efektivitāti, Komisija ir pilnvarota katrai 
1. panta 2. punktā minētajai nozarei 
atsevišķi saskaņā ar 160. pantu pieņemt 
deleģētos aktus par ražotāju organizācijām, 
ražotāju organizāciju apvienībām, 
starpnozaru organizācijām un tirgus 
dalībnieku organizācijām saistībā ar:

Or. en

Grozījums Nr. 1856
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra
Regulas priekšlikums
114. pants – 1. daļa – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) konkrētiem mērķiem, kurus varētu,
vajadzētu vai nevajadzētu sasniegt šādām 
organizācijām un apvienībām, tostarp 
atkāpēm no 106.–109. pantā noteiktajiem 
mērķiem;

a) konkrētiem mērķiem, kurus varētu, 
vajadzētu vai nevajadzētu sasniegt šādām 
organizācijām un apvienībām augļu un 
dārzeņu, olīveļļas un galda olīvu, kā arī 
vīna nozarēs, tostarp atkāpēm no 106.–
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109. pantā noteiktajiem mērķiem;

Or. es

Pamatojums

Konkrētie mērķi ir minēti pamatdokumenta 106. un 108. pantā. Deleģētie akti būtu jāizmanto 
vienīgi attiecībā uz iepriekš minētajām nozarēm.

Grozījums Nr. 1857
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet
Regulas priekšlikums
114. pants – 1. daļa – aa punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) horizontālām rekomendācijām 
starparodu nolīgumiem, ko organizācijas 
ir noslēgušas saskaņā ar starparodu 
nolīgumu vadlīniju 108. pantu;

Or. en

Grozījums Nr. 1858
Marc Tarabella
Regulas priekšlikums
114. pants – 1. daļa – aa punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) horizontālām rekomendācijām 
starpnozaru nolīgumiem, ko organizācijas 
ir noslēgušas atbilstoši starpnozaru 
nolīgumu vadlīniju 108. pantam.

Or. fr

Grozījums Nr. 1859
Rareş-Lucian Niculescu
Regulas priekšlikums
114. pants – 1. daļa – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) šādu organizāciju un apvienību 
statūtiem, atzīšanu, struktūru, juridiskas 
personas statusu, dalību, lielumu, 
pārskatatbildību un pasākumiem, 

b) šādu organizāciju un apvienību 
statūtiem, atzīšanu, struktūru, juridiskas 
personas statusu, dalību, lielumu, 
pārskatatbildību un pasākumiem, no 
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106. panta d) punktā minēto prasību 
ražotāju organizācijas atzīšanai, proti, ka 
tā neieņem dominējošu stāvokli 
attiecīgajā tirgū, ja vien tas nav vajadzīgs 
Līguma 39. pantā minēto mērķu 
sasniegšanai, no atzīšanas izrietošajām 
sekām, atzīšanas atsaukšanu un to 
apvienošanos;

atzīšanas izrietošajām sekām, atzīšanas 
atsaukšanu un to apvienošanos;

Or. en

Grozījums Nr. 1860
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra
Regulas priekšlikums
114. pants – 1. daļa – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) šādu organizāciju un apvienību 
statūtiem, atzīšanu, struktūru, juridiskas 
personas statusu, dalību, lielumu, 
pārskatatbildību un pasākumiem, 
106. panta d) punktā minēto prasību 
ražotāju organizācijas atzīšanai, proti, ka 
tā neieņem dominējošu stāvokli 
attiecīgajā tirgū, ja vien tas nav vajadzīgs 
Līguma 39. pantā minēto mērķu 
sasniegšanai, no atzīšanas izrietošajām 
sekām, atzīšanas atsaukšanu un to 
apvienošanos; 

b) šādu organizāciju un apvienību 
statūtiem, atzīšanu, struktūru, juridiskas 
personas statusu, dalību, lielumu, 
pārskatatbildību un pasākumiem, no 
atzīšanas izrietošajām sekām, atzīšanas 
atsaukšanu un to apvienošanos;

Or. es

Pamatojums

Svītrota norāde uz 106. panta d) punktu.

Grozījums Nr. 1861
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre
Regulas priekšlikums
114. pants – 1. daļa – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) šādu organizāciju un apvienību 
statūtiem, atzīšanu, struktūru, juridiskas 
personas statusu, dalību, lielumu, 
pārskatatbildību un pasākumiem, 

b) šādu organizāciju un apvienību 
statūtiem, struktūru, juridiskas personas 
statusu, dalību, lielumu, pārskatatbildību 
un pasākumiem, 106. panta d) punktā 
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106. panta d) punktā minēto prasību 
ražotāju organizācijas atzīšanai, proti, ka tā 
neieņem dominējošu stāvokli attiecīgajā 
tirgū, ja vien tas nav vajadzīgs Līguma 
39. pantā minēto mērķu sasniegšanai, no 
atzīšanas izrietošajām sekām, atzīšanas 
atsaukšanu un to apvienošanos;

minēto prasību ražotāju organizācijas 
atzīšanai, proti, ka tā neieņem dominējošu 
stāvokli attiecīgajā tirgū, ja vien tas nav 
vajadzīgs Līguma 39. pantā minēto mērķu 
sasniegšanai, no apvienošanās izrietošajām 
sekām;

Or. en

Pamatojums

114. pantā minētais pilnvaro Komisiju pieņemt deleģētos aktus, izvirzot sīki izstrādātus 
noteikumus attiecībā uz ražotāju organizācijām. To starpā jāiekļauj noteikums par atzīšanu, 
kā arī nepārprotams noteikums par to, kad atzīšanu var atcelt vai apturēt un kad var pieprasīt 
īstenot pasākumus stāvokļa izlabošanai.

Grozījums Nr. 1862
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre
Regulas priekšlikums
114. pants – 1. daļa – ba punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) atzīšanas, atzīšanas atcelšanas un 
apturēšanas noteikumiem, kā arī 
prasībām šādām organizācijām un 
apvienībām īstenot pasākumus stāvokļa 
izlabošanai, ja netiek izpildīti atzīšanas 
kritēriji;

Or. en

Pamatojums

114. pantā minētais pilnvaro Komisiju pieņemt deleģētos aktus, izvirzot sīki izstrādātus 
noteikumus attiecībā uz ražotāju organizācijām. To starpā jāiekļauj noteikums par atzīšanu, 
kā arī nepārprotams noteikums par to, kad atzīšanu var atcelt vai apturēt un kad var pieprasīt 
īstenot pasākumus stāvokļa izlabošanai.

Grozījums Nr. 1863
Rareş-Lucian Niculescu
Regulas priekšlikums
114. pants – 1. daļa – f punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) dažu organizāciju noteikumu f) dažu organizāciju noteikumu 
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attiecināšanu uz ražotājiem, kas nav biedri, 
kā minēts 110. pantā, un obligātās 
finansiālās iemaksas no tiem, kas nav 
biedri, kā minēts 111. pantā, ieskaitot 
stingrāku ražošanas noteikumu sarakstu, 
kuru var paplašināt saskaņā ar 110. panta 
4. punkta pirmās daļas b) apakšpunktu, 
papildu prasības par pārstāvību, 
attiecīgajām ekonomiskajām zonām, arī 
Komisijas veiktu pārbaudi par to 
noteikšanu, minimālajiem periodiem, cik 
ilgi noteikumiem jābūt spēkā pirms to 
piemērošanas paplašināšanas, personām 
vai organizācijām, kurām var piemērot 
noteikumus vai iemaksas, un apstākļiem, 
kādos Komisija var pieprasīt, lai 
noteikumu piemērošanas paplašināšanu vai 
obligāto iemaksu noteikšanu atteiktu vai 
atceltu.

attiecināšanu uz ražotājiem, kas nav biedri, 
kā minēts 110. pantā, ņemot vērā mērķus, 
ko katra no šīm organizācijām var izvirzīt 
atbilstoši 106., 107. un 108. pantā 
minētajam, un obligātās finansiālās 
iemaksas no tiem, kas nav biedri, kā minēts 
111. pantā, ieskaitot stingrāku ražošanas 
noteikumu sarakstu, kuru var paplašināt 
saskaņā ar 110. panta 4. punkta pirmās 
daļas b) apakšpunktu, papildu prasības par 
pārstāvību, attiecīgajām ekonomiskajām 
zonām, arī Komisijas veiktu pārbaudi par 
to noteikšanu, minimālajiem periodiem, cik 
ilgi noteikumiem jābūt spēkā pirms to 
piemērošanas paplašināšanas, personām 
vai organizācijām, kurām var piemērot 
noteikumus vai iemaksas, un apstākļiem, 
kādos Komisija var pieprasīt, lai 
noteikumu piemērošanas paplašināšanu vai 
obligāto iemaksu noteikšanu atteiktu vai 
atceltu.

Or. en

Grozījums Nr. 1864
Esther de Lange
Regulas priekšlikums
114. pants – 1. daļa – fa punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fa) dabas resursu ilgtspējīgas pārvaldības 
sasniegšanu, ļaujot atzītām ražotāju 
organizācijām, tostarp kooperatīviem,
panākt horizontālu un vertikālu
vienošanos ar konkurentiem un 
partneriem pārtikas apritē par to, ka cenā 
tiek iekļautas izmaksas saistībā ar 
ieguldījumiem ilgtspējīgā ražošanā;

Or. en

Grozījums Nr. 1865
Rareş-Lucian Niculescu
Regulas priekšlikums
115. pants – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija ar īstenošanas aktiem var pieņemt 
vajadzīgos pasākumus, kas saistīti ar šo 
nodaļu, jo īpaši 110. un 112. pantā minēto 
pasākumu īstenošanai vajadzīgās 
procedūras un tehniskos nosacījumus. Šos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
162. panta 2. punktā minēto pārbaudes 
procedūru.

Komisija ar īstenošanas aktiem var pieņemt 
vajadzīgos pasākumus, kas saistīti ar šo 
nodaļu, jo īpaši 110. un 112. pantā minēto 
pasākumu īstenošanai vajadzīgās 
procedūras un tehniskos nosacījumus. Šos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
162. panta 2. punktā minēto pārbaudes 
procedūru. Komisija ar īstenošanas aktiem 
veic nepieciešamos pasākumus 110. panta 
2. punktā minētā jēdziena „ekonomiskā 
zona” ieviešanai.

Or. en

Grozījums Nr. 1866
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer
Regulas priekšlikums
II daļa – II sadaļa – III nodaļa – 4.a iedaļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a IEDAĻA
DALĪBVALSTU PĀRVALDES IESPĒJA

116.a pants
Pārvaldes iespēja

Ņemot vērā katras atsevišķās dalībvalsts 
īpašo situāciju un to, cik lielā mērā ir 
attīstījušās ražotāju un tirgus dalībnieku
organizācijas, kad ražotāju organizācijas
ir īpaši maz attīstītas, šajā regulā 
paredzētos ražotāju organizāciju 
pienākumus var pildīt dalībvalstu iestādes.

Or. pt

Grozījums Nr. 1867
Marc Tarabella
Regulas priekšlikums
II daļa – II sadaļa – III nodaļa – 4.a iedaļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a IEDAĻA
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Pārredzamība un informācija par tirgu un 
pielāgojumiem

116.a pants
Eiropas instruments pārtikas produktu 

cenu uzraudzībai
1. Lai uzņēmumus un visas valsts iestādes 
informētu par cenu noteikšanu visā 
pārtikas apritē, kā arī lai atvieglotu tirgus 
tendenču noteikšanu un reģistrāciju, 
Komisija regulāri ziņo Padomei un 
Parlamentam par Eiropas instrumenta 
pārtikas produktu cenu uzraudzībai 
darbībām un par tā pētījumu rezultātiem, 
kā arī nodrošina šo rezultātu publicēšanu.
2. Lai piemērotu 1. punktu un saistībā ar 
valstu statistikas biroju un cenu 
novērošanas centru darbu, izmantojot šo 
instrumentu, ievāc statistikas datus un 
informāciju, kas nepieciešama analīžu un 
pētījumu veikšanai saistībā ar:
a) ražošanu un piegādi;
b) cenu un, cik iespējams, peļņas normu 
noteikšanas mehānismiem attiecībā uz 
visu pārtikas apriti Savienībā un 
dalībvalstīs;
c) cenu tendencēm un, cik iespējams, 
peļņas normām visos pārtikas aprites
posmos Savienībā un dalībvalstīs un visās 
lauksaimniecības un lauksaimniecības 
pārtikas produktu nozarēs, jo īpaši augļu 
un dārzeņu, piena un piena produktu, kā 
arī gaļas izstrādājumu nozarēs;
d) tirgus attīstības prognozēšanu īsā un 
vidējā termiņā.
Šā punkta kontekstā instrumentu izmanto 
galvenokārt, lai visos pārtikas aprites
posmos Savienībā un dalībvalstīs pētītu 
eksportu un importu, lauku saimniecības 
cenas, patērētāju maksātās cenas, peļņas 
normas, ražošanas, kā arī pārstrādes un 
izplatīšanas izmaksas;
e) mērķa cenas diapazona aprēķināšanu. 
Pamatojoties uz statistikas datiem, ar 
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Eiropas instrumentu pārtikas produktu 
cenu uzraudzībai aprēķinās mērķa cenas 
diapazonu. Vērā tiks ņemtas ražošanas 
izmaksas. Ja cena neatbildīs mērķa cenas 
diapazonam, Eiropas instruments pārtikas 
produktu cenu uzraudzībai aicinās 
pielāgot daudzumu, izmantojot virkni 
instrumentu, tostarp tos, kas minēti
156.a pantā, lai nodrošinātu piegādes 
atbilstību pieprasījumam un cenas
atbilstību sākotnēji aprēķinātajam mērķa 
cenas diapazonam;
f) uzņēmumu koncentrācijas augšupeju 
ieguldījumu nozarēs, cenšoties regulāri 
palielināt ieguldījumu izmaksas. Šīs 
izmaksas ir viens no galvenajiem piegādes 
ķēdes nepilnību iemesliem, kā rezultātā ir 
ļoti grūti nodrošināt pievienotās vērtības 
taisnīgu sadali piegādes ķēdē.

Or. fr

Pamatojums

Il est primordial d'instaurer un Instrument européen de surveillance des prix des denrées 
alimentaires pour collecter des données concrètes sur la situation du marché. Ces données 
comprennent les prix du lait, le développement des coûts de production du lait, la demande, 
l'offre ainsi que les marges de tous les acteurs de la chaîne alimentaire. Cependant, une 
observation du marché n'est pas suffisante. L'Instrument européen de surveillance des prix 
des denrées alimentaires doit être équipé de tous les instruments nécessaires pour réagir - sur 
base des informations sur le marché dont il dispose - à des situations concrètes sur le marché, 
afin que l'offre puisse être adaptée à la demande. De plus, afin d'avoir une vision globalisée 
du marché, l'Instrument européen de surveillance des prix des denrées alimentaires devrait 
pouvoir collecter des données sur les prix des intrans, lesquels sont de plus en plus 
rapidement liés à l'évolution des prix des marchés à terme des matières premières agricoles. 
La concentration des entreprises de l'amont est une réalité et il y a donc lieu d'intégrer ce 
secteur dans l'analyse.

Grozījums Nr. 1868
José Bové
Verts/ALE grupas vārdā
Regulas priekšlikums
II daļa – II sadaļa – III nodaļa – 4.a iedaļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a IEDAĻA (jauna)
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PĀRREDZAMĪBA, INFORMĀCIJA 
PAR TIRGU UN PIELĀGOJUMI

116.a pants
Eiropas instruments pārtikas produktu 
cenu uzraudzībai
1. Lai uzņēmumus un visas valsts iestādes 
informētu par cenu noteikšanu visā 
pārtikas apritē, kā arī lai atvieglotu tirgus 
tendenču noteikšanu un reģistrāciju, 
Komisija regulāri ziņo Padomei un 
Parlamentam par Eiropas instrumenta 
pārtikas produktu cenu uzraudzībai 
darbībām un par tā pētījumu rezultātiem, 
kā arī nodrošina šo rezultātu publicēšanu.
2. Lai piemērotu 1. punktu un saistībā ar 
valstu statistikas biroju un cenu 
novērošanas centru darbu, izmantojot šo 
instrumentu, ievāc statistikas datus un 
informāciju, kas nepieciešama analīžu un 
pētījumu veikšanai saistībā ar:
b) cenu un, cik iespējams, peļņas normu 
noteikšanas mehānismiem attiecībā uz 
visu pārtikas apriti Savienībā un 
dalībvalstīs;
c) cenu tendencēm un, cik iespējams, 
peļņas normām visos pārtikas aprites
posmos Savienībā un dalībvalstīs un visās 
lauksaimniecības un lauksaimniecības 
pārtikas produktu nozarēs, jo īpaši augļu 
un dārzeņu, piena un piena produktu, kā 
arī gaļas izstrādājumu nozarēs;
d) tirgus attīstības prognozēšanu īsā un 
vidējā termiņā.
Šā punkta kontekstā instrumentu izmanto 
galvenokārt eksporta un importa, lauku 
saimniecības cenu, patērētāju maksāto 
cenu, peļņas normu, ražošanas, 
pārstrādes un izplatīšanas izmaksu 
pētīšanai visos pārtikas aprites posmos 
Savienībā un dalībvalstīs;
e) pamatojoties uz apkopotajiem 
statistikas datiem, Eiropas uzraudzības 
instruments aprēķina mērķa cenu 
diapazonu pienam. Mērķa cenu 
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diapazonā vērā ņem piena produkcijas 
ražošanas izmaksas. Ja cena neatbilst
mērķa cenu diapazonam, Eiropas 
uzraudzības instruments ierosina pielāgot 
apjomu, izmantojot virkni instrumentu, 
tostarp tos, kas minēti 156.a pantā, lai 
piegādi pielāgotu pieprasījumam un lai 
novērstu, to, ka cena ir zemāka par 
aprēķināto mērķa cenu diapazonu.

Or. fr

Pamatojums

Ir ļoti svarīgi izveidot Eiropas uzraudzības instrumentu, lai apkopotu konkrētus datus par 
situāciju tirgū, īpaši par piena cenām, piena ražošanas izmaksu attīstību, kā arī pieprasījuma, 
piedāvājuma un visu pārtikas aprites tirgus dalībnieku peļņu. Tomēr svarīga nav tikai tirgus 
novērošana. Eiropas uzraudzības instrumenta ietvaros ir jābūt iespējai izmantot rīkus, lai 
reaģētu uz konkrētām tirgus situācijām, nolūkā, izmantojot savas tirgus zināšanas, pielāgot
piedāvājuma apjomu pieprasījumam.

Grozījums Nr. 1869
Britta Reimers
Regulas priekšlikums
116.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

116.a pants
Eiropas instruments pārtikas produktu 

cenu uzraudzībai
Lai ražotājam un starpnozaru 
organizācijām būtu vieglāk reģistrēt 
tirgus attīstību, Eiropas instruments 
pārtikas produktu cenu uzraudzībai
sadarbībā ar Eurostat, valstu statistikas 
birojiem un valstu cenu novērošanas 
iestādēm regulāri pēta cenu tendences 
galvenajās lauksaimniecības nozarēs, kā 
arī izsaka īstermiņa un ilgtermiņa 
prognozes.

Or. en

Grozījums Nr. 1870
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora
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Regulas priekšlikums
III daļa – -1. nodaļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1. nodaļa
Vispārēji noteikumi

116.a pants
Vispārēji principi

Ja šī regula vai saskaņā ar to pieņemtie 
noteikumi neparedz citādi, tirdzniecībā ar 
trešām valstīm aizliegts:
a) iekasēt jebkādu maksu, kas ir 
līdzvērtīga muitas nodoklim;
b) piemērot jebkādu kvantitatīvu 
ierobežojumu vai veikt jebkādu 
pasākumu, kam ir līdzvērtīga ietekme.

Or. es

Pamatojums

Regulā ir jāatstāj šī nodaļa un panta ievaddaļa. Ievaddaļā ir noteikts pamata vispārējs 
princips, kas ir jāņem vērā tirdzniecībā ar trešām valstīm.

Grozījums Nr. 1871
Britta Reimers
Regulas priekšlikums
117. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Neskarot gadījumus, kad importa vai 
eksporta licences ir vajadzīgas saskaņā ar 
šo regulu, var noteikt, ka viena vai vairāku 
lauksaimniecības produktu importam 
Savienībā ar mērķi tos laist brīvā apgrozībā 
vai eksportam no Savienības ir jāuzrāda 
licence, ņemot vērā licenču vajadzību 
attiecīgo tirgu pārvaldībai un jo īpaši 
attiecīgo produktu tirdzniecības 
uzraudzībai.

1. Neskarot gadījumus, kad importa vai 
eksporta licences ir vajadzīgas saskaņā ar 
šo regulu, var noteikt, ka viena vai vairāku 
lauksaimniecības produktu importam 
Savienībā ar mērķi tos laist brīvā apgrozībā 
vai eksportam no Savienības ir jāuzrāda 
licence, ņemot vērā licenču vajadzību 
attiecīgo tirgu pārvaldībai.

Or. de
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Pamatojums

Das Grundprinzip sollte sein, dass Lizenzen nur zur Verwaltung von Ein- und 
Ausfuhrzollkontingenten und beimGebrauch von Ausfuhrerstattungen nötig sind. Für 
Unternehmen stellen Lizenzen eine Last dar und solltendeshalb nicht als eine einfache Quelle 
für Statistiken, die auch anderswo beschafft werden können,missbraucht werden. Instrumente 
wie z.B der „Global Trade Atlas“ bieten präzise Daten über Handelsströmean, die direkt von 
Zollbehörden aus der gesamten Welt erlangt werden. Der europäische Milchsektor ist 
vonAusfuhren abhängig und diese Tendenz wird sich in den Jahren nach der Abschaffung der 
Milchkontingentewahrscheinlich weiter bestätigen. Eine allgemeine Lizenzpflicht, so wie sie 
vom Herrn Dantin vorgeschlagen wird, würde sicher die Ausfuhrleistung der EU-
Milchbranche beeinträchtigen. Händler würden Lizenzanträge inder Tat nur einreichen, 
wenn sie sich sicher sind, dass die Ausfuhren auch stattfinden können, da sonst die Sicherheit 
verfällt.

Grozījums Nr. 1872
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora
Regulas priekšlikums
117. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Neskarot gadījumus, kad importa vai 
eksporta licences ir vajadzīgas saskaņā ar 
šo regulu, var noteikt, ka viena vai vairāku 
lauksaimniecības produktu importam 
Savienībā ar mērķi tos laist brīvā apgrozībā 
vai eksportam no Savienības ir jāuzrāda 
licence, ņemot vērā licenču vajadzību 
attiecīgo tirgu pārvaldībai un jo īpaši 
attiecīgo produktu tirdzniecības 
uzraudzībai.

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. es

Grozījums Nr. 1873
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra
Regulas priekšlikums
117. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Neskarot gadījumus, kad importa vai 
eksporta licences ir vajadzīgas saskaņā ar 
šo regulu, var noteikt, ka viena vai vairāku 
lauksaimniecības produktu importam 
Savienībā ar mērķi tos laist brīvā apgrozībā 

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)
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vai eksportam no Savienības ir jāuzrāda 
licence, ņemot vērā licenču vajadzību 
attiecīgo tirgu pārvaldībai un jo īpaši 
attiecīgo produktu tirdzniecības 
uzraudzībai.

Or. es

Grozījums Nr. 1874
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora
Regulas priekšlikums
117. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Par turpmāk minēto produktu 
ievešanu var prasīt importa licenci:
a) labība;
b) rīsi;
c) cukurs;
d) sēklas;
e) olīveļļa un galda olīvas attiecībā uz 
produktiem, kas atbilst KN kodam 1509, 
1510 00, 0709 90 39, 0711 20 90, 
2306 90 19, 1522 00 31 un 1522 00 39;
f) lini un kaņepes, ciktāl tas attiecas uz 
kaņepēm;
g) augļi un dārzeņi;
h) pārstrādāti augļi un dārzeņi;
i) banāni;
j) vīns;
k) dzīvie augi;
l) liellopu un teļa gaļa;
m) piens un piena produkti;
n) cūkgaļa;
o) aitas un kazas gaļa;
p) olas;
q) mājputnu gaļa;
r) lauksaimnieciskas izcelsmes etilspirts.
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Par turpmāk minēto produktu eksportu 
var prasīt eksporta licenci:
a) labība;
b) rīsi;
c) cukurs;
d) olīveļļa un galda olīvas attiecībā uz 
I pielikuma VII daļas a) punktā minēto 
olīveļļu;
e) augļi un dārzeņi;
f) pārstrādāti augļi un dārzeņi;
g) vīns;
h) liellopu un teļa gaļa;
i) piens un piena produkti;
j) cūkgaļa;
k) aitas un kazas gaļa;
l) olas;
m) mājputnu gaļa;
n) lauksaimnieciskas izcelsmes etilspirts.

Or. es

Pamatojums

Šīs regulas pielikumā ir jāiekļauj to lauksaimniecības produktu saraksts, kuru ievešanai vai 
izvešanai ir jāuzrāda importa vai eksporta licence saskaņā ar pašreizējās regulas 
(Nr. 1234/2007) 130. un 161. pantu. Tāpēc šāda saraksta noteikšanai nav nepieciešami 
deleģētie akti, kā noteikts 118. pantā.

Grozījums Nr. 1875
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra
Regulas priekšlikums
117. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Savienībā ievestajiem produktiem ir 
jāatbilst tām pašām produkcijas un 
tirdzniecības prasībām, kurām atbilst 
Savienībā ražotie produkti, turklāt 
attiecīgās importa licences var piešķirt 
tikai tad, ja šie noteikumi ir ievēroti.
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Or. es

Grozījums Nr. 1876
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra
Regulas priekšlikums
117. pants – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b Ja tirgus cenas Savienībā neietver 
Kopienas ražošanas izmaksas, tad 
Savienība aptur importa licenci līdz 
brīdim, kamēr situācija attiecībā uz šiem 
produktiem ir uzlabojusies.

Or. es

Grozījums Nr. 1877
Luís Paulo Alves
Regulas priekšlikums
117. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Uz importētiem produktiem attiecas 
arī tirdzniecības noteikumi, ko piemēro 
Savienības produktiem, tostarp tie, kas 
pieņemti veterinārajā, fitosanitārajā un 
pārtikas jomā nolūkā nodrošināt to, ka 
produkti atbilst higiēnas prasībām, 
cilvēku un augu veselības, kā arī 
dzīvnieku labturības standartiem un vides 
aizsardzības noteikumiem. Importa licenci
nedrīkst izsniegt Savienībā importētiem 
produktiem, kas neatbilst iepriekš 
minētajiem noteikumiem.

Or. pt

Grozījums Nr. 1878
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska
Regulas priekšlikums
118. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ņemot vērā tirdzniecības attīstību un 1. Ņemot vērā vajadzību uzraudzīt 
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pārmaiņas tirgū, attiecīgo tirgu vajadzības 
un vajadzību veikt attiecīgo produktu 
importa un eksporta uzraudzību, Komisija 
ir pilnvarota saskaņā ar 160. pantu pieņemt 
deleģētos aktus, lai noteiktu:

produktu importu, nepieciešamību pēc 
pamatotas tirgus pārvaldības un vajadzību 
samazināt administratīvo slogu, Komisija 
ir pilnvarota saskaņā ar 160. pantu pieņemt 
deleģētos aktus, lai noteiktu:

Or. pl

Pamatojums

System pozwoleń daje możliwość pozyskania informacji o zamiarach importerów i 
eksporterów, co do wielkości realizowanych obrotów w handlu z krajami trzecimi. W sytuacji 
istniejącej lub spodziewanej nierównowagi rynkowej dostarcza on cennych informacji 
umożliwiających właściwe zarządzanie rynkiem. Jego wdrażanie wiąże się jednak z 
ponoszeniem znacznych kosztów przez podmioty rynkowe i administracje krajów 
członkowskich (wydawanie pozwoleń, przyjmowanie i rozliczanie zabezpieczeń, kontrole, 
ograniczenie swobody działania podmiotów z uwagi na okres ważności pozwolenia). Zdaniem 
Polski system ten powinien być wykorzystywany, kiedy wymaga tego sytuacja i niezbędne 
informacje nie mogą być pozyskane w inny sposób, np. poprzez służby celne.

Grozījums Nr. 1879
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora
Regulas priekšlikums
118. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) to lauksaimniecības produktu sarakstu, 
par kuriem jāuzrāda importa vai eksporta 
licence;

svītrots

Or. es

Grozījums Nr. 1880
Britta Reimers
Regulas priekšlikums
118. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) to lauksaimniecības produktu sarakstu, 
par kuriem jāuzrāda importa vai eksporta 
licence;

a) ka izņēmuma gadījumos un tad, kad tas 
nepieciešams efektīvai konkrēto tirgu 
pārvaldībai, attiecībā uz atsevišķiem 
lauksaimniecības produktiem ir jāuzrāda 
importa vai eksporta licence;

Or. de
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Grozījums Nr. 1881
Elisabeth Jeggle
Regulas priekšlikums
118. pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) minimālos sociālos un vides 
standartus importam, lai trešo valstu 
produktiem nodrošinātu tirgus piekļuvi 
noteikumiem atbilstošā veidā.

Or. de

Pamatojums

Trešo valstu imports nedrīkst kropļot konkurenci iekšējā tirgū; tāpēc ir jānosaka un atbilstoši 
jāpiemēro minimālie standarti (sociālie, vides, utt.).

Grozījums Nr. 1882
Hans-Peter Mayer
Regulas priekšlikums
118. pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) pieteikumu iesniegšanu, kā arī 
licenču izdošanu un izmantošanu;

Or. de

Grozījums Nr. 1883
Hans-Peter Mayer
Regulas priekšlikums
119. pants – 1. daļa – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) pieteikumu iesniegšanu un licenču 
izdošanu un izmantošanu;

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 1884
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra
Regulas priekšlikums
120.a pants (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

120.a pants
Ievedmuita

Ja vien saskaņā ar šo regulu nav 
paredzēts citādi, uz 1. pantā minētajiem 
produktiem attiecina kopējā muitas tarifa 
ievedmuitas likmes.

Or. es

Pamatojums

Šis ir pamatprincips, kas jāiekļauj regulā.

Grozījums Nr. 1885
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora
Regulas priekšlikums
120.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

120.a pants
Ievedmuita

Ja vien saskaņā ar šo regulu nav 
paredzēts citādi, uz 1. pantā minētajiem 
produktiem attiecina kopējā muitas tarifa 
ievedmuitas likmes.

Or. es

Pamatojums

Šis ir pamatprincips, kas ir jāiekļauj šās nodaļas ievaddaļā saskaņā ar pašreizējo regulu.

Grozījums Nr. 1886
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora, Eva Ortiz Vilella
Regulas priekšlikums
121. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Starptautisku nolīgumu īstenošana Starptautisku un citu nolīgumu īstenošana
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Or. es

Pamatojums

Šā panta ierosinātais virsraksts nav atbilstošs, jo pants neattiecas tikai uz pilnvarām noteikt 
ievedmuitu atbilstoši starptautiskiem nolīgumiem, kas noslēgti saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 218. pantu.

Grozījums Nr. 1887
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora
Regulas priekšlikums
121. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija ar īstenošanas aktiem pieņem 
pasākumus, lai īstenotu starptautiskus 
nolīgumus, kas noslēgti saskaņā ar Līguma 
218. pantu, vai jebkuru citu tiesību aktu, 
kas pieņemts saskaņā ar Līguma 
43. panta 2. punktu, vai kopējo muitas 
tarifu attiecībā uz lauksaimniecības 
produktu ievedmuitas aprēķināšanu. Šos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
162. panta 2. punktā minēto pārbaudes 
procedūru.

Komisija ar īstenošanas aktiem pieņem 
pasākumus, lai īstenotu starptautiskus 
nolīgumus, kas noslēgti saskaņā ar Līguma 
218. pantu, vai kopējo muitas tarifu 
attiecībā uz lauksaimniecības produktu 
ievedmuitas aprēķināšanas metodi. Šos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
162. panta 2. punktā minēto pārbaudes 
procedūru.

Or. es

Pamatojums

Ar šo grozījumu tiek precizēts panta formulējums, padarot to saprotamāku.

Grozījums Nr. 1888
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora
Regulas priekšlikums
121.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

121.a pants
Ievedmuitas aprēķināšana labībai

1. Neskarot 121. pantu, ievedmuita 
produktiem, uz kuriem attiecas 
KN kodi 1001 10 00, 1001 90 91, ex 
1001 90 99 (augstākā labuma parastie 
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kvieši), 1002 00 00, 1005 10 90, 
1005 90 00 un 1007 00 90, kas nav 
hibrīdu sēklas, kuras paredzētas sēšanai, 
ir vienāda ar intervences cenu šādu 
produktu importam, kura palielināta par 
55 % un no kuras atskaitīta attiecīgajam 
sūtījumam piemērojamā CIF importa 
cena. Šis nodoklis tomēr nedrīkst 
pārsniegt parasto nodokļa likmi, kā 
noteikts, pamatojoties uz Kombinēto 
nomenklatūru.
2. Ievedmuitu, kas minēta 1. punktā, 
aprēķina Komisija, pieņemot īstenošanas 
aktus un pamatojoties uz reprezentatīvām, 
periodiski noteiktām CIF importa cenām 
1. punktā minētajiem produktiem.
3. Pieņemot deleģētos aktus, Komisija 
nosaka minimālās prasības augstākā 
labuma parastajiem kviešiem.
4. Komisija ar īstenošanas aktiem nosaka 
turpmāk minēto:
i) cenu kotācijas, kas būtu jāņem vērā,
ii) ja īpašos gadījumos vajadzīgs, iespēju 
tirgus dalībniekiem uzzināt piemērojamo 
ievedmuitu pirms attiecīgo sūtījumu 
pienākšanas.

Or. es

Pamatojums

Priekšlikums regulai par vienotu TKO neattiecas uz labības un rīsu ievedmuitas 
aprēķināšanas metodi. Šī metode ir izklāstīta pašreizējās regulas par vienotu TKO
(Nr. 1234/2007) 136.–149. pantā, kā arī ir iekļauta regulas projektā par saskaņošanu ar 
Lisabonas stratēģiju. Ja aprēķināšanas metode būtu nepārprotami iepriekš noteikta 
pamatdokumentā, kā tas ir patlaban, tiktu uzlabota pārredzamība.

Grozījums Nr. 1889
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora
Regulas priekšlikums
121.b pants (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

121.b pants
Ievedmuitas aprēķināšana lobītiem rīsiem
1. Neskarot 121. pantu, Komisija ar 
īstenošanas aktiem desmit dienās pēc 
attiecīgā atsauces perioda beigām saskaņā 
ar VIIA pielikuma 1. punktu nosaka 
ievedmuitu lobītiem rīsiem, uz kuriem 
attiecas KN kods 1006 20.
Komisija ar īstenošanas aktiem nosaka 
jaunu piemērojamo ievedmuitu, ja 
atbilstīgi šim pielikumam veiktie aprēķini 
liecina, ka ievedmuita ir jāmaina. Līdz 
jaunas ievedmuitas noteikšanai piemēro 
iepriekš noteikto ievedmuitu.
2. Lai aprēķinātu VII pielikuma 1. punktā 
minēto importu, ņem vērā daudzumus, 
par kuriem attiecīgajā atsauces periodā
izsniegtas importa licences attiecībā uz 
lobītiem rīsiem, uz kuriem attiecas KN 
kods 1006 20, izņemot 121.c pantā 
paredzētās basmati rīsu importa licences.
3. References daudzums ir 449 678 tonnas 
gadā. Katram tirdzniecības gadam 
daļējais references daudzums atbilst pusei 
no gada references daudzuma.

Or. es

Pamatojums

Priekšlikums regulai par vienotu TKO neattiecas uz labības un rīsu ievedmuitas 
aprēķināšanas metodi. Šī metode ir izklāstīta pašreizējās regulas par vienotu TKO 
(Nr. 1234/2007) 136.–149. pantā, kā arī ir iekļauta regulas projektā par saskaņošanu ar 
Lisabonas stratēģiju. Ja aprēķināšanas metode būtu nepārprotami iepriekš noteikta 
pamatdokumentā, kā tas ir patlaban, tiktu uzlabota pārredzamība.

Grozījums Nr. 1890
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora
Regulas priekšlikums
121.c pants (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

121.c pants
Ievedmuitas aprēķināšana lobītiem 

basmati rīsiem
Neskarot 121. pantu, VIIb pielikumā 
minētajiem lobītajiem basmati rīsiem ar 
KN kodu 1006 20 17 un 1006 20 98 
atbilstīgi nosacījumiem, ko Komisija 
paredzējusi ar īstenošanas aktiem, 
piemēro ievedmuitas nulles likmi.

Or. es

Pamatojums

Priekšlikums regulai par vienotu TKO neattiecas uz labības un rīsu ievedmuitas 
aprēķināšanas metodi. Šī metode ir izklāstīta pašreizējās regulas par vienotu TKO 
(Nr. 1234/2007) 136.–149. pantā, kā arī ir iekļauta regulas projektā par saskaņošanu ar 
Lisabonas stratēģiju. Ja aprēķināšanas metode būtu nepārprotami iepriekš noteikta 
pamatdokumentā, kā tas ir patlaban, tiktu uzlabota pārredzamība.

Grozījums Nr. 1891
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora
Regulas priekšlikums
121.d pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

121.d pants
Ievedmuitas aprēķināšana slīpētiem 

rīsiem
1. Neskarot 121. pantu, Komisija ar 
īstenošanas aktiem desmit dienās pēc 
attiecīgā atsauces perioda beigām saskaņā 
ar VIIa pielikuma 2. punktu nosaka 
ievedmuitu daļēji vai pilnīgi slīpētiem 
rīsiem ar KN kodu 1006 30.
Komisija ar īstenošanas aktiem nosaka 
jaunu piemērojamo ievedmuitu, ja 
atbilstīgi pielikumam veiktie aprēķini 
liecina, ka ievedmuita ir jāmaina. Līdz 
jaunas ievedmuitas noteikšanai piemēro 
iepriekš noteikto ievedmuitu.
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2. Lai aprēķinātu VIIa pielikuma 
2. punktā minēto importu, ņem vērā 
daudzumus, par kuriem attiecīgajā 
atsauces periodā izsniegtas importa 
licences attiecībā uz daļēji vai pilnīgi 
slīpētiem rīsiem ar KN kodu 1006 30.

Or. es

Pamatojums

Priekšlikums regulai par vienotu TKO neattiecas uz labības un rīsu ievedmuitas 
aprēķināšanas metodi. Šī metode ir izklāstīta pašreizējās regulas par vienotu TKO 
(Nr. 1234/2007) 136.–149. pantā, kā arī ir iekļauta regulas projektā par saskaņošanu ar 
Lisabonas stratēģiju. Ja aprēķināšanas metode būtu nepārprotami iepriekš noteikta 
pamatdokumentā, kā tas ir patlaban, tiktu uzlabota pārredzamība.

Grozījums Nr. 1892
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora
Regulas priekšlikums
121.e pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

121.e pants
Ievedmuitas aprēķināšana šķeltajiem 

rīsiem
Neskarot 121. pantu, šķeltajiem rīsiem ar 
KN kodu 1006 40 00 piemērojamā 
ievedmuita ir EUR 65 par tonnu.

Or. es

Pamatojums

Priekšlikums regulai par vienotu TKO neattiecas uz labības un rīsu ievedmuitas 
aprēķināšanas metodi. Šī metode ir izklāstīta pašreizējās regulas par vienotu TKO 
(Nr. 1234/2007) 136.–149. pantā, kā arī ir iekļauta regulas projektā par saskaņošanu ar 
Lisabonas stratēģiju. Ja aprēķināšanas metode būtu nepārprotami iepriekš noteikta 
pamatdokumentā, kā tas ir patlaban, tiktu uzlabota pārredzamība.

Grozījums Nr. 1893
Iratxe García Pérez, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra, Sergio Gutiérrez Prieto
Regulas priekšlikums
122. pants – 1.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Ja konkrētā sūtījuma deklarētā 
ievešanas cena ir augstāka par vienotās 
likmes importa vērtību, kas Komisijas 
noteiktajā kārtībā palielināta līdz 
noteiktai robežai, kura nedrīkst pārsniegt 
vienotas likmes vērtību vairāk par 10 %, ir 
jāiemaksā drošības nauda, kuras summa 
ir vienāda ar ievedmuitu, kas noteikta, 
pamatojoties uz vienotas likmes importa 
vērtību. Šo vērtību Komisija aprēķina
katru darba dienu, ņemot vērā katru 
izcelsmi, produktu un periodu; vērtība ir 
vienāda ar reprezentatīvo cenu svērto 
vidējo vērtību tiem produktiem, kas 
atrodas reprezentatīvos importa tirgos 
dalībvalstīs vai attiecīgā gadījumā citos 
tirgos, atņemot no šīm cenām kopumā 
EUR 5/100 kg un procentuālos muitas 
nodokļus.
Ieinteresētā puse sniedz informāciju arī 
par produkta tirdzniecības un transporta 
nosacījumiem, iesniedzot to dokumentu 
kopijas, kas apliecina piegādi tirgus 
dalībnieku starpā un izmaksas, kuras 
radušās posmā starp produkta ievešanu 
un pārdošanu. Jebkurā gadījumā 
dokumentos norāda produkta 
daudzveidību vai komerciālo tipu 
atbilstoši noteikumiem par produktu 
pasniegšanas veidu un marķēšanu, kas 
minēti piemērojamajos Kopienas 
tirdzniecības noteikumos, kā arī norāda 
produkta tirdzniecisko kategoriju un 
svaru.

Or. es

Grozījums Nr. 1894
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora
Regulas priekšlikums
122. pants – 1.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Ja konkrētā sūtījuma deklarētā 
ievešanas cena ir augstāka par vienotās 
likmes importa vērtību, kas Komisijas 
noteiktajā kārtībā palielināta līdz 
noteiktai robežai, kura nedrīkst pārsniegt 
vienotas likmes vērtību vairāk par 10 %, ir 
jāiemaksā drošības nauda, kuras summa 
ir vienāda ar ievedmuitu, kas noteikta, 
pamatojoties uz vienotas likmes importa 
vērtību. Šo vērtību Komisija aprēķina 
katru darba dienu, ņemot vērā katru 
izcelsmi, produktu un periodu; vērtība ir 
vienāda ar reprezentatīvo cenu svērto 
vidējo vērtību tiem produktiem, kas 
atrodas reprezentatīvos importa tirgos 
dalībvalstīs vai attiecīgā gadījumā citos 
tirgos, atņemot no šīm cenām kopumā 
EUR 5/100 kg un procentuālos muitas 
nodokļus.
Ieinteresētā puse sniedz informāciju arī 
par produkta tirdzniecības un transporta 
nosacījumiem, iesniedzot to dokumentu 
kopijas, kas apliecina piegādi tirgus 
dalībnieku starpā un izmaksas, kuras 
radušās posmā starp produkta ievešanu 
un pārdošanu. Jebkurā gadījumā 
dokumentos norāda produkta 
daudzveidību vai komerciālo tipu 
atbilstoši noteikumiem par produktu 
pasniegšanas veidu un marķēšanu, kas 
minēti piemērojamajos Kopienas 
tirdzniecības noteikumos, kā arī norāda 
produkta tirdzniecisko kategoriju un 
svaru.

Or. es

Pamatojums

Se debe mencionar expresamente el valor de importación a tanto alzado como valor de 
verificación del precio declarado, ya que se calcula sobre una base diaria y simplifica la 
gestión en Aduanas y que no se sustituya por el valor unitario que establece el Código 
Aduanero Común para los productos perecederos cuya base de cálculo es un periodo de 14 
días, que no refleja las fluctuaciones a las que está sometido el mercado de las frutas y 
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hortalizas. Para poder garantizar la veracidad de la factura de compra en todos los métodos 
“de despacho de aduanas”, el operador deberá demostrar que el precio declarado en aduana 
es el de la mercancía que realmente importó.

Grozījums Nr. 1895
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra
Regulas priekšlikums
122. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Muitas vērtību importētām ātrbojīgām 
precēm, kurām kopējās muitas tarifa 
nodokļa likmi piemēro atkarībā no tās 
produkta sērijas ievešanas cenas, kas tiek 
importēta sūtījumā, saskaņā ar Muitas 
kodeksa 30. panta 2. punkta 
c) apakšpunktu var noteikt tieši un tai 
jābūt vienādai ar vienotas likmes importa 
vērtību.

Or. es

Grozījums Nr. 1896
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora
Regulas priekšlikums
122. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Muitas vērtību importētām ātrbojīgām 
precēm, kurām kopējās muitas tarifa 
nodokļa likmi piemēro atkarībā no tās 
produkta sērijas ievešanas cenas, kas tiek 
importēta sūtījumā, saskaņā ar Muitas 
kodeksa 30. panta 2. punkta 
c) apakšpunktu var noteikt tieši un tai 
jābūt vienādai ar vienotas likmes importa 
vērtību.

Or. es

Pamatojums

Ar šo grozījumu tiek precizēts, ka tādu ātrbojīgu preču vienības vērtībai, kas tiek ievestas 
sūtījumā, ir jāatbilst vienotas likmes importa vērtībai.
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Grozījums Nr. 1897
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra
Regulas priekšlikums
122. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Muitas kodeksa īstenošanas noteikumu 
248. panta piemērošanas vajadzībām 
pārbaudes, kas muitas iestādēm jāveic, lai 
noteiktu, vai ir jāiemaksā nodrošinājums, 
ietver muitas vērtības salīdzināšanu ar 
attiecīgo produktu vienības cenu, kas 
minēta Muitas kodeksa 30. panta 
2. punkta c) apakšpunktā.

svītrots

Or. es

Grozījums Nr. 1898
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora
Regulas priekšlikums
122. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Muitas kodeksa īstenošanas noteikumu 
248. panta piemērošanas vajadzībām 
pārbaudes, kas muitas iestādēm jāveic, lai 
noteiktu, vai ir jāiemaksā nodrošinājums, 
ietver muitas vērtības salīdzināšanu ar 
attiecīgo produktu vienības cenu, kas 
minēta Muitas kodeksa 30. panta 
2. punkta c) apakšpunktā.

svītrots

Or. es

Grozījums Nr. 1899
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra
Regulas priekšlikums
122. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ņemot vērā vajadzību nodrošināt 
sistēmas efektivitāti, Komisija ir 
pilnvarota saskaņā ar 160. pantu pieņemt 
deleģētos aktus, lai paredzētu, ka šā panta 

svītrots
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2. punktā minētās pārbaudes, ko veic 
muitas iestādes, līdztekus muitas vērtības 
salīdzināšanai ar vienības cenu vai kā 
alternatīvu šādai salīdzināšanai ietver 
muitas vērtības salīdzināšanu ar citu 
vērtību.
Komisija ar īstenošanas aktiem pieņem 
noteikumus par to, kā aprēķināma 
attiecīgā cita vērtība, kas minēta šā 
punkta pirmajā daļā. Šos īstenošanas
aktus pieņem saskaņā ar 162. panta 
2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

Or. es

Grozījums Nr. 1900
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora
Regulas priekšlikums
122. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ņemot vērā vajadzību nodrošināt 
sistēmas efektivitāti, Komisija ir 
pilnvarota saskaņā ar 160. pantu pieņemt 
deleģētos aktus, lai paredzētu, ka šā panta 
2. punktā minētās pārbaudes, ko veic 
muitas iestādes, līdztekus muitas vērtības 
salīdzināšanai ar vienības cenu vai kā 
alternatīvu šādai salīdzināšanai ietver 
muitas vērtības salīdzināšanu ar citu 
vērtību.

svītrots

Komisija ar īstenošanas aktiem pieņem 
noteikumus par to, kā aprēķināma 
attiecīgā cita vērtība, kas minēta šā 
punkta pirmajā daļā. Šos īstenošanas 
aktus pieņem saskaņā ar 162. panta 
2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

Or. es

Grozījums Nr. 1901
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela
Regulas priekšlikums
122. pants – 3. punkts – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ņemot vērā vajadzību nodrošināt sistēmas 
efektivitāti, Komisija ir pilnvarota saskaņā 
ar 160. pantu pieņemt deleģētos aktus, lai 
paredzētu, ka šā panta 2. punktā minētās 
pārbaudes, ko veic muitas iestādes, 
līdztekus muitas vērtības salīdzināšanai ar 
vienības cenu vai kā alternatīvu šādai 
salīdzināšanai ietver muitas vērtības 
salīdzināšanu ar citu vērtību.

Ņemot vērā vajadzību nodrošināt sistēmas 
efektivitāti, Komisija ir pilnvarota saskaņā 
ar 160. pantu pieņemt deleģētos aktus, lai 
paredzētu, ka šā panta 2. punktā minētās 
pārbaudes, ko veic muitas iestādes, 
līdztekus muitas vērtības salīdzināšanai ar 
vienības cenu vai kā alternatīvu šādai 
salīdzināšanai ietver muitas vērtības 
salīdzināšanu ar citu vērtību. Izmantojot 
minētās pilnvaras, nekādos apstākļos nav 
lietojama deduktīva metode, ar ko 
samazina vai novērš papildu muitas 
piemērošanu.

Or. es

Pamatojums

Lai novērstu pārtikas nodrošinājuma problēmas, importam no trešām valstīm ir jāpiemēro 
savstarpīguma princips. Tāpēc ir jānodrošina, ka šie produkti tiek ražoti, pilnībā ievērojot 
veselības un augu veselības pasākumus, kā arī vides prasības (lai cīnītos pret klimata 
pārmaiņām). Šiem pasākumiem un prasībām būtu jākalpo kā uzlabotiem Kopienas 
preferenciāliem pasākumiem globalizētā tirdzniecības vidē.

Grozījums Nr. 1902
Rareş-Lucian Niculescu
Regulas priekšlikums
122. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ņemot vērā vajadzību nodrošināt sistēmas 
efektivitāti, Komisija ir pilnvarota saskaņā 
ar 160. pantu pieņemt deleģētos aktus, lai 
paredzētu, ka šā panta 2. punktā minētās 
pārbaudes, ko veic muitas iestādes, 
līdztekus muitas vērtības salīdzināšanai ar 
vienības cenu vai kā alternatīvu šādai 
salīdzināšanai ietver muitas vērtības 
salīdzināšanu ar citu vērtību.

Ņemot vērā vajadzību nodrošināt sistēmas 
efektivitāti, Komisija ir pilnvarota saskaņā 
ar 160. pantu pieņemt deleģētos aktus, lai 
paredzētu, ka šā panta 2. punktā minētās 
pārbaudes, ko veic muitas iestādes, 
līdztekus muitas vērtības salīdzināšanai ar 
vienības cenu vai kā alternatīvu šādai 
salīdzināšanai ietver muitas vērtības 
salīdzināšanu ar citu vērtību. Jebkurā 
gadījumā šādu iespēju ietvaros netiks 
izmantota deduktīva metode, ar ko var līdz 
minimumam samazināt vai novērst šo 
papildu tiesību īstenošanu.
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Or. en

Grozījums Nr. 1903
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela
Regulas priekšlikums
122. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija ar īstenošanas aktiem pieņem 
noteikumus par to, kā aprēķināma attiecīgā 
cita vērtība, kas minēta šā punkta pirmajā 
daļā. Šos īstenošanas aktus pieņem saskaņā 
ar 162. panta 2. punktā minēto pārbaudes 
procedūru.

Komisija ar īstenošanas aktiem pieņem 
noteikumus par to, kā aprēķināma attiecīgā 
cita vērtība, kas minēta šā punkta pirmajā 
daļā, kā arī nodrošina katra ievestā 
produkta sūtījuma izsekojamību. Šos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
162. panta 2. punktā minēto pārbaudes 
procedūru.

Or. es

Grozījums Nr. 1904
Esther de Lange
Regulas priekšlikums
123. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 160. pantu, lai 
nodrošinātu to, ka importētie produkti 
atbilst Savienības minimālajām kvalitātes 
un vides standartu prasībām;

Or. en

Grozījums Nr. 1905
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora
Regulas priekšlikums
125. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija, pieņemot deleģētos un 
īstenošanas aktus atbilstīgi 126.–
128. pantam, atver un/vai pārvalda tarifa 
kvotas lauksaimniecības produktu 

1. Komisija, pieņemot deleģētos un 
īstenošanas aktus atbilstīgi 126.–
128. pantam, atver un/vai pārvalda tarifa 
kvotas lauksaimniecības produktu 
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importam ar mērķi tos laist brīvā apgrozībā 
Savienībā (vai tās daļā) vai tādas tarifa 
kvotas Savienības lauksaimniecības 
produktu importam trešās valstīs, kuras 
daļēji vai pilnībā pārvalda Savienība un 
kuras izriet no nolīgumiem, kas noslēgti 
saskaņā ar Līguma 218. pantu, vai jebkāda 
cita akta, kas pieņemts saskaņā ar Līguma 
43. panta 2. punktu.

importam ar mērķi tos laist brīvā apgrozībā 
Savienībā vai tādas tarifa kvotas 
Savienības lauksaimniecības produktu 
importam trešās valstīs, kuras daļēji vai 
pilnībā pārvalda Savienība un kuras izriet 
no nolīgumiem, kas noslēgti saskaņā ar 
Līguma 218. pantu, vai jebkāda cita akta, 
kas pieņemts saskaņā ar Līguma 43. panta 
2. punktu.

Or. es

Pamatojums

Atbilstoši starptautiskām saistībām regulā arī turpmāk jābūt konkrētai norādei uz kukurūzas 
un sorgo kvotām attiecībā uz Spāniju un kukurūzas kvotām attiecībā uz Portugāli saskaņā ar 
pašreizējās regulas par vienotu TKO 146. panta 2. punktu.

Grozījums Nr. 1906
Maria do Céu Patrão Neves
Regulas priekšlikums
125. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija, pieņemot deleģētos un 
īstenošanas aktus atbilstīgi 126.–
128. pantam, atver un/vai pārvalda tarifa 
kvotas lauksaimniecības produktu 
importam ar mērķi tos laist brīvā apgrozībā 
Savienībā (vai tās daļā) vai tādas tarifa 
kvotas Savienības lauksaimniecības 
produktu importam trešās valstīs, kuras 
daļēji vai pilnībā pārvalda Savienība un 
kuras izriet no nolīgumiem, kas noslēgti 
saskaņā ar Līguma 218. pantu, vai jebkāda 
cita akta, kas pieņemts saskaņā ar Līguma 
43. panta 2. punktu.

1. Komisija, pieņemot deleģētos un 
īstenošanas aktus atbilstīgi 126.–
128. pantam, atver un/vai pārvalda tarifa 
kvotas lauksaimniecības produktu 
importam ar mērķi tos laist brīvā apgrozībā 
Savienībā (vai tās daļā) vai tādas tarifa 
kvotas Savienības lauksaimniecības 
produktu importam trešās valstīs, kuras 
daļēji vai pilnībā pārvalda Savienība un 
kuras izriet no nolīgumiem, kas noslēgti 
saskaņā ar Līguma 218. pantu, vai jebkāda 
cita akta, kas pieņemts saskaņā ar Līguma 
43. panta 2. punktu, neskarot kvotas, kas 
rodas ierastās tirdzniecības plūsmas 
ietvaros.

Or. pt

Grozījums Nr. 1907
Jean-Paul Gauzès
Regulas priekšlikums
125. pants – 3. punkts – a apakšpunkts



PE492.804v01-00 44/142 AM\907936LV.doc

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) attiecībā uz importa tarifa kvotām —
nodrošina to, ka tiek pienācīgi ievērotas 
prasības attiecībā uz piegādēm Savienības 
tirgū un vajadzība aizsargāt minētā tirgus 
līdzsvaru, vai

a) papildus kvotām cukura nozarē
attiecībā uz importa tarifa kvotām —
nodrošina to, ka tiek pienācīgi ievērotas 
prasības attiecībā uz piegādēm Savienības 
tirgū gan sākotnējiem produktiem, gan 
gala produktiem un vajadzība aizsargāt 
minētā tirgus līdzsvaru, vai

Or. fr

Grozījums Nr. 1908
Britta Reimers
Regulas priekšlikums
125. pants – 3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) attiecībā uz importa tarifa kvotām —
nodrošina to, ka tiek pienācīgi ievērotas 
prasības attiecībā uz piegādēm Savienības 
tirgū un vajadzība aizsargāt minētā tirgus 
līdzsvaru, vai

a) attiecībā uz importa tarifa kvotām —
nodrošina to, ka tiek pienācīgi ievērotas 
prasības attiecībā uz piegādēm Savienības 
tirgū, vajadzība aizsargāt minētā tirgus 
līdzsvaru, kā arī izveido jaunus pakārtotus 
tirgus rūpniecisko produktu ražošanā, 
nodrošinot noteiktību un piegādes 
nepārtrauktību par konkurētspējīgām 
pasaules cenām, vai

Or. en

Pamatojums

Mūsdienās uzņēmumi, kas ražo „rūpnieciskās” ķīmiskās vielas no lauksaimniecības 
izejmateriāliem, var gūt labumu no tarifu kvotas, proti, 400 000 tonnām cukura, ko var 
importēt, nemaksājot nodokli. Tomēr ar šādu kvotu nevar novērst to, ka mazinās Eiropas 
kapacitāte ražošanā ņemt vērā bioloģisko aspektu, jo noteikumi par kvotu piešķiršanu 
nenodrošina pastāvīgumu un piegādes nepārtrauktību. Ja trūkst pastāvīguma, ieguldījumu
(kas ir ļoti atkarīgs no izejmateriālu izmaksām) arī turpmāk novirzīs uz trešām valstīm.

Grozījums Nr. 1909
Maria do Céu Patrão Neves
Regulas priekšlikums
125. pants – 3. punkts – a apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) attiecībā uz importa tarifa kvotām —
nodrošina to, ka tiek pienācīgi ievērotas 
prasības attiecībā uz piegādēm Savienības 
tirgū un vajadzība aizsargāt minētā tirgus 
līdzsvaru, vai

a) attiecībā uz importa tarifa kvotām —
nodrošina to, ka tiek pienācīgi ievērotas 
prasības attiecībā uz piegādēm Savienības 
tirgū un vajadzība aizsargāt minētā tirgus 
līdzsvaru, kā arī izvirza pastāvošas 
speciālās vajadzības attiecībā uz 
konkrētiem produktiem dalībvalstīs, vai

Or. pt

Grozījums Nr. 1910
George Lyon, Sarah Ludford
Regulas priekšlikums
125.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

125.a pants
Ievedmuitas apturēšana cukura nozarē

1. Līdz katra gada 30. novembrim 
Komisija izsaka prognozes attiecībā uz 
paredzamo ES importētā niedru cukura 
apjomu attiecīgajā tirdzniecības gadā.
2. 1. punktā minētās prognozes pamato ar 
tā eksporta aprēķinu, ko veic saskaņā ar 
tirdzniecības nolīgumiem starp ES un 
valstīm, kuras eksportē niedru cukuru.
3. Ja Komisijas prognozes importam ir 
mazākas par 3,5 miljoniem tonnu, 
Komisija saskaņā ar 160. pantu pieņem 
deleģēto aktu, ar ko nosaka, ka 
ievedmuita niedru cukura importam tiek 
apturēta 50 % apmērā no papildu 
importa, kas nepieciešams, lai kopējais 
importa apjoms būtu 3,5 miljoni tonnu.
4. Līdz 30. jūnijam Komisija pārskata 
1. punktā minētās prognozes, iekļaujot
šajā pārskatā jaunāko informāciju par 
importu, ko veic saskaņā ar tirdzniecības 
nolīgumiem ar valstīm, kuras eksportē 
niedru cukuru, kā arī iekļaujot 
informāciju par 3. punktā minēto 
importu. Ja Komisijas prognozes 
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importam ir mazākas par 3,5 miljoniem 
tonnu, Komisija pieņem deleģēto aktu, ar 
ko nosaka, ka ievedmuita niedru cukura 
importam tiek apturēta, lai tādējādi iegūtu 
kopējo importa apjomu 3,5 miljonu tonnu
apmērā.

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.

Grozījums Nr. 1911
Richard Ashworth, Julie Girling, Marina Yannakoudakis
Regulas priekšlikums
125.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

125.a pants
Ievedmuitas apturēšana cukura nozarē

1. Līdz katra gada 30. novembrim 
Komisija izsaka prognozes attiecībā uz 
paredzamo ES importētā niedru cukura 
apjomu attiecīgajā tirdzniecības gadā.
2. 1. punktā minētās prognozes pamato ar 
tā eksporta aprēķinu, ko veic saskaņā ar 
tirdzniecības nolīgumiem starp ES un 
valstīm, kuras eksportē niedru cukuru.
3. Ja Komisijas prognozes importam ir 
mazākas par 3,5 miljoniem tonnu, 
Komisija saskaņā ar 160. pantu pieņem 
deleģēto aktu, ar ko nosaka, ka 
ievedmuita niedru cukura importam tiek 
apturēta 50 % apmērā no papildu 
importa, kas nepieciešams, lai kopējais 
importa apjoms būtu 3,5 miljoni tonnu.
4. Līdz 30. jūnijam Komisija pārskata 
1. punktā minētā prognozes, iekļaujot šajā
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pārskatā jaunāko informāciju par 
importu, ko veic saskaņā ar tirdzniecības 
nolīgumiem ar valstīm, kuras eksportē 
niedru cukuru, kā arī iekļaujot 
informāciju par 3. punktā minēto 
importu. Ja Komisijas prognozes 
importam ir mazākas par 3,5 miljoniem 
tonnu, Komisija pieņem deleģēto aktu, ar 
ko nosaka, ka ievedmuita niedru cukura 
importam tiek apturēta, lai tādējādi iegūtu 
kopējo importa apjomu 3,5 miljonu tonnu
apmērā.

Or. en

Pamatojums

2006. gada cukura reformā Komisija prognozēja, ka līdz 2012. gadam niedru jēlcukura 
imports palielināsies līdz 3,5 miljoniem tonnu gadā. Tas tāpēc, ka ir ievērojami 
palielinājusies niedru pārstrādes kapacitāte. Tomēr imports no vēlamajiem partneriem ir bijis 
mazāks par prognozēto, kā rezultātā pārstrādātājiem trūkst izejmateriālu. Lai ES cukura 
nozarē nodrošinātu piegādes daudzveidību, kā arī taisnīgu tiesību un saistību līdzsvaru starp 
cukurniedru un cukurbiešu audzētājiem, Komisijai ir jāatļauj papildu imports ar nulles 
nodokli, ja imports ir mazāks par prognozēto apjomu.

Grozījums Nr. 1912
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra
Regulas priekšlikums
125.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

125.a pants
Īpaši noteikumi

Attiecībā uz tarifu kvotu 2 000 000 tonnu 
kukurūzas un 300 000 tonnu sorgo 
importam Spānijā, kā arī uz tarifu kvotu 
500 000 tonnu kukurūzas importam 
Portugālē Komisija var pieņemt deleģētos 
aktus, lai izstrādātu noteikumus 
importam, ko veic saskaņā ar tarifa 
kvotām, un vajadzības gadījumā attiecīgo 
dalībvalstu maksājumu aģentūru 
importēto preču daudzumu uzglabāšanai
valsts noliktavās, kā arī to laišanai
dalībvalstu tirgos.
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Or. es

Grozījums Nr. 1913
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora
Regulas priekšlikums
125.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

125.a pants
Īpaši noteikumi

Attiecībā uz tarifu kvotu 2 000 000 tonnu 
kukurūzas un 300 000 tonnu sorgo 
importam Spānijā, kā arī uz tarifu kvotu 
500 000 tonnu kukurūzas importam 
Portugālē Komisija var pieņemt deleģētos 
aktus, lai izstrādātu noteikumus 
importam, ko veic saskaņā ar tarifa 
kvotām, un vajadzības gadījumā attiecīgo 
dalībvalstu maksājumu aģentūru 
importēto preču daudzumu uzglabāšanai
valsts noliktavās, kā arī to laišanai
dalībvalstu tirgos.

Or. es

Pamatojums

Atbilstoši starptautiskām saistībām, regulā arī turpmāk jābūt konkrētai norādei uz kukurūzas 
un sorgo kvotām attiecībā uz Spāniju un kukurūzas kvotām attiecībā uz Portugāli saskaņā ar 
pašreizējās regulas par vienotu TKO 146. panta 2. punktu.

Grozījums Nr. 1914
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora
Regulas priekšlikums
126. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) paredzētu nosacījumus un atbilstības 
prasības, kas tirgus dalībniekam jāizpilda, 
lai iesniegtu pieteikumu importa tarifa 
kvotas ietvaros; attiecīgajos nosacījumos 
var iekļaut prasību par minimālo pieredzi 
tirdzniecībā ar trešām valstīm un 

svītrots
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pielīdzinātām teritorijām vai pārstrādē, 
nosakot minimālo daudzumu un 
laikposmu konkrētā tirgus sektorā; šajos 
noteikumos var iekļaut īpašus 
noteikumus, lai ņemtu vērā konkrētas 
nozares vajadzības un praksi un 
pārstrādes uzņēmumu ierasto praksi un 
vajadzības;

Or. es

Pamatojums

Šis apakšpunkts vairāk atbilst īstenošanas akta definīcijai, kas ir dokuments par 
pamatdokumentos izvirzīto noteikumu viendabīgu piemērošanu visā Savienībā, nevis deleģētā 
akta definīcijai.

Grozījums Nr. 1915
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora
Regulas priekšlikums
127. pants – 1. punkts – 1. daļa – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) nosacījumus un atbilstības prasības, 
kas tirgus dalībniekam jāizpilda, lai 
iesniegtu pieteikumu importa tarifa kvotas 
ietvaros; attiecīgajos nosacījumos var 
iekļaut prasību par minimālo pieredzi 
tirdzniecībā ar trešām valstīm un 
pielīdzinātām teritorijām vai pārstrādē, 
nosakot minimālo daudzumu un 
laikposmu konkrētā tirgus sektorā; šajos 
noteikumos var iekļaut īpašus 
noteikumus, lai ņemtu vērā konkrētas 
nozares vajadzības un praksi un 
pārstrādes uzņēmumu ierasto praksi un 
vajadzības;

Or. es

Grozījums Nr. 1916
Albert Deß, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Christa Klaß, Hans-Peter Mayer, Manfred 
Weber, Martin Kastler
Regulas priekšlikums
129.a pants (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

129.a pants
Apiņu imports

1. Apiņu nozares produktus var importēt 
no trešām valstīm vienīgi tad, ja to 
kvalitātes standarti ir vismaz līdzvērtīgi 
standartiem, ko piemēro līdzīgiem 
produktiem, kas ievākti Kopienā vai ražoti 
no Kopienā ievāktiem produktiem.
2. Produktus uzskata par atbilstošiem 
1. punktā minētajam kvalitātes 
standartam, ja tiem pievienots izcelsmes 
valsts iestāžu izsniegts apliecinājums, kas 
atzīts par līdzvērtīgu 59.a pantā 
minētajam sertifikātam.
Attiecībā uz apiņu pulveri, apiņu pulveri 
ar augstāku lupulīna saturu, apiņu 
ekstraktu un jauktiem apiņu produktiem 
apliecinājumu var atzīt par līdzvērtīgu 
sertifikātam vienīgi tad, ja alfa skābes 
saturs šajos produktos nav mazāks par tās 
saturu apiņos, no kuriem šie produkti 
iegūti.
Šo apliecinājumu līdzvērtību nosaka 
saskaņā ar Komisijas pieņemtiem sīki 
izstrādātiem noteikumiem.

Or. de

Grozījums Nr. 1917
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora
Regulas priekšlikums
129.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

129.a pants
Apiņu imports

1. Apiņu nozares produktus var importēt 
no trešām valstīm vienīgi tad, ja to 
kvalitātes standarti ir vismaz līdzvērtīgi 
standartiem, ko piemēro līdzīgiem 
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produktiem, kas ievākti Kopienā vai ražoti 
no Kopienā ievāktiem produktiem.
2. Produktus uzskata par atbilstošiem 
1. punktā minētajam standartam, ja tiem 
pievienots izcelsmes valsts iestāžu 
izsniegts apliecinājums, kas atzīts par 
līdzvērtīgu 64.a pantā minētajam 
sertifikātam.
Attiecībā uz apiņu pulveri, apiņu pulveri 
ar augstāku lupulīna saturu, apiņu 
ekstraktu un jauktiem apiņu produktiem 
apliecinājumu var atzīt par līdzvērtīgu 
sertifikātam vienīgi tad, ja alfa skābes 
saturs šajos produktos nav mazāks par tās 
saturu apiņos, no kuriem šie produkti 
iegūti.
3. Lai samazinātu administratīvo slogu, 
Komisija, pieņemot deleģētos aktus, var 
izvirzīt nosacījumus, kad netiek 
piemērotas saistības attiecībā uz 
apliecinājuma līdzvērtību un iepakojuma 
marķēšanu.
4. Komisija ar īstenošanas aktiem pieņem 
noteikumus, kas saistīti ar šo pantu, 
tostarp noteikumus par līdzvērtības 
apliecinājumu atzīšanu un apiņu importa 
pārbaudi.

Or. es

Pamatojums

Īpašie noteikumi apiņu importam, kas iekļauti pašreizējās regulas par vienotu TKO 
158. pantā, nosaka, ka importētu produktu kvalitātes sertifikātam ir jābūt līdzvērtīgam tam 
sertifikātam, kāds tiek prasīts attiecībā uz Savienības produktiem. Šāds noteikums ir jāiekļauj 
šajā regulas priekšlikumā. Šī kvalitātes prasība ir būtiska, īpaši, ja aicinām īstenot lielāku 
savstarpīgumu tirdzniecībā ar trešām valstīm.

Grozījums Nr. 1918
Britta Reimers
Regulas priekšlikums
130. pants – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja baltā cukura cena pasaules tirgū 
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pārsniedz baltā cukura salīdzināmo cenu 
ES, Komisija ir pilnvarota apturēt visu vai 
daļu parastās ievedmuitas visu veidu 
cukuram uz tik ilgu laiku, cik tā pati 
nosaka, lai tādējādi garantētu to, ka 
Eiropas tirgus tiek atbilstoši nodrošināts 
ar cukuru.

Or. de

Pamatojums

Kad pasaules tirgus cenas ir augstas, pašreizējā tirgus organizācija un pasākumi, kas regulē 
importu, neatbilst tam, lai nodrošinātu to, ka Eiropas tirgus tiek atbilstoši nodrošināts ar 
pārtikas produktiem un dzērieniem.

Grozījums Nr. 1919
Ulrike Rodust
Regulas priekšlikums
130.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

130.a pants
Ievedmuitas apturēšana cukura nozarē

Ja baltā cukura cena pasaules tirgū 
pārsniedz baltā cukura salīdzināmo cenu 
ES, Komisija ir pilnvarota apturēt visu vai 
daļu parastās ievedmuitas visu veidu 
cukuram uz tik ilgu laiku, cik tā pati 
nosaka, lai tādējādi garantētu to, ka 
Eiropas tirgus tiek atbilstoši nodrošināts 
ar cukuru.

Or. de

Pamatojums

Kad pasaules tirgus cenas ir augstas, pašreizējā tirgus organizācija un pasākumi, kas regulē 
importu, neatbilst tam, lai nodrošinātu to, ka Eiropas tirgus tiek atbilstoši nodrošināts ar 
pārtikas produktiem un dzērieniem.

Grozījums Nr. 1920
Maria do Céu Patrão Neves
Regulas priekšlikums
130.a pants (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

130.a pants
Atkāpes attiecībā uz importētiem 

produktiem un īpašs nodrošinājums 
cukura nozarē

Ņemot vērā cukura nozares specifiskās 
iezīmes, Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
160. pantu pieņemt deleģētos aktus par
jēlcukura importa licencēm un turpmāk 
minēto:
a) katrā tirdzniecības periodā izsniedzamo 
licenču skaitu, lai apmierinātu pilna laika 
rafinētāju izejvielu patēriņa vajadzības. 
Licenci var izsniegt jebkurā brīdī 
tirdzniecības gadā, un tā ir derīga tikai 
attiecīgajā gadā;
b) katra tirdzniecības gada sākumā 
Komisija izsaka prognozes attiecībā uz 
jēlcukura importu rafinēšanai, balstoties 
uz preferenciālu izcelsmi. Ja importa 
prognozes ir mazākas par pilna laika 
rafinētāju patēriņu vajadzībām, var 
izsniegt licences par jebkādas izcelsmes 
importu bez nodokļa, lai tādējādi 
kompensētu iztrūkumu. Šāda veida 
papildu importa licenču izsniegšanu var 
sadalīt tirdzniecības gadā.

Or. pt

Grozījums Nr. 1921
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer
Regulas priekšlikums
130.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

130.a pants
Īpaši noteikumi rafinēšanai paredzētā 

niedru cukura importam
1. Pilna laika rafinētāju kopējās 
cukurniedru patēriņa vajadzības vienam 
tirdzniecības gadam (no oktobra līdz 
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septembrim) ir 3 500 000 tonnas, ko 
sadala pa dalībvalstīm šādi:
a) [ ] tonnas Bulgārijai;
b) [ ] tonnas Francijai;
c) [ ] tonnas Itālijai;
d) [ ] tonnas Portugālei;
e) [ ] tonnas Spānijai;
f) [ ] tonnas Rumānijai;
g) [ ] tonnas Somijai;
h) [ ] tonnas Apvienotajai Karalistei.
2. Rafinēšanai paredzēto cukurniedru 
importa licences piešķir pilna laika 
rafinētājiem atbilstoši 1. punktā 
norādītajam. Pieteikumu licences 
saņemšanai var iesniegt jebkurā brīdī
tirdzniecības gadā, un licence ir derīga
līdz attiecīgā gada nogalei.
3. Katra tirdzniecības gada sākumā 
Komisija izsaka prognozes attiecībā uz 
cukurniedru importu, balstoties uz 
preferenciālu izcelsmi. Ja importa 
prognozes ir mazākas par pilna laika 
rafinētāju patēriņa vajadzībām atbilstoši 
1. punktā minētajam, Komisija vajadzības 
gadījumā pārtrauc piemērot tarifus 
cukurniedru importam, lai tādējādi 
nodrošinātu izejmateriālu un apmierinātu
pilna laika rafinētāju patēriņa vajadzības.

Or. pt

Grozījums Nr. 1922
Luis Manuel Capoulas Santos
Regulas priekšlikums
130.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

130.a pants
Ierastās patēriņa vajadzības cukura 

rafinēšanas nozarē
1. Līdz 2019./2020. tirdzniecības gada 
nogalei ierastās vajadzīgās cukura 
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piegādes rafinēšanai, izsakot ar balto 
cukuru, vienam tirdzniecības gadam 
Savienībā ir 3 500 000 tonnas.
2. Vienīgo cukurbiešu pārstrādes rūpnīcu, 
kas 2005. gadā darbojās Portugālē, atzīst
par pilna laika rafinētāju.
3. Rafinēšanai paredzēta cukura importa 
licences izsniedz vienīgi pilna laika 
rafinētājiem, ja attiecīgie daudzumi 
nepārsniedz daudzumus, ko var importēt 
atbilstīgi 1. punktā minētajām ierastajām 
patēriņa vajadzībām. Šīs licences var 
nodot vienīgi citiem pilna laika 
rafinētājiem, un šo licenču derīguma 
termiņš beidzas tā tirdzniecības gada 
nogalē, kuram tās ir izsniegtas.
Šo punktu piemēro katra tirdzniecības 
gada pirmajiem sešiem mēnešiem.
4. Ņemot vērā vajadzību nodrošināt to, ka 
importēto cukuru, kas paredzēts 
rafinēšanai, rafinē saskaņā ar šo punktu, 
Komisija ar deleģētajiem aktiem, kuri 
pieņemti saskaņā ar 160. pantu, var 
pieņemt:
a) definīcijas 1. punktā minētā importa 
režīma darbībai;
b) nosacījumus un atbilstības prasības, 
kas tirgus dalībniekam ir jāizpilda, lai tas 
iesniegtu importa licences pieteikumu, 
tostarp prasību pēc garantijas 
nodrošinājuma;
c) noteikumus par piemērojamajiem 
administratīvajiem sodiem.
5. Komisija, izmantojot īstenošanas aktus, 
kas pieņemti saskaņā ar 162. panta 
2. punktu, var pieņemt vajadzīgos 
noteikumus par apliecinošiem 
dokumentiem, kas jāiesniedz saistībā ar 
prasībām un pienākumiem, kuri 
piemērojami tirgus dalībniekiem, tostarp 
pilna laika rafinētājiem, importa jomā.

Or. pt
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Grozījums Nr. 1923
Dimitar Stoyanov
Regulas priekšlikums
130.а pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

130.а pants
Ierastās patēriņa vajadzības cukura 

rafinēšanas nozarē
1. Līdz 2019./2020. tirdzniecības gada 
nogalei ierastās vajadzīgās cukura 
piegādes rafinēšanai, izsakot ar balto 
cukuru, vienam tirdzniecības gadam ES ir 
3 500 000 tonnas.
2. Komisija ar īstenošanas aktiem, kas 
pieņemti saskaņā ar 160. pantu, var 
samazināt 1. punktā norādīto ierastās 
vajadzīgās piegādes apjomu, ja tā 
konstatē, ka attiecīgajā tirdzniecības gadā 
kopējais cukura un izoglikozes imports 
ievērojami pārsniedz jēlcukura 
pieprasījumu. Tādā gadījumā ierasto
vajadzīgo apjomu samazina vienlaikus ar 
cukurbiešu un izoglikozes kvotu 
samazinājumu, un, ņemot vērā arī 
maksimālo importa apjoma 
samazinājumu, Komisija nosaka vienotu 
likmi visu trīs produktu samazinājumam.
3. Uzskata, ka vienīgā cukurbiešu 
pārstrādes rūpnīca, kas 2005. gadā 
darbojās Portugālē, ir pilna laika 
rafinētājs.
4. Rafinēšanai paredzēta cukura importa 
licences izsniedz vienīgi pilna laika 
rafinētājiem, ja attiecīgie daudzumi 
nepārsniedz daudzumus, ko var importēt 
atbilstīgi 1. punktā minētajām ierastajām 
patēriņa vajadzībām. Šīs licences var 
nodot vienīgi citiem pilna laika 
rafinētājiem, un šo licenču derīguma 
termiņš beidzas tā tirdzniecības gada 
nogalē, kuram tās ir izsniegtas. Šo punktu 
piemēro katra tirdzniecības gada 
pirmajiem trim mēnešiem.
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5. Ņemot vērā vajadzību nodrošināt to, ka 
importēto cukuru, kas paredzēts 
rafinēšanai, rafinē saskaņā ar šo punktu, 
Komisija ar deleģētajiem aktiem, kuri 
pieņemti saskaņā ar 160. pantu, var 
pieņemt:
а) konkrētas definīcijas 1. punktā minētā 
importa režīma darbībai;
б) nosacījumus un atbilstības prasības, 
kas jāizpilda tirgus dalībniekam, lai 
iesniegtu importa licences pieteikumu, 
tostarp prasību pēc garantijas 
nodrošinājuma;
b) noteikumus par piemērojamajiem 
administratīvajiem sodiem.
6. Komisija, izmantojot īstenošanas aktus, 
kas pieņemti saskaņā ar 162. panta 
2. punktu, var pieņemt vajadzīgos 
noteikumus par apliecinošiem 
dokumentiem, kas jāiesniedz saistībā ar 
prasībām un pienākumiem, kuri 
piemērojami tirgus dalībniekiem, tostarp 
pilna laika rafinētājiem, importa jomā.

Or. bg

Pamatojums

Daļēji ierosinātajā grozījumā ir pārņemts dokumentā COM(2010)799 izstrādātā regulas 
priekšlikuma 250.–262. pants. Ierosinātās pamata izmaiņas ir saistītas ar pašreizējās importa 
kvotas pielāgošanu no 2 489 735 tonnām uz 3 500 000 tonnām. Šāds palielinājums ir 
nepieciešams, jo pašreiz pieejamais jēlcukurs neapmierina tirgus vajadzības, kā dēļ rafinētāji 
nestrādā uz pilnu slodzi, tādējādi izraisot galaprodukta cenas palielināšanos.

Grozījums Nr. 1924
Mariya Gabriel
Regulas priekšlikums
130.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

130.a pants
Īpaši noteikumi rafinēšanai paredzētā 

niedru cukura importam
Eiropai vajadzīgās niedru cukura 
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piegādes rafinēšanai vienam tirdzniecības 
gadam Savienībā ir 3 500 000 tonnas.
1. Attiecībā uz niedru cukuru rafinēšanai 
papildus 117. pantā minētajam 
rafinēšanai paredzēta cukura importa 
licences izsniedz vienīgi pilna laika 
rafinētājiem, ja attiecīgie daudzumi 
nepārsniedz 1. punktā minētās Eiropas 
patēriņa vajadzības.
2. Šīs importa licences, kas minētas 
2. punktā, var nodot vienīgi citiem pilna 
laika rafinētājiem, un šo licenču 
derīguma termiņš beidzas tā tirdzniecības 
gada nogalē, kuram tās ir izsniegtas.
3. Komisija aptur ievedmuitas 
piemērošanu rafinēšanai paredzētam 
niedru cukuram ar KN kodu 1701 14 10
attiecībā uz papildu daudzumu, kas 
vajadzīgs, lai katrā tirdzniecības gadā 
nodrošinātu atbilstošu piegādi pilna laika 
rafinētājiem.
4. Minēto papildu daudzumu nosaka 
Komisija, pamatojoties uz attiecību starp 
1. punktā minētajām Eiropas patēriņa 
vajadzībām un prognozētajām rafinējamā 
niedru cukura piegādēm attiecīgajā 
tirdzniecības gadā. Komisija katra 
tirdzniecības gada sākumā izsaka 
prognozes. Prognozes atjaunina, 
pamatojoties uz rafinējamā niedru cukura 
daudzumu, kas piegādājams tirdzniecības 
gadā, tostarp visiem papildu daudzumiem, 
kas jau ir izsniegti attiecībā uz konkrēto 
tirdzniecības gadu.
5. Atjauninājums tiks veiks pirms papildu 
daudzuma piešķiršana un secīgās importa 
licenču izsniegšanas. Katrā tirdzniecības 
gadā ne vēlāk kā līdz novembra beigām 
izsniedz ievērojamu daļu importa licenču 
papildu daudzumam, proti, līdz pat 70 %. 
Importa licences pusei atlikušā papildu 
daudzuma izsniedz ne vēlāk kā līdz 
februāra beigām, un atlikušās importa 
licences izsniedz ne vēlāk kā līdz maija 
beigām.
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6. Importa licences visam atlikušajam 
papildu daudzumam piešķir līdz katra 
tirdzniecības gada 30. septembrim. 
Importa licences papildu daudzumam, ko
piešķir atbilstoši šim punktam, ir derīgas 
nākamā tirdzniecības gada pirmajiem
trim mēnešiem.
7. Komisija jebkurā tirdzniecības gadā 
kopā ar un vienlaikus ar cukurbiešu un 
izoglikozes kvotām var samazināt 
1. punktā minētās Eiropas patēriņa 
vajadzības, ja tā prognozē, ka kopējais 
cukura un izoglikozes piedāvājums 
ievērojami pārsniegs pieprasījumu.
Samazinājumu piemēro, nosakot kopēju 
īpatsvaru, ko attiecina gan uz Eiropai 
vajadzīgo patēriņu, gan uz cukurbiešu un 
izoglikozes kvotām.

Or. en

Grozījums Nr. 1925
Béla Glattfelder
Regulas priekšlikums
130.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

130.a pants
Pilna laika rafinētāji – trīs mēnešu 
ekskluzivitāte importēt jēlcukuru

1. No 2015. gada 1. oktobra 
2015./2016. cukura tirdzniecības gadā līdz 
2020. gada 30. septembrim
2019./2020. cukura tirdzniecības gadā 
katra tirdzniecības gada pirmajos trīs 
mēnešos (1. oktobris – 31. decembris), 
pilna laika rafinētājiem, kā definēts 
II pielikuma Ia daļā [C1], piešķir 
ekskluzivitāti attiecībā uz rafinēšanai 
paredzēta jēlcukura importu 2 489 735 
tonnu apmērā, kam izsniedz importa 
sertifikātu, izsakot kā balto cukuru.
2. Ņemot vērā vajadzību nodrošināt to, ka 
importēto cukuru, kas paredzēts 
rafinēšanai, rafinē saskaņā ar šo punktu, 
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Komisija ar deleģētajiem aktiem, kuri 
pieņemti saskaņā ar 160. pantu, var 
pieņemt:
a) konkrētas definīcijas 1. punktā minētā
importa režīma darbībai;
b) nosacījumus un atbilstības prasības, 
kas jāizpilda tirgus dalībniekam, lai 
iesniegtu importa licences pieteikumu, 
tostarp prasību pēc garantijas 
nodrošinājuma;
c) noteikumus par piemērojamajiem 
administratīvajiem sodiem.
3. Komisija ar īstenošanas aktiem, kas 
pieņemti saskaņā ar 162. panta 2. punktu, 
var pieņemt vajadzīgos noteikumus par 
apliecinošiem dokumentiem, kas 
jāiesniedz saistībā ar prasībām un 
pienākumiem, ko piemēro tirgus 
dalībniekiem, jo īpaši pilna laika 
rafinētājiem. [C1]M. Dantin grozījums 
Nr. 424 – Padomes Regulas (ES) 
Nr. 1234/2007 III pielikums.

Or. en

Pamatojums

Lai saglabātu pašmāju un importētā cukura līdzsvaru, ar šo grozījumu izdara izmaiņas 
Padomes Regulas (ES) Nr. 1234/2007 153. pantā un Regulā Nr. 361/2008 nolūkā saglabāt 
pašreizējo situāciju, kad tiek piešķirtas trīs mēnešu privilēģijas pilna laika rafinētājiem, 
vienlaikus izsakot to citā redakcijā, nodrošinot labāku tiesisko skaidrību. 2 489 735 tonnas 
minētas Padomes Regulā (ES) Nr. 361/2008, un šis apjoms jāuztver kā robeža, nevis mērķis.

Grozījums Nr. 1926
Janusz Wojciechowski
Regulas priekšlikums
130.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

130.a pants
Pilna laika rafinētāji – trīs mēnešu 
ekskluzivitāte importēt jēlcukuru

1. No 2015. gada 1. oktobra 
2015./2016. cukura tirdzniecības gadā līdz 



AM\907936LV.doc 61/142 PE492.804v01-00

LV

2020. gada 30. septembrim
2019./2020. cukura tirdzniecības gadā 
katra tirdzniecības gada pirmajos trīs 
mēnešos (1. oktobris – 31. decembris), 
pilna laika rafinētājiem, kā definēts 
II pielikuma Ia daļā, piešķir ekskluzīvas 
tiesības rafinēšanai paredzēta jēlcukura 
importam tādā daudzumā, kāds norādīts 
eksporta licencēs, proti, 2 489 735 tonnas, 
ko izsaka kā balto cukuru.
2. Ņemot vērā vajadzību nodrošināt to, ka 
importēto cukuru, kas paredzēts 
rafinēšanai, rafinē saskaņā ar šo punktu, 
Komisija ar deleģētajiem aktiem, kuri 
pieņemti saskaņā ar 160. pantu, var 
pieņemt:
a) konkrētas definīcijas 1. punktā minētā 
importa režīma darbībai;
b) nosacījumus un atbilstības prasības, 
kas jāizpilda tirgus dalībniekam, lai 
iesniegtu importa licences pieteikumu, 
tostarp prasību pēc garantijas 
nodrošinājuma;
c) noteikumus par piemērojamajiem 
administratīvajiem sodiem.
3. Komisija ar īstenošanas aktiem, kas 
pieņemti saskaņā ar 162. panta 2. punktu, 
var pieņemt vajadzīgos noteikumus par 
apliecinošiem dokumentiem, kas 
jāiesniedz saistībā ar prasībām un 
pienākumiem, kuri tirgus dalībniekiem, jo 
īpaši pilna laika rafinētājiem, noteikti 
importa jomā.

Or. pl

Grozījums Nr. 1927
Jean-Paul Gauzès
Regulas priekšlikums
130.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

130.a pants
Pilna laika rafinētāji – ekskluzīvas 
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tiesības trīs mēnešus importēt rafinēšanai 
paredzētu jēlcukuru

1. Līdz 2020. gada 30. septembrim un 
katra tirdzniecības gada pirmajos trīs 
mēnešos (1. oktobris – 31. decembris), 
pilna laika rafinētājiem, kā definēts 
II pielikuma Ia daļā (jauna), piešķir 
ekskluzīvu piekļuvi importa licencēm, lai 
importētu jēlcukuru, kas paredzēts 
rafinēšanai, proti, 2 489 735 tonnas, kam 
izsniedz importa sertifikātu, izsakot kā 
balto cukuru.
2. Ņemot vērā vajadzību nodrošinātu to, 
ka importēto cukuru, kas paredzēts 
rafinēšanai, rafinē saskaņā ar šo punktu, 
Komisija ar deleģētajiem aktiem, kuri 
pieņemti saskaņā ar 160. pantu, var 
pieņemt:
a) konkrētas definīcijas 1. punktā minētā 
importa režīma darbībai;
b) nosacījumus un atbilstības prasības, 
kas jāizpilda tirgus dalībniekam, lai 
iesniegtu importa licences pieteikumu, 
tostarp prasību pēc garantijas 
nodrošinājuma;
c) noteikumus par piemērojamajiem 
administratīvajiem sodiem.
3. Komisija ar īstenošanas aktiem, kas 
pieņemti saskaņā ar 162. panta 2. punktā 
noteikto pārbaudes procedūru, var 
pieņemt vajadzīgos noteikumus par 
apliecinošiem dokumentiem, kas 
jāiesniedz saistībā ar prasībām un 
pienākumiem, kuri tirgus dalībniekiem, jo 
īpaši pilna laika rafinētājiem, noteikti 
importa jomā.

Or. fr

Grozījums Nr. 1928
Marc Tarabella
Regulas priekšlikums
130.a pants (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

130.a pants
Pilna laika rafinētāji – ekskluzīvas 

tiesības trīs mēnešus importēt rafinēšanai 
paredzētu jēlcukuru

1. Līdz 2020. gada 30. septembrim un 
katra tirdzniecības gada pirmajos trīs 
mēnešos (1. oktobris – 31. decembris), 
pilna laika rafinētājiem, kā definēts 
II pielikuma Ia daļā, piešķir ekskluzīvu 
piekļuvi importa licencēm, lai importētu 
jēlcukuru, kas paredzēts rafinēšanai, 
proti, 2 489 735 tonnas, kam izsniedz 
importa sertifikātu, izsakot kā balto 
cukuru.
2. Ņemot vērā vajadzību nodrošinātu to, 
ka importēto cukuru, kas paredzēts 
rafinēšanai, rafinē saskaņā ar šo punktu,
Komisija ar deleģētajiem aktiem, kuri 
pieņemti saskaņā ar 160. pantu, var 
pieņemt:
a) konkrētas definīcijas 1. punktā minētā 
importa režīma darbībai; b) nosacījumus 
un atbilstības prasības, kas jāizpilda 
tirgus dalībniekam, lai iesniegtu importa 
licences pieteikumu, tostarp prasību pēc 
garantijas nodrošinājuma; c) noteikumus 
par piemērojamajiem administratīvajiem 
sodiem.
3. Komisija ar īstenošanas aktiem, kas 
pieņemti saskaņā ar 162. panta 2. punktā 
noteikto pārbaudes procedūru, var 
pieņemt vajadzīgos noteikumus par 
apliecinošiem dokumentiem, kas 
jāiesniedz saistībā ar prasībām un 
pienākumiem, kuri tirgus dalībniekiem, jo 
īpaši pilna laika rafinētājiem, noteikti 
importa jomā.

Or. fr

Pamatojums

Atbilstoši pašreizējai situācijai, proti, kad pilna laika rafinētājiem piešķir trīs mēnešu 
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privilēģijas un kad tiek dotas rafinēšanas iespējas netradicionāliem rafinēšanas uzņēmumiem, 
ņemot vērā papildu piekļuvi jēlcukuram, kas piešķirta saskaņā ar neseno divpusējo brīvās 
tirdzniecības nolīgumu īstenošanu, kam jāstājas spēkā 2013. gadā. Papildus iepriekš 
minētajam īpaša uzmanība jāpievērš tam, vai novērojama atbilstība 2 489735 miljoniem 
tonnu, lai saglabātu cukurbiešu un importētā jēlcukura līdzsvaru.

Grozījums Nr. 1929
Julie Girling, Marina Yannakoudakis
Regulas priekšlikums
130.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

130.a pants
Ievedmuitas apturēšana cukura nozarē

1. Līdz kvotu režīma beigām Komisija ar 
īstenošanas aktiem pilnībā vai daļēji aptur 
ievedmuitas uzlikšanu turpmāk 
minētajiem produktiem, lai nodrošinātu 
piegādi, kas vajadzīga 101.m panta 
2. punktā minēto produktu ražošanai:
a) cukurs, kas atbilst KN kodam 1701;
b) izoglikoze, kas atbilst KN kodam 1702 
30 10, 1702 40 10, 1702 60 10 un 1702 90 
30.
2. Atbilstoši 1. punktā minētajam 
ievedmuitu aptur automātiski, tiklīdz ES 
deklarētā cena baltajam cukuram ir 
150 % no salīdzināmās cenas. Ierastais 
nodoklis tiek atjaunots automātiski, tiklīdz 
ES deklarētā cena ir zemāka par 150 % 
no salīdzināmās cenas.

Or. en

Pamatojums

Lai novērstu pārmērīgas svārstības, ir jānosaka 150 % no ES salīdzināmās cenas baltajam 
cukuram vai EUR 606,6/par tonnu (salīdzināmā cena ir EUR 404,4/par tonnu). Papildu 
imports, ko ieved piedāvājuma iztrūkuma gadījumā, palīdzēs kompensēt tirgu, un tam būs 
pozitīvāka ietekme uz konkurenci ES piegādes bāzē, kas patlaban ir pārlieku koncentrēta.

Grozījums Nr. 1930
Paolo Bartolozzi
Regulas priekšlikums
130.a pants (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

130.a pants
Ievedmuitas apturēšana cukura nozarē
1. Līdz kvotu režīma beigām Komisija ar 
īstenošanas aktiem pilnībā vai daļēji aptur 
ievedmuitas uzlikšanu turpmāk 
minētajiem produktiem, lai nodrošinātu 
piegādi, kas vajadzīga 101.m panta 
2. punktā minēto produktu ražošanai:
cukurs, kas atbilst KN kodam 1701;
izoglikoze, kas atbilst KN kodam 1702 30 
10, 1702 40 10, 1702 60 10 un 1702 90 30.
2. Atbilstoši 1. punktā minētajam 
ievedmuitu aptur automātiski, tiklīdz ES 
deklarētā cena baltajam cukuram ir 
150 % no salīdzināmās cenas. Ierastais 
nodoklis tiek atjaunots automātiski, tiklīdz 
ES deklarētā cena ir zemāka par 150 % 
no salīdzināmās cenas.

Or. en

Grozījums Nr. 1931
Dimitar Stoyanov
Regulas priekšlikums
130.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

130.b pants
Ievedmuitas apturēšana rafinēšanai 

paredzēta niedru cukura papildu 
daudzumiem

1. Rafinēšanai paredzēta niedru cukura 
ievedmuitu aptur attiecībā uz papildu 
daudzumiem, kas nepieciešami, lai 
attiecīgajā tirdzniecības gadā garantētu 
piegādi pilna laika rafinētājiem.
2. Komisija ar īstenošanas aktiem nosaka 
papildu daudzumu, kas minēts 1. punktā, 
atspoguļojot atšķirību starp ierastajām 
patēriņa vajadzībām, kā norādīts 
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130.a pantā, un prognozēto rafinēšanai 
paredzētā niedru cukura piegādi 
attiecīgajā tirdzniecības gadā.
3. Katra tirdzniecības gada sākumā 
Komisija izsaka prognozes attiecībā uz 
rafinēšanai paredzēta niedru cukura 
importu, ko atjaunina, ņemot vērā 
attiecīgajā tirdzniecības gadā importējamā 
niedru cukura daudzumu. Šādu 
atjauninājumu veic pirms papildu 
daudzuma piešķiršanas un secīgās 
importa licenču izsniegšanas par attiecīgo 
daudzumu.
4. Līdz novembra beigām attiecīgajā 
tirdzniecības gadā, Komisija izsniedz 
importa licences 70 % apmērā rafinēšanai 
paredzētā cukura papildu daudzumam. 
Importa licences pirmajai atlikušā 
papildu daudzuma pusei izsniedz līdz 
attiecīgā tirdzniecības gada februāra 
beigām, savukārt otrajai pusei – līdz maija 
beigām. 
5. Ja pēc tam, kad prognozes ir 
atjauninātas, tiek konstatēta 
nepieciešamība palielināt papildu 
daudzumu, starpību starp šo 
palielinājumu un sākotnēji noteikto 
daudzumu piešķir, izsniedzot licences līdz 
attiecīgā tirdzniecības gada nogalei, kuras 
ir derīgas arī nākamā tirdzniecības gada 
pirmajiem trim mēnešiem.

Or. bg

Pamatojums

Lai nodrošinātu ierasto patēriņa vajadzību importa pilnu apjomu, vienlaikus krasi 
nepalielinot jēlcukura cenu lielāku nodokļu piemērošanas dēļ papildu daudzumam, tam jābūt 
atbrīvotam no nodokļa, tāpat kā importam no valstīm, kurām piešķirta priekšroka. Tas pilna 
laika rafinētājiem nodrošinās piekļuvi jēlcukuram un radīs apstākļus, kuri būtu vēlami brīvai 
konkurencei un gala produkta cenu samazinājumam.

Grozījums Nr. 1932
Julie Girling, Marina Yannakoudakis
Regulas priekšlikums
130.b pants (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

130.b pants
1. Līdz 2013. gada 31. decembrim
Komisija ar īstenošanas aktiem iesniegs
pārskatītu kopējo muitas tarifu turpmāk 
minētajiem produktiem:
a) cukuram, kas atbilst KN kodam 1701;
b) izoglikozei, kas atbilst KN kodam 1702 
30 10, 1702 40 10, 1702 60 10 un 1702 90 
30.
Jaunie cukura tarifi atspoguļo atšķirību
starp salīdzināmajām cenām pirms un pēc 
2006. gada reformas, lai tādējādi 
piedāvātu salīdzināmu aizsardzības 
līmeni.
2. Pirms cukura kvotu beigām Komisija 
iesniegs priekšlikumu par importa tarifu 
atcelšanu šā panta pirmajā punktā 
minētajiem produktiem arī turpmāk.

Or. en

Pamatojums

Līdz cukura kvotu beigām tarifs ir jāsamazina, lai varētu nodrošināt līdzvērtīgu aizsardzības 
līmeni, tāpat kā tas notika pirms cukura reformas sākuma 2006. gadā. Tomēr cukura kvotu
beigu dēļ būs jāpielāgo ES importa režīms, lai novērstu pārmērīgu piegādes koncentrāciju un 
nodrošinātu pietiekamu piekļuvi izejmateriāliem deficīta tirgos. Komisiju aicina iesniegt
priekšlikumus pirms kvotu beigām, tātad līdz 2015. gada 31. septembrim.

Grozījums Nr. 1933
Paolo Bartolozzi
Regulas priekšlikums
130.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

130.b pants
1. Līdz 2013. gada 31. decembrim
Komisija ar īstenošanas aktiem iesniegs
pārskatītus kopējo muitas tarifu turpmāk 
minētajiem produktiem:
a) cukuram, kas atbilst KN kodam 1701;
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b) izoglikozei, kas atbilst KN kodam 1702 
30 10, 1702 40 10, 1702 60 10 un 1702 90 
30.
Jaunie cukura tarifi atspoguļo atšķirību
starp salīdzināmajām cenām pirms un pēc 
2006. gada reformas, lai tādējādi 
piedāvātu salīdzināmu aizsardzības 
līmeni.
2. Pirms cukura kvotu beigām Komisija 
iesniegs priekšlikumu par importa tarifu 
atcelšanu šā panta pirmajā punktā 
minētajiem produktiem arī turpmāk.

Or. en

Grozījums Nr. 1934
Mariya Gabriel
Regulas priekšlikums
130.c pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

130.c pants (jauns)
1. Līdz 2014. gada 1. janvārim Komisija 
ar īstenošanas aktiem sagatavos 
pārskatītus kopējo muitas tarifu attiecībā 
uz produktiem, kas atbilst KN kodam 
1701.
Jaunie jēlcukura un baltā cukura tarifi 
nedrīkst pārsniegt 50 % no attiecīgo 
produktu salīdzināmās cenas.
2. Līdz 2015. gada 31. septembrim
Komisija iesniegs analīzi par to, kādu 
ietekmi uz konkurētspēju ES pārtikas 
apritē, tostarp uz patērētājiem, rada 
pilnīga importa tarifu atcelšana šā panta 
pirmajā punktā minētajiem produktiem.

Or. en

Grozījums Nr. 1935
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers
Regulas priekšlikums
III daļa – VI nodaļa – virsraksts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eksporta kompensācijas Eksporta noteikumi

Or. en

Grozījums Nr. 1936
José Bové
Verts/ALE grupas vārdā
Regulas priekšlikums
III daļa – VI nodaļa – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eksporta kompensācijas Noteikumi attiecībā uz eksportu

Or. fr

Grozījums Nr. 1937
José Bové
Verts/ALE grupas vārdā
Regulas priekšlikums
133. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

[...] svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 1938
Ulrike Rodust, Åsa Westlund, Brian Simpson, Karin Kadenbach
Regulas priekšlikums
133. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

[...] svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1939
Marit Paulsen, George Lyon
Regulas priekšlikums
133. pants
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

[...] svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1940
Patrick Le Hyaric
Regulas priekšlikums
133. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

[...] svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 1941
Britta Reimers
Regulas priekšlikums
133. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

[...] svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1942
Christofer Fjellner
Regulas priekšlikums
133. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

[...] svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1943
Christel Schaldemose
Regulas priekšlikums
133. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Tiktāl, cik tas vajadzīgs, lai produktus 1. Tiktāl, cik tas vajadzīgs, lai produktus 
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varētu eksportēt, pamatojoties uz to kursu 
vai cenām pasaules tirgū un nepārsniedzot 
apjomus, kas izriet no nolīgumiem, kuri 
noslēgti saskaņā ar Līguma 218. pantu, 
starpību starp minēto kursu vai cenām un 
cenām Savienībā var segt ar eksporta 
kompensācijām par:

varētu eksportēt, pamatojoties uz to kursu 
vai cenām pasaules tirgū, un līdz brīdim, 
kad eksporta kompensācijas vairs netiks 
piemērotas, starpību starp minēto kursu vai 
cenām un cenām Savienībā var segt ar 
eksporta kompensācijām par:

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi uzsvērt un norādīt uz to, ka ir jāpārtrauc tāda instrumenta piemērošana kā eksporta 
kompensācija. Ilgu laiku šis instruments bija neatņemama daļa no ES pieejas PTO, un 
kompensācijas izmaksāšana būtu jāpārtrauc, neatkarīgi no PTO pārrunām.

Grozījums Nr. 1944
Wojciech Michał Olejniczak
Regulas priekšlikums
133. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Tiktāl, cik tas vajadzīgs, lai produktus 
varētu eksportēt, pamatojoties uz to kursu 
vai cenām pasaules tirgū un nepārsniedzot 
apjomus, kas izriet no nolīgumiem, kuri 
noslēgti saskaņā ar Līguma 218. pantu, 
starpību starp minēto kursu vai cenām un 
cenām Savienībā var segt ar eksporta 
kompensācijām par:

1. Tiktāl, cik tas vajadzīgs, lai produktus 
varētu eksportēt, pamatojoties uz to kursu 
vai cenām pasaules tirgū un nepārsniedzot 
apjomus, kas izriet no nolīgumiem, kuri 
noslēgti saskaņā ar Līguma 218. pantu, ja 
situācija tirgū attiecībā uz konkrētiem 
produktiem ir īpaši smaga, starpību starp 
minēto kursu vai cenām un cenām 
Savienībā var segt ar eksporta 
kompensācijām par:

Or. pl

Pamatojums

Ņemot vērā eksporta kompensāciju vispārējo samazinājumu ES, ir jādara viss iespējamais, 
lai piešķirtu tās vienīgi īpaši smagās situācijās vai tad, kad tirgū, kurā tiek pārdots šādi 
kompensējamais produkts, valda krīze.

Grozījums Nr. 1945
Sylvie Goulard, Marielle de Sarnez
Regulas priekšlikums
133. pants – 1. punkts – ievaddaļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Tiktāl, cik tas vajadzīgs, lai produktus 
varētu eksportēt, pamatojoties uz to kursu 
vai cenām pasaules tirgū un nepārsniedzot 
apjomus, kas izriet no nolīgumiem, kuri 
noslēgti saskaņā ar Līguma 218. pantu, 
starpību starp minēto kursu vai cenām un 
cenām Savienībā var segt ar eksporta 
kompensācijām par:

1. Tiktāl, cik tas vajadzīgs, lai produktus 
varētu eksportēt, pamatojoties uz to kursu 
vai cenām pasaules tirgū un nepārsniedzot 
apjomus, kas izriet no nolīgumiem, kuri 
noslēgti saskaņā ar Līguma 218. pantu, kā 
arī ņemot vērā Līguma par Eiropas 
Savienību 3. panta 5. punktā minētos 
principus, starpību starp minēto kursu vai 
cenām un cenām Savienībā var segt ar 
eksporta kompensācijām par:

Or. en

Pamatojums

Ir jānodrošina, ka eksporta dotācijas, samazinot vietējās produkcijas cenas, nekavē 
lauksaimniecības nozaru attīstību jaunattīstības valstīs.

Grozījums Nr. 1946
Peter Jahr, Albert Deß
Regulas priekšlikums
133. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Tiktāl, cik tas vajadzīgs, lai produktus 
varētu eksportēt, pamatojoties uz to kursu 
vai cenām pasaules tirgū un nepārsniedzot 
apjomus, kas izriet no nolīgumiem, kuri 
noslēgti saskaņā ar Līguma 218. pantu, 
starpību starp minēto kursu vai cenām un 
cenām Savienībā var segt ar eksporta 
kompensācijām par:

1. Šajā nodaļā minētās eksporta 
kompensācijas piemēro vienīgi kopā ar 
regulas 154. pantu. Tiktāl, cik tas 
vajadzīgs, lai produktus varētu eksportēt, 
pamatojoties uz to kursu vai cenām 
pasaules tirgū un nepārsniedzot apjomus, 
kas izriet no nolīgumiem, kuri noslēgti 
saskaņā ar Līguma 218. pantu, starpību 
starp minēto kursu vai cenām un cenām 
Savienībā var segt ar eksporta 
kompensācijām par:

Or. de

Grozījums Nr. 1947
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora
Regulas priekšlikums
133. pants – 1. punkts – b apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) produktiem, kuri uzskaitīti šā punkta 
a) apakšpunkta i)–iii), v) un vii) punktā un 
kurus eksportē kā pārstrādātas preces 
saskaņā ar Padomes 2009. gada 
30. novembra Regulu (EK) Nr. 1216/2009, 
ar ko nosaka tirdzniecības režīmu, kas 
piemērojams dažām lauksaimniecības 
produktu pārstrādē iegūtām precēm46, un 
kā cukuru saturošus produktus, kas minēti 
I pielikuma X daļā.

b) produktiem, kuri uzskaitīti šā punkta 
a) apakšpunkta i)–iii), v) un vii) punktā un 
kurus eksportē kā pārstrādātas preces 
saskaņā ar Padomes 2009. gada 
30. novembra Regulu (EK) Nr. 1216/2009, 
ar ko nosaka tirdzniecības režīmu, kas 
piemērojams dažām lauksaimniecības 
produktu pārstrādē iegūtām precēm, 
tostarp produktiem, ko eksportē kā preces, 
uz kurām saskaņā ar Komisijas 
2010. gada 29. jūnija Regulu (ES) 
Nr. 578/2010 neattiecas Līguma 
I pielikums, un kā cukuru saturošus 
produktus, kas minēti I pielikuma X daļas
b) punktā.

Or. es

Pamatojums

Atsevišķas preces, tostarp atsevišķi komerciāli ļoti smalki produkti, tiek eksportēti kā 
produkti, kas nav minēti Līguma I pielikumā, un tiem piemēro nevis Regulu (EK) 
Nr. 1216/2009, bet gan 2010. gada 29. jūnija Regulu (ES) Nr. 578/2010. Tieša norāde uz 
Regulu (EK) Nr. 1216/2009 varētu mulsināt tirgus dalībniekus, kuri varētu domāt, ka 
eksporta kompensāciju pasākumi uz šādiem produktiem neattiecas.

Grozījums Nr. 1948
Elisabeth Jeggle
Regulas priekšlikums
133. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Maksimālā kompensācija par 
1. punktā minētajiem produktiem ir 
EUR 0.

Or. de

Pamatojums

Pēdējos gados eksporta kompensācijas lielākajai daļai produktu ir samazinātas vai noteiktas 
nulles apmērā. Eksporta kompensācijas ir nepopulāras, jo kropļo konkurenci, un tāpēc tās 
jāizmanto vienīgi kā krīzes un palīdzības pasākumu, kas noteikts nulles apmērā.
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Grozījums Nr. 1949
José Bové
Verts/ALE grupas vārdā
Regulas priekšlikums
134. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

134. pants svītrots
Eksporta kompensāciju sadale

Produktu daudzumus, ko var eksportēt, 
saņemot eksporta kompensāciju, sadala, 

izmantojot tādu metodi, kura:
a) ir vispiemērotākā produkta īpašībām 
un situācijai attiecīgajā tirgū un ļauj pēc 
iespējas efektīvāk izmantot pieejamos 
resursus, ņemot vērā Savienības eksporta 
efektivitāti un struktūru un tā ietekmi uz 
tirgus līdzsvaru, neradot diskrimināciju 
attiecīgo tirgus dalībnieku starpā un jo 
īpaši lielu un mazu tirgus dalībnieku 
diskrimināciju;
b) rada vismazāko administratīvo 
apgrūtinājumu tirgus dalībniekiem, 
ņemot vērā administratīvās prasības.

Or. fr

Grozījums Nr. 1950
Ulrike Rodust, Åsa Westlund, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Karin Kadenbach
Regulas priekšlikums
134. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

134. pants svītrots
Eksporta kompensāciju sadale

Produktu daudzumus, ko var eksportēt, 
saņemot eksporta kompensāciju, sadala, 

izmantojot tādu metodi, kura:
a) ir vispiemērotākā produkta īpašībām 
un situācijai attiecīgajā tirgū un ļauj pēc 
iespējas efektīvāk izmantot pieejamos 
resursus, ņemot vērā Savienības eksporta 
efektivitāti un struktūru un tā ietekmi uz 



AM\907936LV.doc 75/142 PE492.804v01-00

LV

tirgus līdzsvaru, neradot diskrimināciju 
attiecīgo tirgus dalībnieku starpā un jo 
īpaši lielu un mazu tirgus dalībnieku 
diskrimināciju;
b) rada vismazāko administratīvo 
apgrūtinājumu tirgus dalībniekiem, 
ņemot vērā administratīvās prasības.

Or. en

Grozījums Nr. 1951
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers
Regulas priekšlikums
134. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

134. pants svītrots
Eksporta kompensāciju sadale

Produktu daudzumus, ko var eksportēt, 
saņemot eksporta kompensāciju, sadala, 

izmantojot tādu metodi, kura:
a) ir vispiemērotākā produkta īpašībām 
un situācijai attiecīgajā tirgū un ļauj pēc 
iespējas efektīvāk izmantot pieejamos 
resursus, ņemot vērā Savienības eksporta 
efektivitāti un struktūru un tā ietekmi uz 
tirgus līdzsvaru, neradot diskrimināciju 
attiecīgo tirgus dalībnieku starpā un jo 
īpaši lielu un mazu tirgus dalībnieku 
diskrimināciju;
b) rada vismazāko administratīvo 
apgrūtinājumu tirgus dalībniekiem, 
ņemot vērā administratīvās prasības.

Or. en

Grozījums Nr. 1952
Patrick Le Hyaric
Regulas priekšlikums
134. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

134. pants svītrots
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Eksporta kompensāciju sadale
Produktu daudzumus, ko var eksportēt, 
saņemot eksporta kompensāciju, sadala, 

izmantojot tādu metodi, kura:
a) ir vispiemērotākā produkta īpašībām 
un situācijai attiecīgajā tirgū un ļauj pēc 
iespējas efektīvāk izmantot pieejamos 
resursus, ņemot vērā Savienības eksporta 
efektivitāti un struktūru un tā ietekmi uz 
tirgus līdzsvaru, neradot diskrimināciju 
attiecīgo tirgus dalībnieku starpā un jo 
īpaši lielu un mazu tirgus dalībnieku 
diskrimināciju;
b) rada vismazāko administratīvo 
apgrūtinājumu tirgus dalībniekiem, 
ņemot vērā administratīvās prasības.

Or. fr

Grozījums Nr. 1953
Christofer Fjellner
Regulas priekšlikums
134. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

134. pants svītrots
Eksporta kompensāciju sadale

Produktu daudzumus, ko var eksportēt, 
saņemot eksporta kompensāciju, sadala, 

izmantojot tādu metodi, kura:
a) ir vispiemērotākā produkta īpašībām 
un situācijai attiecīgajā tirgū un ļauj pēc 
iespējas efektīvāk izmantot pieejamos 
resursus, ņemot vērā Savienības eksporta 
efektivitāti un struktūru un tā ietekmi uz 
tirgus līdzsvaru, neradot diskrimināciju 
attiecīgo tirgus dalībnieku starpā un jo 
īpaši lielu un mazu tirgus dalībnieku 
diskrimināciju;
b) rada vismazāko administratīvo 
apgrūtinājumu tirgus dalībniekiem, 
ņemot vērā administratīvās prasības.
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Or. en

Grozījums Nr. 1954
José Bové
Verts/ALE grupas vārdā
Regulas priekšlikums
135. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

135. pants svītrots
Eksporta kompensācijas noteikšana

1. Eksporta kompensācijas visā Savienībā 
piemēro vieniem un tiem pašiem 
produktiem. Tās var atšķirties atkarībā no 
galamērķa, īpaši tad, ja to nosaka 
situācija pasaules tirgū vai dažu tirgu 
īpašās prasības, vai saistības, kas izriet no 
nolīgumiem, kuri noslēgti saskaņā ar 
Līguma 218. pantu.
2. Kompensāciju noteikšanas pasākumus 
Padome veic saskaņā ar Līguma 43. panta 
3. punktu.

Or. fr

Grozījums Nr. 1955
Ulrike Rodust, Åsa Westlund, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Karin Kadenbach
Regulas priekšlikums
135. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

135. pants svītrots
Eksporta kompensācijas noteikšana

1. Eksporta kompensācijas visā Savienībā 
piemēro vieniem un tiem pašiem 
produktiem. Tās var atšķirties atkarībā no 
galamērķa, īpaši tad, ja to nosaka 
situācija pasaules tirgū vai dažu tirgu 
īpašās prasības, vai saistības, kas izriet no 
nolīgumiem, kuri noslēgti saskaņā ar 
Līguma 218. pantu.
2. Kompensāciju noteikšanas pasākumus 
Padome veic saskaņā ar Līguma 43. panta 
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3. punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 1956
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers
Regulas priekšlikums
135. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

135. pants svītrots
Eksporta kompensācijas noteikšana

1. Eksporta kompensācijas visā Savienībā 
piemēro vieniem un tiem pašiem 
produktiem. Tās var atšķirties atkarībā no 
galamērķa, īpaši tad, ja to nosaka 
situācija pasaules tirgū vai dažu tirgu 
īpašās prasības, vai saistības, kas izriet no 
nolīgumiem, kuri noslēgti saskaņā ar 
Līguma 218. pantu.
2. Kompensāciju noteikšanas pasākumus 
Padome veic saskaņā ar Līguma 43. panta 
3. punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 1957
Patrick Le Hyaric
Regulas priekšlikums
135. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

135. pants svītrots
Eksporta kompensācijas noteikšana

1. Eksporta kompensācijas visā Savienībā 
piemēro vieniem un tiem pašiem 
produktiem. Tās var atšķirties atkarībā no 
galamērķa, īpaši tad, ja to nosaka 
situācija pasaules tirgū vai dažu tirgu 
īpašās prasības, vai saistības, kas izriet no 
nolīgumiem, kuri noslēgti saskaņā ar 
Līguma 218. pantu.
2. Kompensāciju noteikšanas pasākumus 
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Padome veic saskaņā ar Līguma 43. panta 
3. punktu.

Or. fr

Grozījums Nr. 1958
Christofer Fjellner
Regulas priekšlikums
135. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

135. pants svītrots
Eksporta kompensācijas noteikšana

1. Eksporta kompensācijas visā Savienībā 
piemēro vieniem un tiem pašiem 
produktiem. Tās var atšķirties atkarībā no 
galamērķa, īpaši tad, ja to nosaka 
situācija pasaules tirgū vai dažu tirgu 
īpašās prasības, vai saistības, kas izriet no 
nolīgumiem, kuri noslēgti saskaņā ar 
Līguma 218. pantu.
2. Kompensāciju noteikšanas pasākumus 
Padome veic saskaņā ar Līguma 43. panta 
3. punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 1959
Britta Reimers
Regulas priekšlikums
135. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Kompensāciju noteikšanas pasākumus 
Padome veic saskaņā ar Līguma 43. panta 
3. punktu.

svītrots

Or. en

Pamatojums

43. panta 3. punkts ir parastās likumdošanas procedūras izņēmums, ar ko Padome pieņem 
pasākumus attiecībā uz palīdzības, cenas, daudzuma, u. c. noteikšanu. Mēs nevēlamies, lai 
Padome pieņem pasākumus attiecībā uz eksporta kompensāciju noteikšanu, tāpēc ar šo 
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grozījumu tiek svītrots 135. panta 2. punkts.

Grozījums Nr. 1960
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada
Regulas priekšlikums
135. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Izņēmuma gadījumos un atbilstoši 
pamatotos gadījumos attiecībā uz labības 
graudiem Komisija ar īstenošanas aktiem, 
kas pieņemti saskaņā ar 162. panta 
2. punktā minēto pārbaudes procedūru, 
var nošķirt eksporta kompensāciju 
apmēru dalībvalstīm.

Or. pl

Pamatojums

Ir jāparedz eksporta kompensācijas instrumenta piemērošana atsevišķiem reģioniem, tāpat kā 
valsts iejaukšanās labības tirgū.

Grozījums Nr. 1961
José Bové
Verts/ALE grupas vārdā
Regulas priekšlikums
136. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

[...] svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 1962
Ulrike Rodust, Åsa Westlund, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Karin Kadenbach
Regulas priekšlikums
136. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

[...] svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 1963
Marit Paulsen, George Lyon
Regulas priekšlikums
136. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

[...] svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1964
Patrick Le Hyaric
Regulas priekšlikums
136. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

[...] svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 1965
Christofer Fjellner
Regulas priekšlikums
136. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

[...] svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1966
Ulrike Rodust, Åsa Westlund, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Karin Kadenbach
Regulas priekšlikums
137. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

137. pants svītrots
Eksporta kompensācijas par dzīvniekiem 

liellopu un teļa gaļas nozarē
1. Attiecībā uz liellopu un teļa gaļas 
nozares produktiem eksporta 
kompensāciju piešķiršana un maksājumi 
par dzīvnieku eksportu ir atkarīgi no tā, 
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vai ir ievērotas Savienības tiesību aktos 
paredzētās prasības par dzīvnieku 
labturību un jo īpaši par dzīvnieku 
aizsardzību pārvadāšanas laikā.
2. Ņemot vērā vajadzību rosināt 
eksportētājus ievērot dzīvnieku labturības 
nosacījumus un dot kompetentajām 
iestādēm iespēju pārbaudīt eksporta 
kompensāciju pareizu izmaksāšanu, ja tā 
ir atkarīga no dzīvnieku labturības 
prasību ievērošanas, Komisija ir 
pilnvarota saskaņā ar 160. pantu pieņemt 
deleģētos aktus par dzīvnieku labturības 
prasību ievērošanu ārpus Savienības 
muitas teritorijas, tostarp par neatkarīgu 
trešo personu iesaistīšanu.
3. Komisija ar īstenošanas aktiem var
pieņemt šā panta piemērošanai vajadzīgos 
pasākumus. Šos īstenošanas aktus pieņem 
saskaņā ar 162. panta 2. punktā minēto 
pārbaudes procedūru.

Or. en

Grozījums Nr. 1967
Peter Jahr, Britta Reimers
Regulas priekšlikums
137. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

137. pants svītrots
Eksporta kompensācijas par dzīvniekiem 

liellopu un teļa gaļas nozarē
1. Attiecībā uz liellopu un teļa gaļas 
nozares produktiem eksporta 
kompensāciju piešķiršana un maksājumi 
par dzīvnieku eksportu ir atkarīgi no tā, 
vai ir ievērotas Savienības tiesību aktos 
paredzētās prasības par dzīvnieku 
labturību un jo īpaši par dzīvnieku 
aizsardzību pārvadāšanas laikā.
2. Ņemot vērā vajadzību rosināt 
eksportētājus ievērot dzīvnieku labturības 
nosacījumus un dot kompetentajām 
iestādēm iespēju pārbaudīt eksporta 
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kompensāciju pareizu izmaksāšanu, ja tā 
ir atkarīga no dzīvnieku labturības 
prasību ievērošanas, Komisija ir 
pilnvarota saskaņā ar 160. pantu pieņemt 
deleģētos aktus par dzīvnieku labturības 
prasību ievērošanu ārpus Savienības 
muitas teritorijas, tostarp par neatkarīgu 
trešo personu iesaistīšanu.
3. Komisija ar īstenošanas aktiem var 
pieņemt šā panta piemērošanai vajadzīgos 
pasākumus. Šos īstenošanas aktus pieņem 
saskaņā ar 162. panta 2. punktā minēto 
pārbaudes procedūru.

Or. de

Grozījums Nr. 1968
Patrick Le Hyaric
Regulas priekšlikums
137. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

137. pants svītrots
Eksporta kompensācijas par dzīvniekiem 

liellopu un teļa gaļas nozarē
1. Attiecībā uz liellopu un teļa gaļas 
nozares produktiem eksporta 
kompensāciju piešķiršana un maksājumi 
par dzīvnieku eksportu ir atkarīgi no tā, 
vai ir ievērotas Savienības tiesību aktos 
paredzētās prasības par dzīvnieku 
labturību un jo īpaši par dzīvnieku 
aizsardzību pārvadāšanas laikā.
2. Ņemot vērā vajadzību rosināt 
eksportētājus ievērot dzīvnieku labturības 
nosacījumus un dot kompetentajām 
iestādēm iespēju pārbaudīt eksporta 
kompensāciju pareizu izmaksāšanu, ja tā 
ir atkarīga no dzīvnieku labturības 
prasību ievērošanas, Komisija ir 
pilnvarota saskaņā ar 160. pantu pieņemt 
deleģētos aktus par dzīvnieku labturības 
prasību ievērošanu ārpus Savienības 
muitas teritorijas, tostarp par neatkarīgu 
trešo personu iesaistīšanu.
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3. Komisija ar īstenošanas aktiem var 
pieņemt šā panta piemērošanai vajadzīgos 
pasākumus. Šos īstenošanas aktus pieņem 
saskaņā ar 162. panta 2. punktā minēto 
pārbaudes procedūru.

Or. fr

Grozījums Nr. 1969
Britta Reimers, George Lyon
Regulas priekšlikums
137. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

137. pants svītrots
Eksporta kompensācijas par dzīvniekiem 

liellopu un teļa gaļas nozarē
1. Attiecībā uz liellopu un teļa gaļas 
nozares produktiem eksporta 
kompensāciju piešķiršana un maksājumi 
par dzīvnieku eksportu ir atkarīgi no tā, 
vai ir ievērotas Savienības tiesību aktos 
paredzētās prasības par dzīvnieku 
labturību un jo īpaši par dzīvnieku 
aizsardzību pārvadāšanas laikā.
2. Ņemot vērā vajadzību rosināt 
eksportētājus ievērot dzīvnieku labturības 
nosacījumus un dot kompetentajām 
iestādēm iespēju pārbaudīt eksporta 
kompensāciju pareizu izmaksāšanu, ja tā 
ir atkarīga no dzīvnieku labturības 
prasību ievērošanas, Komisija ir 
pilnvarota saskaņā ar 160. pantu pieņemt 
deleģētos aktus par dzīvnieku labturības 
prasību ievērošanu ārpus Savienības 
muitas teritorijas, tostarp par neatkarīgu 
trešo personu iesaistīšanu.
3. Komisija ar īstenošanas aktiem var 
pieņemt šā panta piemērošanai vajadzīgos 
pasākumus. Šos īstenošanas aktus pieņem 
saskaņā ar 162. panta 2. punktā minēto 
pārbaudes procedūru.

Or. en
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Grozījums Nr. 1970
Christofer Fjellner
Regulas priekšlikums
137. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

137. pants svītrots
Eksporta kompensācijas par dzīvniekiem 

liellopu un teļa gaļas nozarē
1. Attiecībā uz liellopu un teļa gaļas 
nozares produktiem eksporta 
kompensāciju piešķiršana un maksājumi 
par dzīvnieku eksportu ir atkarīgi no tā, 
vai ir ievērotas Savienības tiesību aktos 
paredzētās prasības par dzīvnieku 
labturību un jo īpaši par dzīvnieku 
aizsardzību pārvadāšanas laikā.
2. Ņemot vērā vajadzību rosināt 
eksportētājus ievērot dzīvnieku labturības 
nosacījumus un dot kompetentajām 
iestādēm iespēju pārbaudīt eksporta 
kompensāciju pareizu izmaksāšanu, ja tā 
ir atkarīga no dzīvnieku labturības 
prasību ievērošanas, Komisija ir 
pilnvarota saskaņā ar 160. pantu pieņemt 
deleģētos aktus par dzīvnieku labturības 
prasību ievērošanu ārpus Savienības 
muitas teritorijas, tostarp par neatkarīgu 
trešo personu iesaistīšanu.
3. Komisija ar īstenošanas aktiem var 
pieņemt šā panta piemērošanai vajadzīgos 
pasākumus. Šos īstenošanas aktus pieņem 
saskaņā ar 162. panta 2. punktā minēto 
pārbaudes procedūru.

Or. en

Grozījums Nr. 1971
Marit Paulsen, George Lyon
Regulas priekšlikums
137. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eksporta kompensācijas par dzīvniekiem Dzīvnieku eksports
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liellopu un teļa gaļas nozarē

Or. en

Grozījums Nr. 1972
José Bové
Verts/ALE grupas vārdā
Regulas priekšlikums
137. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eksporta kompensācijas par dzīvniekiem
liellopu un teļa gaļas nozarē

Noteikumi par dzīvnieku eksportu liellopu 
un teļa gaļas nozarē

Or. fr

Grozījums Nr. 1973
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers
Regulas priekšlikums
137. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Attiecībā uz liellopu un teļa gaļas 
nozares produktiem eksporta 
kompensāciju piešķiršana un maksājumi 
par dzīvnieku eksportu ir atkarīgi no tā, 
vai ir ievērotas Savienības tiesību aktos 
paredzētās prasības par dzīvnieku 
labturību un jo īpaši par dzīvnieku 
aizsardzību pārvadāšanas laikā.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1974
José Bové
Verts/ALE grupas vārdā
Regulas priekšlikums
137. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Attiecībā uz liellopu un teļa gaļas 
nozares produktiem eksporta 
kompensāciju piešķiršana un maksājumi 
par dzīvnieku eksportu ir atkarīgi no tā, 
vai ir ievērotas Savienības tiesību aktos 

svītrots
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paredzētās prasības par dzīvnieku 
labturību un jo īpaši par dzīvnieku 
aizsardzību pārvadāšanas laikā.

Or. fr

Grozījums Nr. 1975
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers
Regulas priekšlikums
137. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ņemot vērā vajadzību rosināt 
eksportētājus ievērot dzīvnieku labturības 
nosacījumus un dot kompetentajām 
iestādēm iespēju pārbaudīt eksporta 
kompensāciju pareizu izmaksāšanu, ja tā 
ir atkarīga no dzīvnieku labturības 
prasību ievērošanas, Komisija ir 
pilnvarota saskaņā ar 160. pantu pieņemt 
deleģētos aktus par dzīvnieku labturības 
prasību ievērošanu ārpus Savienības muitas 
teritorijas, tostarp par neatkarīgu trešo 
personu iesaistīšanu.

2. Ņemot vērā vajadzību rosināt 
eksportētājus ievērot dzīvnieku labturības 
nosacījumus, Komisija ir pilnvarota 
saskaņā ar 160. pantu pieņemt deleģētos 
aktus par dzīvnieku labturības prasību 
ievērošanu ārpus Savienības muitas 
teritorijas, tostarp par neatkarīgu trešo 
personu iesaistīšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 1976
José Bové
Verts/ALE grupas vārdā
Regulas priekšlikums
137. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ņemot vērā vajadzību rosināt 
eksportētājus ievērot dzīvnieku labturības 
nosacījumus un dot kompetentajām 
iestādēm iespēju pārbaudīt eksporta 
kompensāciju pareizu izmaksāšanu, ja tā 
ir atkarīga no dzīvnieku labturības 
prasību ievērošanas, Komisija ir 
pilnvarota saskaņā ar 160. pantu pieņemt 
deleģētos aktus par dzīvnieku labturības 
prasību ievērošanu ārpus Savienības muitas 
teritorijas, tostarp par neatkarīgu trešo 

2. Ņemot vērā vajadzību rosināt 
eksportētājus ievērot dzīvnieku labturības 
nosacījumus, Komisija ir pilnvarota 
saskaņā ar 160. pantu pieņemt deleģētos 
aktus par dzīvnieku labturības prasību 
ievērošanu ārpus Savienības muitas 
teritorijas, tostarp par neatkarīgu trešo 
personu iesaistīšanu.
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personu iesaistīšanu.

Or. fr

Grozījums Nr. 1977
Esther de Lange
Regulas priekšlikums
137. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ņemot vērā vajadzību rosināt 
eksportētājus ievērot dzīvnieku labturības 
nosacījumus un dot kompetentajām 
iestādēm iespēju pārbaudīt eksporta 
kompensāciju pareizu izmaksāšanu, ja tā ir 
atkarīga no dzīvnieku labturības prasību 
ievērošanas, Komisija ir pilnvarota saskaņā 
ar 160. pantu pieņemt deleģētos aktus par 
dzīvnieku labturības prasību ievērošanu 
ārpus Savienības muitas teritorijas, tostarp 
par neatkarīgu trešo personu iesaistīšanu.

2. Ņemot vērā vajadzību rosināt 
eksportētājus ievērot dzīvnieku labturības 
nosacījumus un dot kompetentajām 
iestādēm iespēju pārbaudīt eksporta 
kompensāciju pareizu izmaksāšanu, ja tā ir 
atkarīga no dzīvnieku labturības prasību 
ievērošanas, Komisija ir pilnvarota saskaņā 
ar 160. pantu pieņemt deleģētos aktus par 
dzīvnieku labturības prasību ievērošanu 
ārpus Savienības muitas teritorijas, tostarp 
par neatkarīgu trešo personu iesaistīšanu, 
kā arī nodrošināt to, ka dzīvnieku 
izcelsmes produkti, kas ražoti trešās 
valstīs, atbilst Savienības prasībām 
attiecībā uz dzīvnieku labturību. 

Or. en

Grozījums Nr. 1978
José Bové
Verts/ALE grupas vārdā
Regulas priekšlikums
138. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

138. pants svītrots
Eksporta limiti

Apjoma saistības, kas izriet no 
nolīgumiem, kuri noslēgti saskaņā ar 
Līguma 218. pantu, ievēro, pamatojoties 
uz eksporta licencēm, kas izdotas par 
atsauces periodiem, kurus piemēro 
attiecīgajiem produktiem.
Komisija var pieņemt īstenošanas aktus, 
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kas vajadzīgi, lai tiktu ievērotas apjoma 
saistības, tostarp tiktu pārtraukta vai 
ierobežota eksporta licenču izdošana, ja 
šādas saistības ir vai var tikt pārsniegtas. 
Attiecībā uz to pienākumu ievērošanu, kas 
izriet no PTO Lauksaimniecības 
nolīguma, atsauces perioda beigas 
neietekmē eksporta licenču derīgumu.

Or. fr

Grozījums Nr. 1979
Ulrike Rodust, Åsa Westlund, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Karin Kadenbach
Regulas priekšlikums
138. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

138. pants svītrots
Eksporta limiti

Apjoma saistības, kas izriet no 
nolīgumiem, kuri noslēgti saskaņā ar 
Līguma 218. pantu, ievēro, pamatojoties 
uz eksporta licencēm, kas izdotas par 
atsauces periodiem, kurus piemēro 
attiecīgajiem produktiem.
Komisija var pieņemt īstenošanas aktus, 
kas vajadzīgi, lai tiktu ievērotas apjoma 
saistības, tostarp tiktu pārtraukta vai 
ierobežota eksporta licenču izdošana, ja 
šādas saistības ir vai var tikt pārsniegtas. 
Attiecībā uz to pienākumu ievērošanu, kas 
izriet no PTO Lauksaimniecības 
nolīguma, atsauces perioda beigas 
neietekmē eksporta licenču derīgumu.

Or. en

Grozījums Nr. 1980
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers
Regulas priekšlikums
138. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

138. pants svītrots
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Eksporta limiti
Apjoma saistības, kas izriet no 
nolīgumiem, kuri noslēgti saskaņā ar 
Līguma 218. pantu, ievēro, pamatojoties 
uz eksporta licencēm, kas izdotas par 
atsauces periodiem, kurus piemēro 
attiecīgajiem produktiem.
Komisija var pieņemt īstenošanas aktus, 
kas vajadzīgi, lai tiktu ievērotas apjoma 
saistības, tostarp tiktu pārtraukta vai 
ierobežota eksporta licenču izdošana, ja 
šādas saistības ir vai var tikt pārsniegtas. 
Attiecībā uz to pienākumu ievērošanu, kas 
izriet no PTO Lauksaimniecības 
nolīguma, atsauces perioda beigas 
neietekmē eksporta licenču derīgumu.

Or. en

Grozījums Nr. 1981
Patrick Le Hyaric
Regulas priekšlikums
138. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

138. pants svītrots
Eksporta limiti

Apjoma saistības, kas izriet no 
nolīgumiem, kuri noslēgti saskaņā ar 
Līguma 218. pantu, ievēro, pamatojoties 
uz eksporta licencēm, kas izdotas par 
atsauces periodiem, kurus piemēro 
attiecīgajiem produktiem.
Komisija var pieņemt īstenošanas aktus, 
kas vajadzīgi, lai tiktu ievērotas apjoma 
saistības, tostarp tiktu pārtraukta vai 
ierobežota eksporta licenču izdošana, ja 
šādas saistības ir vai var tikt pārsniegtas. 
Attiecībā uz to pienākumu ievērošanu, kas 
izriet no PTO Lauksaimniecības 
nolīguma, atsauces perioda beigas 
neietekmē eksporta licenču derīgumu.

Or. fr
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Grozījums Nr. 1982
Christofer Fjellner
Regulas priekšlikums
138. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

138. pants svītrots
Eksporta limiti

Apjoma saistības, kas izriet no 
nolīgumiem, kuri noslēgti saskaņā ar 
Līguma 218. pantu, ievēro, pamatojoties 
uz eksporta licencēm, kas izdotas par 
atsauces periodiem, kurus piemēro 
attiecīgajiem produktiem.
Komisija var pieņemt īstenošanas aktus, 
kas vajadzīgi, lai tiktu ievērotas apjoma 
saistības, tostarp tiktu pārtraukta vai 
ierobežota eksporta licenču izdošana, ja 
šādas saistības ir vai var tikt pārsniegtas.
Attiecībā uz to pienākumu ievērošanu, kas 
izriet no PTO Lauksaimniecības 
nolīguma, atsauces perioda beigas 
neietekmē eksporta licenču derīgumu.

Or. en

Grozījums Nr. 1983
José Bové
Verts/ALE grupas vārdā
Regulas priekšlikums
139. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

[...] svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 1984
Ulrike Rodust, Åsa Westlund, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Karin Kadenbach
Regulas priekšlikums
139. pants
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

[...] svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1985
Marit Paulsen, George Lyon
Regulas priekšlikums
139. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

[...] svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1986
Patrick Le Hyaric
Regulas priekšlikums
139. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

[...] svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 1987
Christofer Fjellner
Regulas priekšlikums
139. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

[...] svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1988
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora
Regulas priekšlikums
139. pants – 6.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Komisija, pieņemot deleģētos aktus, 
var izvirzīt stingrākus noteikumus 
eksporta kompensāciju piešķiršanai, lai 
novērstu novirzes tirdzniecībā, īpaši 
noteikumus par to, ka:
a) kompensāciju izmaksā vienīgi ES 
izcelsmes produktiem;
b) importētu produktu kompensācijas 
apmēru nosaka nodokļa apmērā, ko 
iekasē importēšanas brīdī, ja šis nodoklis 
ir mazāks par izmaksājamo kompensāciju.

Or. es

Pamatojums

Šis jaunais punkts, kas iekļauts nolūkā pielīdzināt tekstu Lisabonas līgumam, ir ļoti svarīgs. 
Ja tas netiek iekļauts šajā priekšlikumā, var rasties tirdzniecības novirzes.

Grozījums Nr. 1989
José Bové
Verts/ALE grupas vārdā
Regulas priekšlikums
140. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

140. pants svītrots
Īstenošanas pilnvaras saskaņā ar 

pārbaudes procedūru
Komisija ar īstenošanas aktiem pieņem šīs 
iedaļas piemērošanai vajadzīgos 
pasākumus, jo īpaši attiecībā uz:
a) to eksportējamo daudzumu pārdali, kas 
nav piešķirti vai izmantoti;
b) šīs regulas 133. panta 1. punkta 
b) apakšpunktā minētajiem produktiem.
Šos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
162. panta 2. punktā minēto pārbaudes 
procedūru;

Or. fr
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Grozījums Nr. 1990
Ulrike Rodust, Åsa Westlund, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Karin Kadenbach
Regulas priekšlikums
140. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

140. pants svītrots
Īstenošanas pilnvaras saskaņā ar 

pārbaudes procedūru
Komisija ar īstenošanas aktiem pieņem šīs 
iedaļas piemērošanai vajadzīgos 
pasākumus, jo īpaši attiecībā uz:
a) to eksportējamo daudzumu pārdali, kas 
nav piešķirti vai izmantoti;
b) šīs regulas 133. panta 1. punkta 
b) apakšpunktā minētajiem produktiem.
Šos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
162. panta 2. punktā minēto pārbaudes 
procedūru.

Or. en

Grozījums Nr. 1991
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers
Regulas priekšlikums
140. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

140. pants svītrots
Īstenošanas pilnvaras saskaņā ar 

pārbaudes procedūru
Komisija ar īstenošanas aktiem pieņem šīs 
iedaļas piemērošanai vajadzīgos 
pasākumus, jo īpaši attiecībā uz:
a) to eksportējamo daudzumu pārdali, kas 
nav piešķirti vai izmantoti;
b) šīs regulas 133. panta 1. punkta 
b) apakšpunktā minētajiem produktiem.
Šos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
162. panta 2. punktā minēto pārbaudes 
procedūru.
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Or. en

Grozījums Nr. 1992
Patrick Le Hyaric
Regulas priekšlikums
140. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

140. pants svītrots
Īstenošanas pilnvaras saskaņā ar 

pārbaudes procedūru
Komisija ar īstenošanas aktiem pieņem šīs 
iedaļas piemērošanai vajadzīgos 
pasākumus, jo īpaši attiecībā uz:
a) to eksportējamo daudzumu pārdali, kas 
nav piešķirti vai izmantoti;
b) šīs regulas 133. panta 1. punkta 
b) apakšpunktā minētajiem produktiem.
Šos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
162. panta 2. punktā minēto pārbaudes 
procedūru.

Or. fr

Grozījums Nr. 1993
Christofer Fjellner
Regulas priekšlikums
140. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

140. pants svītrots
Īstenošanas pilnvaras saskaņā ar 

pārbaudes procedūru
Komisija ar īstenošanas aktiem pieņem šīs 
iedaļas piemērošanai vajadzīgos 
pasākumus, jo īpaši attiecībā uz:
a) to eksportējamo daudzumu pārdali, kas 
nav piešķirti vai izmantoti;
b) šīs regulas 133. panta 1. punkta 
b) apakšpunktā minētajiem produktiem.
Šos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
162. panta 2. punktā minēto pārbaudes 
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procedūru.

Or. en

Grozījums Nr. 1994
José Bové
Verts/ALE grupas vārdā
Regulas priekšlikums
141. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

141. pants svītrots
Citas īstenošanas pilnvaras

Komisija ar īstenošanas aktiem var 
noteikt koeficientus eksporta 
kompensāciju koriģēšanai saskaņā ar 
noteikumiem, kas pieņemti atbilstīgi 
139. panta 6. punktam.

Or. fr

Grozījums Nr. 1995
Ulrike Rodust, Åsa Westlund, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Karin Kadenbach
Regulas priekšlikums
141. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

141. pants svītrots
Citas īstenošanas pilnvaras

Komisija ar īstenošanas aktiem var 
noteikt koeficientus eksporta 
kompensāciju koriģēšanai saskaņā ar 
noteikumiem, kas pieņemti atbilstīgi 
139. panta 6. punktam.

Or. en

Grozījums Nr. 1996
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers
Regulas priekšlikums
141. pants
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

141. pants svītrots
Citas īstenošanas pilnvaras

Komisija ar īstenošanas aktiem var 
noteikt koeficientus eksporta 
kompensāciju koriģēšanai saskaņā ar 
noteikumiem, kas pieņemti atbilstīgi 
139. panta 6. punktam.

Or. en

Grozījums Nr. 1997
Patrick Le Hyaric
Regulas priekšlikums
141. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

141. pants svītrots
Citas īstenošanas pilnvaras

Komisija ar īstenošanas aktiem var 
noteikt koeficientus eksporta 
kompensāciju koriģēšanai saskaņā ar 
noteikumiem, kas pieņemti atbilstīgi 
139. panta 6. punktam.

Or. fr

Grozījums Nr. 1998
Christofer Fjellner
Regulas priekšlikums
141. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

141. pants svītrots
Citas īstenošanas pilnvaras

Komisija ar īstenošanas aktiem var 
noteikt koeficientus eksporta 
kompensāciju koriģēšanai saskaņā ar 
noteikumiem, kas pieņemti atbilstīgi 
139. panta 6. punktam.
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Or. en

Grozījums Nr. 1999
Christofer Fjellner
Regulas priekšlikums
142. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

142. pants svītrots
Izvešanas pārstrādei režīma apturēšana

1. Ja Savienības tirgū izvešanas 
pārstrādei režīma dēļ ir radušies vai 
varētu rasties traucējumi, Komisija pēc 
dalībvalsts pieprasījuma vai savas 
ierosmes ar īstenošanas aktiem var 
pilnībā vai daļēji apturēt izvešanas 
pārstrādei režīmu attiecībā uz labības, 
rīsu, augļu un dārzeņu, pārstrādātu augļu 
un dārzeņu, vīna, liellopu un teļa gaļas, 
cūkgaļas, aitas un kazas gaļas un 
mājputnu gaļas nozares produktiem. Šos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
162. panta 2. punktā minēto pārbaudes 
procedūru.
Ja Komisija saņem dalībvalsts 
pieprasījumu, tā ar īstenošanas aktiem 
pieņem attiecīgu lēmumu piecās 
darbdienās pēc pieprasījuma saņemšanas. 
Šos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
162. panta 2. punktā minēto pārbaudes 
procedūru.
Pienācīgi pamatotos steidzamos 
gadījumos Komisija pieņem tūlītēji 
piemērojamus īstenošanas aktus saskaņā 
ar 162. panta 3. punktā minēto procedūru.
Pieņemtos pasākumus tūlīt paziņo 
dalībvalstīm, un tie stājas spēkā 
nekavējoties.
2. Tiktāl, cik tas vajadzīgs TKO pareizai 
darbībai, Eiropas Parlaments un Padome 
saskaņā ar Līguma 43. panta 2. punktā 
noteikto procedūru var pilnībā vai daļēji 
aizliegt izmantot izvešanas pārstrādei 
režīmu attiecībā uz 1. punktā minētajiem 
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produktiem.

Or. en

Grozījums Nr. 2000
George Lyon, Marit Paulsen
Regulas priekšlikums
143.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

143.a pants
Konkrētais tirgus

1. Konkrētā tirgus definīcija ir līdzeklis 
uzņēmumu konkurences robežu 
identificēšanai un noteikšanai, un to 
izsaka divos savstarpēji saistītos līmeņos:
a) konkrēto produktu tirgus: šīs nodaļas 
kontekstā „produktu tirgus” ietver visus 
tos produktus, kas produktu īpašību, cenu 
vai paredzētā pielietojuma dēļ no 
patērētāja viedokļa uzskatāmi par 
apmaināmiem vai aizstājamiem;
b) konkrētais ģeogrāfiskais tirgus: šīs 
nodaļas kontekstā „ģeogrāfisko tirgu” 
veido teritorija, kurā attiecīgie uzņēmumi 
ir iesaistījušies konkrēto produktu 
piedāvājumā, konkurences apstākļi ir 
pietiekami viendabīgi un kuru no blakus 
esošajām teritorijām var nodalīt, īpaši 
tādēļ, ka minētajās teritorijās pastāv 
diezgan atšķirīgi konkurences apstākļi.
2. Konkrētā tirgus noteikšanā ir 
piemērojami šādi principi:
a) konkrēto produktu tirgu vispirms vērtē 
pēc sākotnējiem produktiem, proti, tas ir 
tirgus konkrētu augu un dzīvnieku 
izcelsmes produktiem; jebkura zemāka 
līmeņa ņemšana vērā ir pienācīgi 
jāpamato;
b) konkrēto ģeogrāfisko tirgu vērtē katrā 
gadījumā atsevišķi un pienācīgi pamato 
atbilstoši konkrētajiem apstākļiem katrā 
gadījumā.
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Or. en

Pamatojums

Grozījumā Nr. 370 referents ierosina konkrēto ģeogrāfisko tirgu pirmkārt vērtēt Savienības 
tirgus līmenī, tomēr šāds vērtējums radītu situāciju, kad gandrīz nevienu gadījumu nevarēs 
uzskatīt par tādu, kas ietekmē konkurenci. Konkrētais ģeogrāfiskais tirgus ir jādefinē, ņemot 
vērā konkrētos attiecīgā gadījuma elementus.

Grozījums Nr. 2001
George Lyon, Marit Paulsen
Regulas priekšlikums
143.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

143.b pants
Dominējošs stāvoklis

Šajā nodaļā „dominējošs stāvoklis” ir 
situācija, kurā vienam uzņēmumam ir 
ekonomiskā vara, kas ļauj tam radīt 
šķēršļus efektīvas konkurences 
saglabāšanai konkrētajā tirgū, radot šim 
uzņēmumam iespēju rīkoties īpaši 
neatkarīgi attiecībā pret saviem 
konkurentiem, klientiem un patērētājiem.

Or. en

Pamatojums

Referenta grozījuma Nr. 371 otrais punkts uzskatāms par nenozīmīgu, tāpēc ierosinām to 
svītrot. Dažādi pārtikas aprites tirgus dalībnieki var nedarboties vienā un tajā pašā 
konkrētajā tirgū (produktu vai ģeogrāfiskajā), tāpēc no ekonomikas viedokļa nav loģiski 
salīdzināt to tirgus daļas, lai noteiktu, vai ražotāju organizācijas atrodas dominējošā stāvoklī.

Grozījums Nr. 2002
José Bové
Verts/ALE grupas vārdā
Regulas priekšlikums
144. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Jo īpaši Līguma 101. panta 1. punktu 
nepiemēro lauksaimnieku, lauksaimnieku 
apvienību vai šādu apvienību asociāciju, 
vai saskaņā ar šīs regulas 106. pantu atzītu 

Jo īpaši uzskata, ka Līguma 39. pantā 
minēto mērķu sasniegšanai ir 
nepieciešami lauksaimnieku, 
lauksaimnieku apvienību vai šādu 
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ražotāju organizāciju, vai saskaņā ar šīs 
regulas 107. pantu atzītu ražotāju 
organizāciju apvienību nolīgumiem, 
lēmumiem un saskaņotajām darbībām, 
kuras attiecas uz lauksaimniecības 
produktu ražošanu vai tirdzniecību, vai 
kopīgu iekārtu izmantošanu 
lauksaimniecības produktu uzglabāšanai,
apstrādei vai pārstrādei un saskaņā ar 
kurām nav pienākuma iekasēt vienādas 
cenas, ja vien tādā veidā netiek izslēgta
konkurence vai apdraudēta Līguma 
39. panta mērķu sasniegšana.

apvienību asociāciju, saskaņā ar šīs regulas 
106. pantu atzītu ražotāju organizāciju vai 
saskaņā ar šīs regulas 107. pantu atzītu 
ražotāju organizāciju apvienību nolīgumi, 
lēmumi un saskaņotās darbības, kuras 
attiecas uz lauksaimniecības produktu 
ražošanu vai tirdzniecību, vai kopīgu 
iekārtu izmantošanu lauksaimniecības
produktu uzglabāšanai vai apstrādei, ja 
vien netiek pilnībā izslēgta konkurence.

Or. fr

Grozījums Nr. 2003
Eric Andrieu, Marc Tarabella
Regulas priekšlikums
144. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Jo īpaši Līguma 101. panta 1. punktu 
nepiemēro lauksaimnieku, lauksaimnieku 
apvienību vai šādu apvienību asociāciju, 
vai saskaņā ar šīs regulas 106. pantu atzītu 
ražotāju organizāciju, vai saskaņā ar šīs 
regulas 107. pantu atzītu ražotāju 
organizāciju apvienību nolīgumiem, 
lēmumiem un saskaņotajām darbībām, 
kuras attiecas uz lauksaimniecības 
produktu ražošanu vai tirdzniecību, vai
kopīgu iekārtu izmantošanu 
lauksaimniecības produktu uzglabāšanai, 
apstrādei vai pārstrādei un saskaņā ar 
kurām nav pienākuma iekasēt vienādas 
cenas, ja vien tādā veidā netiek izslēgta 
konkurence vai apdraudēta Līguma 
39. panta mērķu sasniegšana.

Jo īpaši uzskata, ka Līguma 39. pantā 
minēto mērķu sasniegšanai ir 
nepieciešami ražotāju, saskaņā ar šīs 
regulas 106. pantu atzītu ražotāju 
organizāciju vai saskaņā ar šīs regulas 
107. pantu atzītu ražotāju organizāciju 
apvienību nolīgumi, lēmumi un 
saskaņotās darbības, kuras attiecas uz 
lauksaimniecības produktu ražošanu vai 
tirdzniecību, vai kopīgu iekārtu 
izmantošanu lauksaimniecības produktu 
uzglabāšanai vai pārstrādei, vai uz kopīgu 
tādu pasākumu īstenošanu, kuru mērķis 
ir novērst un pārvaldīt ekonomikas riskus, 
īpaši 109. panta c) punktā minēto 
vienādošanas fondu.

Or. fr

Grozījums Nr. 2004
Herbert Dorfmann
Regulas priekšlikums
144. pants – 1. punkts – 2. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Jo īpaši Līguma 101. panta 1. punktu
nepiemēro lauksaimnieku, lauksaimnieku 
apvienību vai šādu apvienību asociāciju, 
vai saskaņā ar šīs regulas 106. pantu atzītu
ražotāju organizāciju, vai saskaņā ar šīs 
regulas 107. pantu atzītu ražotāju 
organizāciju apvienību nolīgumiem, 
lēmumiem un saskaņotajām darbībām,
kuras attiecas uz lauksaimniecības 
produktu ražošanu vai tirdzniecību, vai 
kopīgu iekārtu izmantošanu 
lauksaimniecības produktu uzglabāšanai, 
apstrādei vai pārstrādei un saskaņā ar 
kurām nav pienākuma iekasēt vienādas 
cenas, ja vien tādā veidā netiek izslēgta 
konkurence vai apdraudēta Līguma 
39. panta mērķu sasniegšana.

Jo īpaši turpmāk minētais ir nepieciešams, 
lai sasniegtu Līguma 39. pantā minētos 
mērķus: nolīgumi, lēmumi un darbības,
par kurām ir vienojušies ražotāji vai 
saskaņā ar šīs regulas 106. pantu atzītas
ražotāju organizācijas, vai saskaņā ar šīs 
regulas 107. pantu atzītas ražotāju 
organizāciju apvienības, ciktāl tas attiecas 
uz Regulas 106. pantā minēto mērķu 
sasniegšanu, lauksaimniecības produktu 
ražošanu vai tirdzniecību, vai kopīgu 
iekārtu izmantošanu lauksaimniecības 
produktu uzglabāšanai, apstrādei vai 
pārstrādei.

Or. it

Grozījums Nr. 2005
Britta Reimers
Regulas priekšlikums
144. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Jo īpaši Līguma 101. panta 1. punktu 
nepiemēro lauksaimnieku, lauksaimnieku 
apvienību vai šādu apvienību asociāciju, 
vai saskaņā ar šīs regulas 106. pantu atzītu 
ražotāju organizāciju, vai saskaņā ar šīs 
regulas 107. pantu atzītu ražotāju 
organizāciju apvienību nolīgumiem, 
lēmumiem un saskaņotajām darbībām, 
kuras attiecas uz lauksaimniecības 
produktu ražošanu vai tirdzniecību, vai 
kopīgu iekārtu izmantošanu 
lauksaimniecības produktu uzglabāšanai, 
apstrādei vai pārstrādei un saskaņā ar 
kurām nav pienākuma iekasēt vienādas 
cenas, ja vien tādā veidā netiek izslēgta 
konkurence vai apdraudēta Līguma 
39. panta mērķu sasniegšana.

Jo īpaši, lai sasniegtu Līguma 39. pantā 
minētos mērķus, ir nepieciešami
lauksaimnieku, lauksaimnieku apvienību 
vai šādu apvienību asociāciju, vai saskaņā 
ar šīs regulas 106. pantu atzītu ražotāju 
organizāciju, vai saskaņā ar šīs regulas 
107. pantu atzītu ražotāju organizāciju 
apvienību nolīgumi, lēmumi un darbības, 
kuras attiecas uz lauksaimniecības 
produktu ražošanu vai tirdzniecību, vai 
kopīgu iekārtu izmantošanu 
lauksaimniecības produktu uzglabāšanai, 
apstrādei vai pārstrādei un saskaņā ar 
kurām nav pienākuma iekasēt vienādas 
cenas, ja vien tādā veidā netiek izslēgta 
konkurence vai apdraudēta Līguma 
39. panta galveno mērķu sasniegšana.
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Or. en

Pamatojums

Ir jāprecizē, ka valda uzskats, ka ražotāju organizāciju utt. nolīgumi utt. izpilda KLP mērķus, 
kā minēts LESD 39. pantā. Tādējādi pierādīšanas slogs tiek pārnests uz TKO un tiek 
nodrošināta labāka tiesiskā noteiktība lauksaimniecības tirgus dalībniekiem. Turklāt 
jānorāda, ka vienīgi KLP „galvenos” mērķus nedrīkst apdraudēt.

Grozījums Nr. 2006
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra
Regulas priekšlikums
144. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Jo īpaši Līguma 101. panta 1. punktu 
nepiemēro lauksaimnieku, lauksaimnieku 
apvienību vai šādu apvienību asociāciju, 
vai saskaņā ar šīs regulas 106. pantu 
atzītu ražotāju organizāciju, vai saskaņā 
ar šīs regulas 107. pantu atzītu ražotāju 
organizāciju apvienību nolīgumiem, 
lēmumiem un saskaņotajām darbībām, 
kuras attiecas uz lauksaimniecības 
produktu ražošanu vai tirdzniecību, vai 
kopīgu iekārtu izmantošanu 
lauksaimniecības produktu uzglabāšanai, 
apstrādei vai pārstrādei un saskaņā ar 
kurām nav pienākuma iekasēt vienādas 
cenas, ja vien tādā veidā netiek izslēgta 
konkurence vai apdraudēta Līguma 
39. panta mērķu sasniegšana.

Jo īpaši Līguma 101. panta 1. punktu 
nepiemēro lauksaimnieku, lauksaimnieku 
apvienību vai šādu apvienību asociāciju 
nolīgumiem, lēmumiem un saskaņotajām 
darbībām, kuras attiecas uz 
lauksaimniecības produktu ražošanu vai 
tirdzniecību, vai kopīgu iekārtu 
izmantošanu lauksaimniecības produktu 
uzglabāšanai, apstrādei vai pārstrādei un 
saskaņā ar kurām nav pienākuma iekasēt 
vienādas cenas, ja vien tādā veidā netiek 
izslēgta konkurence vai apdraudēta Līguma 
39. panta mērķu sasniegšana.

Or. es

Grozījums Nr. 2007
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora
Regulas priekšlikums
144. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Jo īpaši Līguma 101. panta 1. punktu 
nepiemēro lauksaimnieku, lauksaimnieku 
apvienību vai šādu apvienību asociāciju,
vai saskaņā ar šīs regulas 106. pantu 

Jo īpaši Līguma 101. panta 1. punktu 
nepiemēro lauksaimnieku, lauksaimnieku 
apvienību vai šādu apvienību asociāciju 
nolīgumiem, lēmumiem un saskaņotajām 
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atzītu ražotāju organizāciju, vai saskaņā 
ar šīs regulas 107. pantu atzītu ražotāju 
organizāciju apvienību nolīgumiem, 
lēmumiem un saskaņotajām darbībām, 
kuras attiecas uz lauksaimniecības 
produktu ražošanu vai tirdzniecību, vai 
kopīgu iekārtu izmantošanu 
lauksaimniecības produktu uzglabāšanai, 
apstrādei vai pārstrādei un saskaņā ar 
kurām nav pienākuma iekasēt vienādas 
cenas, ja vien tādā veidā netiek izslēgta 
konkurence vai apdraudēta Līguma 
39. panta mērķu sasniegšana.

darbībām, kuras attiecas uz 
lauksaimniecības produktu ražošanu vai 
tirdzniecību, vai kopīgu iekārtu 
izmantošanu lauksaimniecības produktu 
uzglabāšanai, apstrādei vai pārstrādei un 
saskaņā ar kurām nav pienākuma iekasēt 
vienādas cenas, ja vien tādā veidā netiek 
izslēgta konkurence vai apdraudēta Līguma 
39. panta mērķu sasniegšana.

Or. es

Pamatojums

Saskaņā ar ierosināto 145. panta grozījumu, kā mērķis ir izvirzīt noteikumus ražotāju 
organizācijām un šādu organizāciju apvienībām.

Grozījums Nr. 2008
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet
Regulas priekšlikums
144. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Jo īpaši Līguma 101. panta 1. punktu 
nepiemēro lauksaimnieku, lauksaimnieku 
apvienību vai šādu apvienību asociāciju, 
vai saskaņā ar šīs regulas 106. pantu atzītu 
ražotāju organizāciju, vai saskaņā ar šīs 
regulas 107. pantu atzītu ražotāju 
organizāciju apvienību nolīgumiem, 
lēmumiem un saskaņotajām darbībām, 
kuras attiecas uz lauksaimniecības 
produktu ražošanu vai tirdzniecību, vai 
kopīgu iekārtu izmantošanu 
lauksaimniecības produktu uzglabāšanai, 
apstrādei vai pārstrādei un saskaņā ar 
kurām nav pienākuma iekasēt vienādas 
cenas, ja vien tādā veidā netiek izslēgta 
konkurence vai apdraudēta Līguma 
39. panta mērķu sasniegšana.

Jo īpaši Līguma 101. panta 1. punktu 
nepiemēro lauksaimnieku, lauksaimnieku 
apvienību vai šādu apvienību asociāciju, 
vai saskaņā ar šīs regulas 106. pantu atzītu 
ražotāju organizāciju, vai saskaņā ar šīs 
regulas 107. pantu atzītu ražotāju 
organizāciju apvienību nolīgumiem, 
lēmumiem un saskaņotajām darbībām, 
kuras attiecas uz lauksaimniecības 
produktu ražošanu vai tirdzniecību, vai 
kopīgu iekārtu izmantošanu 
lauksaimniecības produktu uzglabāšanai, 
apstrādei vai pārstrādei, ja vien tādā veidā 
netiek izslēgta konkurence vai apdraudēta 
Līguma 39. panta mērķu sasniegšana.

Or. en
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Grozījums Nr. 2009
Esther de Lange
Regulas priekšlikums
144. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līguma 101. panta 1. punktu nepiemēro 
tādiem šīs regulas 143. pantā minētiem 
nolīgumiem, lēmumiem un saskaņotajām 
darbībām, kas vajadzīgas Līguma 39. pantā 
izklāstīto mērķu sasniegšanai.

Līguma 101. panta 1. punktu nepiemēro 
tādiem šīs regulas 143. pantā minētiem 
nolīgumiem, lēmumiem un saskaņotajām 
darbībām, kas vajadzīgas šajā regulā
izklāstīto mērķu sasniegšanai, kuri saistīti 
ar vidi, klimatu, dzīvnieku veselību un 
labturību, pārtikas nekaitīgumu un 
ilgtspējīgumu, kā arī Līguma 39. pantā 
izklāstīto mērķu sasniegšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 2010
Britta Reimers
Regulas priekšlikums
144. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līguma 101. panta 1. punktu nepiemēro 
tādiem šīs regulas 143. pantā minētiem 
nolīgumiem, lēmumiem un saskaņotajām 
darbībām, kas vajadzīgas Līguma 39. pantā 
izklāstīto mērķu sasniegšanai.

Līguma 101. panta 1. punktu nepiemēro 
tādiem šīs regulas 143. pantā minētiem 
nolīgumiem, lēmumiem un saskaņotajām 
darbībām, kas vajadzīgas Līguma 39. pantā 
izklāstīto galveno mērķu sasniegšanai.

Or. en

Pamatojums

Ir jāprecizē, ka ražotāju organizāciju utt. nolīgumi, kas ir pieļaujami, ir nepieciešami, lai 
sasniegtu KLP „galvenos” mērķus. Ja formulējums „galvenais” netiek iekļauts, tas nozīmē, 
ka katrs nolīgums ir nepieciešams, lai sasniegtu visus KLP mērķus (vismaz šādu 
interpretāciju pašreizējā judikatūrā sniedz Tiesa).

Grozījums Nr. 2011
Rareş-Lucian Niculescu
Regulas priekšlikums
144. pants – 1. punkts – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līguma 101. panta 1. punktu nepiemēro 
tādiem šīs regulas 143. pantā minētiem 
nolīgumiem, lēmumiem un saskaņotajām 
darbībām, kas vajadzīgas Līguma 39. pantā 
izklāstīto mērķu sasniegšanai.

Līguma 101. panta 1. punktu nepiemēro 
tādiem šīs regulas 143. pantā minētiem 
nolīgumiem, lēmumiem un saskaņotajām 
darbībām, kas vajadzīgas Līguma 39. pantā 
izklāstīto galveno mērķu sasniegšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 2012
Jim Higgins, Seán Kelly, Phil Prendergast
Regulas priekšlikums
144. pants – 1. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ņemot vērā to, ka ir jānodrošina 
saskaņota ES konkurences noteikumu 
ievērošana lauksaimniecības nozarē, 
Eiropas Komisija izstrādā īpašas 
vadlīnijas, lai palīdzētu valstu 
konkurences iestādēm piemērot Līguma 
101.–106. pantu nolīgumiem, lēmumiem 
un darbībām, kas saistītas ar 
lauksaimniecības produktu ražošanu vai 
tirdzniecību.

Or. en

Grozījums Nr. 2013
Rareş-Lucian Niculescu
Regulas priekšlikums
144. pants – 1. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ņemot vērā to, ka ir jānodrošina 
saskaņota ES konkurences noteikumu 
ievērošana lauksaimniecības nozarē, 
Eiropas Komisija [... gados pēc šīs regulas 
spēkā stāšanās] izstrādā īpašas vadlīnijas, 
lai palīdzētu valstu konkurences iestādēm 
piemērot Līguma 101.–106. pantu 
nolīgumiem, lēmumiem un darbībām, kas 
saistītas ar lauksaimniecības produktu 
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ražošanu vai tirdzniecību.

Or. en

Grozījums Nr. 2014
Britta Reimers
Regulas priekšlikums
144. pants – 1. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Regulu (EK) Nr. 1/20031 piemēro 
izņēmumiem attiecībā uz Līguma 101.–
106. pantu piemērošanu, kā paredzēts šajā 
regulā. Iespējamie izņēmumi attiecībā uz 
lauksaimniecības uzņēmumu nolīgumiem 
jāskata saskaņā ar noteikumiem, kas 
minēti Līguma 101. panta 3. punktā.
__________________
1 OV L 1, 4.1.2003., 1. lpp.

Or. en

Pamatojums

Pašreiz konkurences politikā valda standarts, ka uzņēmumi veic „pašnovērtējumu” attiecībā 
uz noslēgto nolīgumu likumību. Šā „pašnovērtējuma” procedūra ir precīzi noteikta Regulā 
Nr. 1/2003. Pašnovērtējuma procedūras priekšrocība ir tā, ka tādējādi tiek mazināts 
Komisijas darba slogs. Mēs ierosinām īstenot šo pieeju arī attiecībā uz starpnozaru 
organizāciju nolīgumiem (Sk. grozījumu attiecībā uz 145. pantu.).

Grozījums Nr. 2015
Esther de Lange, Bastiaan Belder
Regulas priekšlikums
144. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Īpaši Līguma 101. panta 1. punktu 
nepiemēro nolīgumiem pārtikas apritē, 
nodrošinot taisnīgas un pamatotas cenas 
ražotājiem, ņemot vērā ražotāju izmaksas, 
kas saistītas ar ilgtspējīgumu un dzīvnieku 
labturību.

Or. en
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Grozījums Nr. 2016
Britta Reimers
Regulas priekšlikums
144. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pēc apspriešanās ar dalībvalstīm un 
attiecīgo uzņēmumu vai uzņēmumu 
apvienību un citu fizisku personu vai 
juridisku personu uzklausīšanas, ko 
Komisija uzskata par lietderīgu, Komisijai 
vienīgajai ir tiesības, kuras pārskata 
Savienības Tiesa, ar īstenošanas aktiem 
pieņemot lēmumu, kas jāpublicē, noteikt, 
kuri nolīgumi, lēmumi un darbības atbilst 
1. punkta nosacījumiem.

svītrots

Komisija veic šādu noteikšanu pēc savas 
iniciatīvas vai pēc dalībvalsts kompetentās 
iestādes, ieinteresēta uzņēmuma vai 
uzņēmumu apvienības pieprasījuma.

Or. en

Pamatojums

Pašreiz konkurences politikā valda standarts, ka uzņēmumi veic „pašnovērtējumu” attiecībā 
uz noslēgto nolīgumu likumību. Šā „pašnovērtējuma” procedūra ir precīzi noteikta Regulā 
Nr. 1/2003. Pašnovērtējuma procedūras priekšrocība ir tā, ka tādējādi tiek mazināts 
Komisijas darba slogs. Mēs ierosinām īstenot šo pieeju arī attiecībā uz starpnozaru 
organizāciju nolīgumiem (Sk. grozījumu attiecībā uz 145. pantu.).

Grozījums Nr. 2017
Britta Reimers
Regulas priekšlikums
144. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Šā panta 2. punkta pirmajā daļā minētā 
lēmuma publikācijā norāda iesaistīto 
pušu vārdus un lēmuma galveno saturu. 
Tajā ņem vērā uzņēmumu likumīgās 
intereses komercnoslēpumu aizsargāšanā.

svītrots

Or. en
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Pamatojums

Pašreiz konkurences politikā valda standarts, ka uzņēmumi veic „pašnovērtējumu” attiecībā 
uz noslēgto nolīgumu likumību. Šā „pašnovērtējuma” procedūra ir precīzi noteikta Regulā 
Nr. 1/2003. Pašnovērtējuma procedūras priekšrocība ir tā, ka tādējādi tiek mazināts 
Komisijas darba slogs. Mēs ierosinām īstenot šo pieeju arī attiecībā uz starpnozaru 
organizāciju nolīgumiem (Sk. grozījumu attiecībā uz 145. pantu.).

Grozījums Nr. 2018
Iratxe García Pérez
Regulas priekšlikums
144. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Neskarot iepriekš izklāstītos 
noteikumus, Komisija koordinē dažādo 
valstu konkurences iestāžu darbību, lai 
nodrošinātu to, ka konkurences tiesību 
normas tiek piemērotas un interpretētas 
pēc iespējas vienotāk tajās nozarēs, kuras 
skar šī regula, un lai nodrošinātu to, ka 
vienotā tirgus principi tiek ievēroti. Tāpēc 
tā var publicēt paraugprakses vadlīnijas, 
lai palīdzētu attiecīgajai nozarei un 
dažādajām iestādēm.

Or. es

Grozījums Nr. 2019
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela
Regulas priekšlikums
144. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Neskarot iepriekš izklāstītos 
noteikumus, Komisija koordinē dažādo 
valstu konkurences iestāžu darbību, lai 
nodrošinātu to, ka konkurences tiesību 
normas tiek piemērotas un interpretētas 
pēc iespējas vienotāk tajās nozarēs, kuras 
skar šī regula. Tāpēc tā var publicēt 
paraugprakses vadlīnijas, lai palīdzētu
attiecīgajai nozarei un dažādajām 
iestādēm.
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Or. es

Pamatojums

Konkurences tiesību normas tika izstrādātas ideālam tirgum, kurā valda brīva konkurence. 
Ņemot vērā to, ka vienai no sarunu pusēm ir salīdzinošs monopols, konkurences normas 
nevajadzētu izmantot, lai veicinātu pušu nošķiršanos, kas kavē produkcijas daudzveidību. 
Tāpēc lauksaimniecības nozarei ir jāpiemēro izņēmums no Eiropas konkurences normām, un 
ir jāpieņem iepriekšēji lēmumi attiecībā uz to, kurām situācijām un gadījumiem piemēro šādu 
izņēmumu.

Grozījums Nr. 2020
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora
Regulas priekšlikums
144. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Neskarot iepriekš izklāstītos 
noteikumus, Komisija koordinē dažādo 
valstu konkurences iestāžu darbību, lai 
nodrošinātu to, ka konkurences tiesību 
normas tiek piemērotas un interpretētas 
pēc iespējas vienotāk tajās nozarēs, kuras 
skar šī regula, un lai nodrošinātu to, ka 
vienotā tirgus principi tiek ievēroti. Tāpēc 
tā var publicēt paraugprakses vadlīnijas, 
lai palīdzētu attiecīgajai nozarei un 
dažādajām iestādēm.

Or. es

Pamatojums

Dalībvalstis un kompetentās valstu iestādes konkurences normas piemēro dažādi. Ņemot vērā 
to, ka vienotā tirgū vienus noteikumus dažādās vietās nevar piemērot dažādi, Komisijai 
jāuzņemas koordinatora un galvotāja loma attiecībā uz šo noteikumu piemērošanu, vienlaikus 
respektējot un pieņemot arī dažādo valstu konkurences iestāžu autonomiju.

Grozījums Nr. 2021
Izaskun Bilbao Barandica
Regulas priekšlikums
144. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Neskarot iepriekš izklāstītos 
noteikumus, Komisija uzrauga valstu 
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konkurences iestāžu darbību, lai 
nodrošinātu to, ka konkurences tiesību 
normas tiek vienoti piemērotas un 
interpretētas tajās nozarēs, kuras skar šī 
regula, un lai nodrošinātu to, ka darbība 
tiek veikta saskaņā ar vienotā tirgus 
principiem. Tāpēc tā publicē 
paraugprakses vadlīnijas, lai palīdzētu 
attiecīgajai nozarei un dažādajām 
iestādēm. 

Or. es

Pamatojums

Ar šo grozījumu tiek īstenoti centieni novērst novirzes tirgū, kas rodas tāpēc, ka katrā 
dalībvalstī konkurences noteikumi tiek piemēroti dažādi.

Grozījums Nr. 2022
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra
Regulas priekšlikums
145. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atzītu starpnozaru organizāciju nolīgumi 
un saskaņotās darbības

Atzītu starpnozaru organizāciju, ražotāju 
organizāciju un ražotāju organizāciju 
apvienību nolīgumi un saskaņotās darbības

Or. es

Grozījums Nr. 2023
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora
Regulas priekšlikums
145. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atzītu starpnozaru organizāciju nolīgumi 
un saskaņotās darbības

Atzītu starpnozaru organizāciju, ražotāju 
organizāciju un ražotāju organizāciju 
apvienību nolīgumi un saskaņotās darbības

Or. es

Pamatojums

Ar šo grozījumu tiek īstenoti centieni nodrošināt to, ka atzītas ražotāju organizācijas var slēgt 
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nolīgumus, pieņemt lēmumus un veikt saskaņotas darbības tāpat kā starpnozaru 
organizācijas. Tā mērķis ir stiprināt ražotāju organizāciju un šādu organizāciju apvienību 
lomu.

Grozījums Nr. 2024
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra
Regulas priekšlikums
145. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Līguma 101. panta 1. punktu nepiemēro 
tādu starpnozaru organizāciju nolīgumiem, 
lēmumiem un saskaņotajām darbībām, 
kuras atzītas saskaņā ar šīs regulas 
108. pantu un kuru mērķis ir veikt 
pasākumus, kas minēti šīs regulas 
108. panta 1. punkta c) apakšpunktā, un —
olīveļļas un galda olīvu nozares un 
tabakas nozares gadījumā — šīs regulas 
108. panta 2. punktā.

1. Līguma 101. panta 1. punktu nepiemēro 
tādu starpnozaru organizāciju nolīgumiem, 
lēmumiem un saskaņotajām darbībām, 
kuras atzītas saskaņā ar šīs regulas 
108. pantu un kuru mērķis ir veikt 
pasākumus, kas minēti šīs regulas 
108. panta 1. punkta c) apakšpunktā, vai 
nepiemēro tādu ražotāju organizācijām, 
kas ir atzītas saskaņā ar 106. pantu, vai 
tādu ražotāju organizāciju apvienībām, 
kuras ir atzītas saskaņā ar regulas 
107. pantu, kuru mērķis ir veikt darbības, 
kas izklāstītas šīs regulas 106. panta 
c) apakšpunktā. 

Or. es

Grozījums Nr. 2025
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora
Regulas priekšlikums
145. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Līguma 101. panta 1. punktu nepiemēro 
tādu starpnozaru organizāciju nolīgumiem, 
lēmumiem un saskaņotajām darbībām, 
kuras atzītas saskaņā ar šīs regulas 
108. pantu un kuru mērķis ir veikt 
pasākumus, kas minēti šīs regulas 
108. panta 1. punkta c) apakšpunktā, un —
olīveļļas un galda olīvu nozares un 
tabakas nozares gadījumā — šīs regulas 
108. panta 2. punktā.

1. Līguma 101. panta 1. punktu nepiemēro 
tādu starpnozaru organizāciju nolīgumiem, 
lēmumiem un saskaņotajām darbībām, 
kuras atzītas saskaņā ar šīs regulas 
108. pantu un kuru mērķis ir veikt 
pasākumus, kas minēti šīs regulas 
108. panta c) apakšpunktā, vai nepiemēro 
tādu ražotāju organizācijām, kas ir atzītas 
saskaņā ar 106. pantu, vai tādu ražotāju 
organizāciju apvienībām, kuras ir atzītas 
saskaņā ar regulas 107. pantu, kuru 
mērķis ir veikt darbības, kas izklāstītas šīs 
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regulas 106. panta c) apakšpunktā. 

Or. es

Pamatojums

Norāde uz ražotāju organizācijām un šādu organizāciju apvienībām ļauj tām slēgt nolīgumus, 
pieņemt lēmumus un veikt saskaņotas darbības tāpat kā starpnozaru organizācijām.

Grozījums Nr. 2026
Marit Paulsen, Britta Reimers, George Lyon
Regulas priekšlikums
145. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Līguma 101. panta 1. punktu nepiemēro 
tādu starpnozaru organizāciju nolīgumiem, 
lēmumiem un saskaņotajām darbībām, 
kuras atzītas saskaņā ar šīs regulas 
108. pantu un kuru mērķis ir veikt 
pasākumus, kas minēti šīs regulas 
108. panta 1. punkta c) apakšpunktā, un —
olīveļļas un galda olīvu nozares un tabakas 
nozares gadījumā — šīs regulas 108. panta 
2. punktā.

1. Līguma 101. panta 1. punktu nepiemēro 
tādu starpnozaru organizāciju nolīgumiem, 
lēmumiem un saskaņotajām darbībām, 
kuras atzītas saskaņā ar šīs regulas 
108. pantu un kuru mērķis ir veikt 
pasākumus, kas minēti šīs regulas 
108. panta 1. punkta c) apakšpunktā, un —
olīveļļas un galda olīvu nozares 
gadījumā — šīs regulas 108. panta 
2. punktā.

Or. en

Grozījums Nr. 2027
Britta Reimers
Regulas priekšlikums
145. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Noteikumi, kas izklāstīti 144. panta 
2. punktā, attiecas uz nolīgumiem, 
lēmumiem un saskaņotām darbībām, ko 
veic starpnozaru organizācijas, kas ir 
atzītas saskaņā ar šīs regulas 108. pantu.

Or. en

Pamatojums

Pašreiz konkurences politikā valda standarts, ka uzņēmumi veic „pašnovērtējumu” attiecībā 
uz noslēgto nolīgumu likumību. Šā „pašnovērtējuma” procedūra ir precīzi noteikta Regulā 
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Nr. 1/2003. Pašnovērtējuma procedūras priekšrocība ir tā, ka tādējādi tiek mazināts 
Komisijas darba slogs.

Grozījums Nr. 2028
Britta Reimers
Regulas priekšlikums
145. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šā panta 1. punktu piemēro vienīgi tad, 
ja:

svītrots

a) nolīgumi, lēmumi un saskaņotās 
darbības ir paziņotas Komisijai;
b) divos mēnešos pēc visu pieprasīto ziņu 
saņemšanas Komisija ar īstenošanas 
aktiem nav konstatējusi, ka nolīgumi, 
lēmumi vai saskaņotās darbības neatbilst 
Savienības noteikumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 2029
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra
Regulas priekšlikums
145. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) divos mēnešos pēc visu pieprasīto ziņu
saņemšanas Komisija ar īstenošanas aktiem 
nav konstatējusi, ka nolīgumi, lēmumi vai 
saskaņotās darbības neatbilst Savienības 
noteikumiem.

b) divos mēnešos pēc paziņojuma
saņemšanas Komisija ar īstenošanas aktiem 
nav konstatējusi, ka nolīgumi, lēmumi vai 
saskaņotās darbības neatbilst Savienības 
noteikumiem.

Or. es

Grozījums Nr. 2030
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora
Regulas priekšlikums
145. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) divos mēnešos pēc visu pieprasīto ziņu
saņemšanas Komisija ar īstenošanas aktiem 

b) divos mēnešos pēc paziņojuma
saņemšanas Komisija ar īstenošanas aktiem 
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nav konstatējusi, ka nolīgumi, lēmumi vai 
saskaņotās darbības neatbilst Savienības 
noteikumiem.

nav konstatējusi, ka nolīgumi, lēmumi vai 
saskaņotās darbības neatbilst Savienības 
noteikumiem.

Or. es

Pamatojums

Noteikums par divu mēnešu periodu, kurā Komisija pieņem nostāju pēc visu dokumentu 
saņemšanas, kavētu starpnozaru organizācijas darboties pareizi un padarītu šo procesu ļoti 
birokrātisku.

Grozījums Nr. 2031
Britta Reimers
Regulas priekšlikums
145. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Nolīgumus, lēmumus un saskaņotas 
darbības nevar ieviest, pirms nav beidzies 
2. punkta b) apakšpunktā norādītais 
periods.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 2032
Rareş-Lucian Niculescu
Regulas priekšlikums
145. pants – 4. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) var radīt konkurences kropļojumus, kas 
nav būtiski to KLP mērķu sasniegšanai, uz 
kuriem vērsta starpnozaru organizācijas 
darbība;

c) var radīt konkurences kropļojumus, kas 
nav būtiski to KLP galveno mērķu 
sasniegšanai, uz kuriem vērsta starpnozaru 
organizācijas darbība;

Or. en

Grozījums Nr. 2033
José Bové
Verts/ALE grupas vārdā
Regulas priekšlikums
145. pants – 4. punkts – d apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) ietver cenu vai kvotu noteikšanu; svītrots

Or. fr

Pamatojums

Ņemot vērā to, ka priekšlikums ierosina izmantot statistikas instrumentus un uzraudzīt tirgu 
(piemēram, piena nozarē), kam ir netieša ietekme uz cenām, un ņemot vērā to, ka pastāv 
neliels konkurences ietekmēšanas risks (jo Komisija tiek informēta par nolīgumiem pirms to 
spēkā stāšanās), ex ante aizliegums attiecībā uz cenu un kvotu noteikšanu ir jāsvītro no 
145. panta 4. punkta d) apakšpunkta.

Grozījums Nr. 2034
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer
Regulas priekšlikums
145. pants – 4. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) ietver cenu vai kvotu noteikšanu; svītrots

Or. pt

Grozījums Nr. 2035
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora
Regulas priekšlikums
145. pants – 4. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) ietver cenu vai kvotu noteikšanu; d) ietver cenu vai ražošanas kvotu 
noteikšanu;

Or. es

Pamatojums

Ir skaidri jāpasaka, ka „kvotas” ir „ražošanas kvotas”. Tas būtu saderīgāk ar pašreizējo 
regulu par vienotu TKO, kurā ražošanas kvotas vienmēr izsaka kilogramos (pienam, 
cukuram, tabakai).

Grozījums Nr. 2036
Britta Reimers
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Regulas priekšlikums
145. pants – 5. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja pēc 2. punkta b) apakšpunktā minētā 
divu mēnešu perioda beigām Komisija 
konstatē, ka 1. punkta piemērošanas 
nosacījumi nav izpildīti, tā ar īstenošanas 
aktiem pieņem lēmumu, kurā paziņo, ka 
uz attiecīgo nolīgumu, lēmumu vai 
saskaņoto darbību attiecas Līguma 
101. panta 1. punkts.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 2037
Britta Reimers
Regulas priekšlikums
145. pants – 5. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Minēto Komisijas lēmumu nepiemēro 
pirms dienas, kad tas paziņots attiecīgajai 
starpnozaru organizācijai, ja vien šī 
starpnozaru organizācija nav iesniegusi 
nepareizu informāciju vai ļaunprātīgi 
izmantojusi 1. punktā minēto 
atbrīvojumu.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 2038
Britta Reimers
Regulas priekšlikums
145. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Daudzgadu nolīgumu gadījumā 
paziņošana par pirmo gadu ir spēkā 
turpmākajiem nolīguma gadiem. Tomēr 
šādā gadījumā Komisija pēc savas 
ierosmes vai pēc citas dalībvalsts lūguma 
jebkurā laikā var paziņot, ka konstatēta 
neatbilstība.

svītrots
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Or. en

Grozījums Nr. 2039
José Bové
Verts/ALE grupas vārdā
Regulas priekšlikums
145. pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Krīzes situācijā nolīgumus, lēmumus 
un saskaņotu darbību var īstenot pirms 
Komisija ir sniegusi savu atzinumu. Ja 
pēc desmit dienām Komisija konstatē, ka 
1. punkta piemērošanas nosacījumi nav 
izpildīti, tā ar īstenošanas aktiem pieņem 
lēmumu, ar ko paziņo par Līguma 
101. panta 1. punkta piemērošanu 
attiecīgajam nolīgumam, lēmumam vai 
saskaņotai darbībai.

Or. fr

Pamatojums

Ņemot vērā to, ka krīzes situācijās lēmumi un starpnozaru nolīgumi ir jāslēdz ātri, 145. pantā 
vajadzētu iekļaut vēl vienu papildu punktu.

Grozījums Nr. 2040
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra
Regulas priekšlikums
149. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Valsts maksājumi cukura nozarei Somijā Valsts maksājumi cukura nozarei Somijā 
un citās dalībvalstīs

Or. es

Grozījums Nr. 2041
Jean-Paul Gauzès
Regulas priekšlikums
149. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Somija var veikt valsts maksājumus Līdz 2019./2020. tirdzniecības gada 
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cukurbiešu audzētājiem, nepārsniedzot 
EUR 350 par hektāru vienā tirdzniecības 
gadā.

nogalei Somija var veikt valsts 
maksājumus cukurbiešu audzētājiem, 
nepārsniedzot EUR 350 par hektāru vienā 
tirdzniecības gadā.

Or. fr

Grozījums Nr. 2042
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra
Regulas priekšlikums
149. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis, kurām ir cukurbiešu 
audzētavas uz dienvidiem no 44. paralēles, 
cukurbiešu audzētājiem var veikt valsts 
maksājumus par katru hektāru katrā 
tirdzniecības gadā.

Or. es

Pamatojums

Cukurbiešu audzēšanā noteicošie faktori ir ģeogrāfiskie un klimata apstākļi, īpaši teritorijās, 
kas atrodas vairāk uz ziemeļiem vai dienvidiem no galvenās audzēšanas vietas Eiropā.

Grozījums Nr. 2043
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
Regulas priekšlikums
149. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis, kurām ir cukurbiešu 
audzētavas uz dienvidiem no 44. paralēles, 
cukurbiešu audzētājiem var veikt valsts 
maksājumus par katru hektāru katrā 
tirdzniecības gadā.

Or. es

Pamatojums

Vērā jāņem arī tie dabiskie ierobežojumi, ar kuriem saskaras dalībvalstis, kurās cukurbietes 
audzē uz dienvidiem no paralēles.
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Grozījums Nr. 2044
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska
Regulas priekšlikums
152. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis var finansēt šos maksājumus, 
uzliekot nodevu attiecīgajai nozarei, vai ar 
jebkādiem citiem privātā sektora 
ieguldījumiem.

Dalībvalstis no valsts budžeta var finansēt 
šos maksājumus, uzliekot nodevu 
attiecīgajai nozarei, vai ar jebkādiem 
citiem privātā sektora ieguldījumiem.

Or. pl

Pamatojums

Lingvistisks labojums (attiecas uz tekstu poļu valodā) un paskaidrojums.

Grozījums Nr. 2045
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska
Regulas priekšlikums
152. pants – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis papildus Savienības atbalstam, 
kas paredzēts 21. pantā, var veikt valsts 
maksājumus, lai finansētu 21. panta 
2. punktā paredzētos papildu pasākumus, 
kas vajadzīgi, lai varētu īstenot Savienības 
augļu un dārzeņu, pārstrādātu augļu un 
dārzeņu un banānu produktu piegādes 
programmu.

Dalībvalstis papildus Savienības atbalstam, 
kas paredzēts 21. pantā, var veikt valsts 
maksājumus, lai finansētu 21. panta 
2. punktā paredzētos papildu pasākumus, 
kas vajadzīgi, lai varētu īstenot Savienības 
augļu un dārzeņu, pārstrādātu augļu un 
dārzeņu un banānu produktu piegādes 
programmu. Kopējais līdzfinansējuma 
apjoms nedrīkst pārsniegt 100 % no 
izmaksām, kuras faktiski ir radušās.

Or. pl

Pamatojums

152. pantā ir skaidri jānorāda, ka valsts finansējumu, ko piešķir papildus Savienības 
palīdzībai, iegūst no 21. panta 4. punkta b) apakšpunktā minētā līdzfinansējuma, un to 
nepiešķir papildus budžetam, kas ietver gan ES, gan valstu ieguldījumus.

Grozījums Nr. 2046
Hans-Peter Mayer
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Regulas priekšlikums
153.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

153.a pants
Tirdzniecības veicināšana piena un piena 

produktu nozarē
Dalībvalsts var noteikt veicināšanas 
nodokli tās piena ražotājiem attiecībā uz 
piena vai piena ekvivalenta pārdoto 
daudzumu, lai finansētu pasākumus 
patēriņa veicināšanai Savienībā, 
paplašinot piena un piena produktu tirgu, 
kā arī uzlabojot to kvalitāti.

Or. de

Grozījums Nr. 2047
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric
Regulas priekšlikums
V daļa – -I nodaļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-I NODAĻA
Risku un krīžu pārvaldība

1. iedaļa
Valsts apdrošināšana

153.a pants
Valsts apdrošināšana lauksaimniecībā

1. Lai lauksaimniekiem, kuri cieš 
nelabvēlīgu laika apstākļu dēļ vai citu 
dabas vai cilvēku izraisītu katastrofu dēļ, 
tostarp meža ugunsgrēku, slimību un 
kaitēkļu invāzijas dēļ, garantētu pamata 
peļņu, izveido valsts apdrošināšanas 
shēmu lauksaimniecībā, ko finansē no 
Savienības budžeta. Šī apdrošināšana 
nodrošina pamata aizsardzību visiem 
lauksaimniekiem visās dalībvalstīs.
2. Valsts apdrošināšanu lauksaimniecībā 
var iedalīt lauku saimniecību 
apdrošināšanā, ieņēmumu zaudējuma 
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apdrošināšanā, lauksaimniecības 
dzīvnieku apdrošināšanā un 
kompensācijas fondos.
3. Šādas apdrošināšanas esamība 
neietekmē citu specifisku apdrošināšanas 
shēmu esamību konkrētās nozarēs, 
piemēram, vīna nozares ražas 
apdrošināšanu, kas minēta 47. pantā.
4. Komisija iesniedz regulas priekšlikumu 
un priekšlikumu attiecībā uz Padomes 
regulu par valsts apdrošināšanu 
lauksaimniecībā, turklāt dara to 
pietiekamā laikā, lai 2014. gada 1. janvārī 
regula varētu stāties spēkā.

Or. pt

Grozījums Nr. 2048
Richard Ashworth, Julie Girling
Regulas priekšlikums
154. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ņemot vērā vajadzību efektīvi un iedarbīgi 
reaģēt uz tirgus traucējumu draudiem, ko 
rada būtiska cenu palielināšanās vai 
samazināšanās iekšējos vai ārējos tirgos 
vai jebkādi citi faktori, kuri ietekmē tirgu,
Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
160. pantu pieņemt deleģētos aktus, lai 
veiktu vajadzīgos pasākumus attiecīgajā 
nozarē, ievērojot visas saistības, kas izriet 
no nolīgumiem, kuri noslēgti saskaņā ar 
Līguma 218. pantu.

Ņemot vērā otrajā daļā minēto un
vajadzību efektīvi un iedarbīgi reaģēt uz 
nopietnu tirgus traucējumu ievērojamiem 
draudiem, kas rodas sakarā ar faktoriem, 
kuri izraisa vai iespējams var izraisīt
būtisku cenu palielināšanos vai 
samazināšanos iekšējos vai ārējos tirgos, 
Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
160. pantu pieņemt deleģētos aktus, lai 
veiktu vajadzīgos pasākumus attiecīgajā 
nozarē, ievērojot visas saistības, kas izriet 
no nolīgumiem, kuri noslēgti saskaņā ar 
Līguma 218. pantu.

Pirmajā daļā minētos pasākumus var 
pieņemt vienīgi tad, ja citi šajā regulā 
minētie pasākumi nav pietiekami.

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu Komisijai tiek nodrošinātas saskaņotākas pilnvaras pieņemt ārkārtas 
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pasākumus krīzes gadījumos un nodrošināt to, ka tiek saglabāti arī pašreizējā redakcijā
minētie aizsardzības pasākumi.

Grozījums Nr. 2049
Peter Jahr, Albert Deß
Regulas priekšlikums
154. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ņemot vērā vajadzību efektīvi un iedarbīgi 
reaģēt uz tirgus traucējumu draudiem, ko 
rada būtiska cenu palielināšanās vai 
samazināšanās iekšējos vai ārējos tirgos vai 
jebkādi citi faktori, kuri ietekmē tirgu, 
Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
160. pantu pieņemt deleģētos aktus, lai 
veiktu vajadzīgos pasākumus attiecīgajā 
nozarē, ievērojot visas saistības, kas izriet 
no nolīgumiem, kuri noslēgti saskaņā ar 
Līguma 218. pantu.

Ņemot vērā vajadzību efektīvi un iedarbīgi 
reaģēt uz tirgus traucējumu, ko rada 
būtiska cenu palielināšanās vai 
samazināšanās iekšējos vai ārējos tirgos, 
Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
160. pantu pieņemt deleģētos aktus, lai 
veiktu vajadzīgos pasākumus attiecīgajā 
nozarē, ievērojot visas saistības, kas izriet 
no nolīgumiem, kuri noslēgti saskaņā ar 
Līguma 218. pantu.

Or. de

Grozījums Nr. 2050
José Bové
Verts/ALE grupas vārdā
Regulas priekšlikums
154. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ņemot vērā vajadzību efektīvi un iedarbīgi 
reaģēt uz tirgus traucējumu draudiem, ko 
rada būtiska cenu palielināšanās vai 
samazināšanās iekšējos vai ārējos tirgos vai 
jebkādi citi faktori, kuri ietekmē tirgu, 
Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
160. pantu pieņemt deleģētos aktus, lai 
veiktu vajadzīgos pasākumus attiecīgajā 
nozarē, ievērojot visas saistības, kas izriet 
no nolīgumiem, kuri noslēgti saskaņā ar 
Līguma 218. pantu.

Ņemot vērā vajadzību efektīvi un iedarbīgi 
reaģēt uz tirgus traucējumu draudiem, ko 
rada būtiska cenu palielināšanās vai 
samazināšanās iekšējos vai ārējos tirgos, 
būtisks ražošanas izmaksu pieaugums, kā 
minēts 7. panta 2. punktā, vai jebkādi citi 
faktori, kuri ietekmē tirgu, Komisija ir 
pilnvarota saskaņā ar 160. pantu pieņemt 
deleģētos aktus, lai veiktu vajadzīgos 
pasākumus attiecīgajā nozarē, ievērojot 
visas saistības, kas izriet no nolīgumiem, 
kuri noslēgti saskaņā ar Līguma 
218. pantu.

Or. fr
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Grozījums Nr. 2051
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela
Regulas priekšlikums
154. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ņemot vērā vajadzību efektīvi un iedarbīgi 
reaģēt uz tirgus traucējumu draudiem, ko 
rada būtiska cenu palielināšanās vai 
samazināšanās iekšējos vai ārējos tirgos vai 
jebkādi citi faktori, kuri ietekmē tirgu, 
Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
160. pantu pieņemt deleģētos aktus, lai 
veiktu vajadzīgos pasākumus attiecīgajā 
nozarē, ievērojot visas saistības, kas izriet 
no nolīgumiem, kuri noslēgti saskaņā ar 
Līguma 218. pantu.

Ņemot vērā vajadzību efektīvi un iedarbīgi 
reaģēt uz tirgus traucējumu draudiem, ko 
rada būtiska cenu palielināšanās vai 
samazināšanās iekšējos vai ārējos tirgos vai 
jebkādi citi faktori, kuri ietekmē tirgu, 
tostarp tie, kurus izraisa ražošanas 
izmaksu pieaugums, Komisija ir pilnvarota 
saskaņā ar 160. pantu pieņemt deleģētos 
aktus, lai veiktu vajadzīgos pasākumus 
attiecīgajā nozarē, ievērojot visas saistības, 
kas izriet no nolīgumiem, kuri noslēgti 
saskaņā ar Līguma 218. pantu.

Or. es

Pamatojums

Es necesario establecer de forma clara que el encarecimiento de los costes de producción 
figure también como factor de mercado que amenaza con producirse como consecuencia de 
incrementos o bajadas significativos en el mercado interior o exterior. En efecto, entre las 
necesidades de responder con eficiencia y eficacia a las perturbaciones del mercado hay que 
atender a episodios como el fuerte encarecimiento de la alimentación animal, los cuales 
producen en las rentas de los agricultores europeos los mismos efectos que las bajadas 
significativas de los precios de los productos agrarios.

Grozījums Nr. 2052
Jim Higgins, Seán Kelly, Phil Prendergast
Regulas priekšlikums
154. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ņemot vērā vajadzību efektīvi un iedarbīgi 
reaģēt uz tirgus traucējumu draudiem, ko 
rada būtiska cenu palielināšanās vai 
samazināšanās iekšējos vai ārējos tirgos vai 
jebkādi citi faktori, kuri ietekmē tirgu, 
Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
160. pantu pieņemt deleģētos aktus, lai 
veiktu vajadzīgos pasākumus attiecīgajā 

Ņemot vērā vajadzību efektīvi un iedarbīgi 
reaģēt uz tirgus traucējumu draudiem, ko 
rada būtiska cenu palielināšanās vai 
samazināšanās iekšējos vai ārējos tirgos vai 
būtisks ražotāja peļņas samazinājums vai 
jebkādi citi faktori, kuri ietekmē tirgu, 
Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
160. pantu pieņemt deleģētos aktus, lai 
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nozarē, ievērojot visas saistības, kas izriet 
no nolīgumiem, kuri noslēgti saskaņā ar 
Līguma 218. pantu.

veiktu vajadzīgos pasākumus attiecīgajā 
nozarē, ievērojot visas saistības, kas izriet 
no nolīgumiem, kuri noslēgti saskaņā ar 
Līguma 218. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 2053
Diane Dodds
Regulas priekšlikums
154. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ņemot vērā vajadzību efektīvi un iedarbīgi 
reaģēt uz tirgus traucējumu draudiem, ko 
rada būtiska cenu palielināšanās vai 
samazināšanās iekšējos vai ārējos tirgos vai 
jebkādi citi faktori, kuri ietekmē tirgu, 
Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
160. pantu pieņemt deleģētos aktus, lai 
veiktu vajadzīgos pasākumus attiecīgajā 
nozarē, ievērojot visas saistības, kas izriet 
no nolīgumiem, kuri noslēgti saskaņā ar 
Līguma 218. pantu.

Ņemot vērā vajadzību efektīvi un iedarbīgi 
reaģēt uz tirgus traucējumu draudiem, ko 
rada būtiska cenu palielināšanās vai 
samazināšanās iekšējos vai ārējos tirgos vai 
būtisks ražotāju peļņas samazinājums vai 
jebkādi citi faktori, kuri ietekmē tirgu, 
Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
160. pantu pieņemt deleģētos aktus, lai 
veiktu vajadzīgos pasākumus attiecīgajā 
nozarē, ievērojot visas saistības, kas izriet 
no nolīgumiem, kuri noslēgti saskaņā ar 
Līguma 218. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 2054
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Göran Färm, Brian Simpson
Regulas priekšlikums
154. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ņemot vērā vajadzību efektīvi un iedarbīgi 
reaģēt uz tirgus traucējumu draudiem, ko 
rada būtiska cenu palielināšanās vai 
samazināšanās iekšējos vai ārējos tirgos vai 
jebkādi citi faktori, kuri ietekmē tirgu, 
Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
160. pantu pieņemt deleģētos aktus, lai 
veiktu vajadzīgos pasākumus attiecīgajā 
nozarē, ievērojot visas saistības, kas izriet 
no nolīgumiem, kuri noslēgti saskaņā ar 
Līguma 218. pantu.

Ņemot vērā vajadzību efektīvi un iedarbīgi 
reaģēt uz tirgus traucējumu draudiem, ko 
rada būtiska cenu palielināšanās vai 
samazināšanās iekšējos vai ārējos tirgos vai 
jebkādi citi faktori, kuri ietekmē tirgu, ja 
šāda situācija varētu saglabāties vai 
pasliktināties, Komisija ir pilnvarota 
saskaņā ar 160. pantu pieņemt deleģētos 
aktus, lai veiktu vajadzīgos pasākumus 
attiecīgajā nozarē, ievērojot visas saistības, 
kas izriet no nolīgumiem, kuri noslēgti 
saskaņā ar Līguma 218. pantu, un ar 
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nosacījumu, ka citi šajā regulā minētie 
pasākumi šķiet nepietiekami.

Or. en

Pamatojums

Šie pasākumi būtu īstenojami vienīgi patiesās ārkārtas situācijās.

Grozījums Nr. 2055
Christofer Fjellner
Regulas priekšlikums
154. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ņemot vērā vajadzību efektīvi un iedarbīgi 
reaģēt uz tirgus traucējumu draudiem, ko 
rada būtiska cenu palielināšanās vai 
samazināšanās iekšējos vai ārējos tirgos vai 
jebkādi citi faktori, kuri ietekmē tirgu, 
Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
160. pantu pieņemt deleģētos aktus, lai 
veiktu vajadzīgos pasākumus attiecīgajā 
nozarē, ievērojot visas saistības, kas izriet 
no nolīgumiem, kuri noslēgti saskaņā ar 
Līguma 218. pantu.

Ņemot vērā vajadzību efektīvi un iedarbīgi 
reaģēt uz tirgus traucējumu draudiem, ko 
rada būtiska cenu palielināšanās vai 
samazināšanās iekšējos vai ārējos tirgos vai 
jebkādi citi faktori, kuri ietekmē tirgu, ja 
šāda situācija varētu saglabāties vai 
pasliktināties, Komisija ir pilnvarota 
saskaņā ar 160. pantu pieņemt deleģētos 
aktus, lai veiktu vajadzīgos pasākumus 
attiecīgajā nozarē, ievērojot visas saistības, 
kas izriet no nolīgumiem, kuri noslēgti 
saskaņā ar Līguma 218. pantu, un ar 
nosacījumu, ka citi šajā regulā minētie 
pasākumi šķiet nepietiekami.

Or. en

Grozījums Nr. 2056
Peter Jahr, Albert Deß
Regulas priekšlikums
154. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja ir radušies pirmajā daļā minētie tirgus 
traucējumu draudi un tas vajadzīgs 
nenovēršamu, steidzamu iemeslu dēļ, 
saskaņā ar šo punktu pieņemtiem 
deleģētajiem aktiem piemēro šīs regulas 
161. pantā paredzēto procedūru.

Ja ir radušies pirmajā daļā minētie tirgus 
traucējumi un tas vajadzīgs nenovēršamu, 
steidzamu iemeslu dēļ, saskaņā ar šo 
punktu pieņemtiem deleģētajiem aktiem 
piemēro šīs regulas 161. pantā paredzēto 
procedūru.

Or. de
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Grozījums Nr. 2057
Hans-Peter Mayer
Regulas priekšlikums
154. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja ir radušies pirmajā daļā minētie tirgus 
traucējumu draudi un tas vajadzīgs 
nenovēršamu, steidzamu iemeslu dēļ, 
saskaņā ar šo punktu pieņemtiem 
deleģētajiem aktiem piemēro šīs regulas 
161. pantā paredzēto procedūru.

Ja ir radušies pirmajā daļā minētie tirgus 
traucējumu draudi un tas vajadzīgs 
nenovēršamu, steidzamu iemeslu dēļ, 
piemēro šīs regulas 161. pantā paredzēto 
procedūru.

Or. de

Pamatojums

No tirgus traucējumu draudiem var izvairīties, pieņemot deleģētos aktus saskaņā ar 
161. pantā minēto steidzamības procedūru.

Grozījums Nr. 2058
Britta Reimers
Regulas priekšlikums
154. pants – 1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šādi pasākumi var tādā mērā un uz tik ilgu 
laiku, cik nepieciešams, paplašināt vai 
grozīt citu šajā regulā paredzēto pasākumu 
piemērošanas jomu, ilgumu vai citus 
aspektus vai pilnībā vai daļēji apturēt 
ievedmuitas piemērošanu, vajadzības 
gadījumā arī noteiktiem apjomiem vai uz 
noteiktu laikposmu.

Šādi pasākumi, ko var veikt ex-ante vai ex-
post, var tādā mērā un uz tik ilgu laiku, cik 
nepieciešams, paplašināt vai grozīt citu 
šajā regulā paredzēto pasākumu 
piemērošanas jomu, ilgumu vai citus 
aspektus vai pilnībā vai daļēji apturēt 
ievedmuitas piemērošanu, vajadzības 
gadījumā arī noteiktiem apjomiem vai uz 
noteiktu laikposmu.

Or. en

Pamatojums

Grozījums precizē pasākumus, kas veicami tirgus traucējumu novēršanai.

Grozījums Nr. 2059
Elisabeth Jeggle
Regulas priekšlikums
154. pants – 1. punkts – 3. daļa



PE492.804v01-00 128/142 AM\907936LV.doc

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šādi pasākumi var tādā mērā un uz tik ilgu 
laiku, cik nepieciešams, paplašināt vai 
grozīt citu šajā regulā paredzēto pasākumu 
piemērošanas jomu, ilgumu vai citus 
aspektus vai pilnībā vai daļēji apturēt 
ievedmuitas piemērošanu, vajadzības 
gadījumā arī noteiktiem apjomiem vai uz 
noteiktu laikposmu.

Šādi pasākumi var tādā mērā un uz tik ilgu 
laiku, cik nepieciešams, paplašināt vai 
grozīt citu šajā regulā paredzēto pasākumu, 
tostarp eksporta kompensāciju,
piemērošanas jomu, ilgumu vai citus 
aspektus vai pilnībā vai daļēji apturēt 
ievedmuitas piemērošanu, vajadzības 
gadījumā arī noteiktiem apjomiem vai uz 
noteiktu laikposmu.

Or. de

Grozījums Nr. 2060
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora
Regulas priekšlikums
154. pants – 1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šādi pasākumi var tādā mērā un uz tik ilgu 
laiku, cik nepieciešams, paplašināt vai 
grozīt citu šajā regulā paredzēto pasākumu 
piemērošanas jomu, ilgumu vai citus 
aspektus vai pilnībā vai daļēji apturēt 
ievedmuitas piemērošanu, vajadzības 
gadījumā arī noteiktiem apjomiem vai uz 
noteiktu laikposmu.

Šādi pasākumi var tādā mērā un uz tik ilgu 
laiku, cik nepieciešams, paplašināt vai 
grozīt citu šajā regulā paredzēto pasākumu 
piemērošanas jomu, ilgumu vai citus 
aspektus vai pilnībā vai daļēji apturēt 
ievedmuitas piemērošanu, vajadzības 
gadījumā arī noteiktiem apjomiem vai uz 
noteiktu laikposmu, vai nodrošināt īpašu 
atbalstu ražotājiem, lai mazinātu sekas, ko 
radījuši nopietni tirgus traucējumi. Īpaši 
attiecībā uz augļu un dārzeņu nozari, ja 
Kopienas līmenī tiek konstatēti vairāki 
pirmajā daļā minētie apstākļi, Komisija 
aktivizē atsaukšanas mehānismu, lai 
dažādo dalībvalstu starpā veicinātu
sinhronizētu atsaukšanu no tirgus.

Or. es

Pamatojums

Līdz šim augļu un dārzeņu nozarē nav bijis īpašs mehānisms tirgus traucējumu novēršanai. 
Pēdējos gados TKO ietvaros gūtā pieredze attiecībā uz augļiem un dārzeņiem ir apliecinājusi 
to, ka ir nepieciešams īpašs Kopienas līmeņa mehānisms, lai šī nozare spētu reaģēt uz šādiem 
traucējumiem.
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Grozījums Nr. 2061
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra
Regulas priekšlikums
154. pants – 1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šādi pasākumi var tādā mērā un uz tik ilgu 
laiku, cik nepieciešams, paplašināt vai 
grozīt citu šajā regulā paredzēto pasākumu 
piemērošanas jomu, ilgumu vai citus 
aspektus vai pilnībā vai daļēji apturēt 
ievedmuitas piemērošanu, vajadzības 
gadījumā arī noteiktiem apjomiem vai uz 
noteiktu laikposmu.

Šādi pasākumi var tādā mērā un uz tik ilgu 
laiku, cik nepieciešams, paplašināt vai 
grozīt citu šajā regulā paredzēto pasākumu 
piemērošanas jomu, ilgumu vai citus 
aspektus vai pilnībā vai daļēji apturēt 
ievedmuitas piemērošanu, vajadzības 
gadījumā arī noteiktiem apjomiem vai uz 
noteiktu laikposmu, vai nodrošināt īpašu 
atbalstu ražotājiem, lai mazinātu sekas, ko 
radījuši nopietni tirgus traucējumi.

Or. es

Pamatojums

Iepriekš ražotāji ir saņēmuši īpašu atbalstu (piemēram, 2008.–2009. gada krīzes laikā piena 
nozarē). Šāda iespēja jāparedz arī šajā regulā.

Grozījums Nr. 2062
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra
Regulas priekšlikums
154. pants – 1. punkts – 3.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Īpaši attiecībā uz augļu un dārzeņu 
nozari, ja Kopienas līmenī tiek konstatēti
vairāki pirmajā daļā minētie apstākļi, 
Komisija aktivizē atsaukšanas 
mehānismu, lai dažādo dalībvalstu starpā 
veicinātu sinhronizētu atsaukšanu no 
tirgus.

Or. es

Pamatojums

Pēdējos gados TKO ietvaros gūtā pieredze attiecībā uz augļiem un dārzeņiem ir apliecinājusi 
to, ka ir nepieciešams īpašs Kopienas līmeņa mehānisms, lai šī nozare spētu reaģēt uz šādiem 
traucējumiem.
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Grozījums Nr. 2063
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra
Regulas priekšlikums
154. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šā panta 1. punktā minētos pasākumus 
nepiemēro I pielikuma XXIV daļas 
2. iedaļā uzskaitītajiem produktiem.

svītrots

Or. es

Pamatojums

154. pants paredz iespēju ātri un efektīvi reaģēt, ja tirgū iestājas krīze, kas apdraud 
lauksaimniecību vai lopkopību. Izņēmumiem nevajadzētu būt.

Grozījums Nr. 2064
Maria do Céu Patrão Neves
Regulas priekšlikums
154. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šā panta 1. punktā minētos pasākumus 
nepiemēro I pielikuma XXIV daļas 
2. iedaļā uzskaitītajiem produktiem.

2. Šā panta 1. punktā minētos pasākumus 
piemēro I pielikumā uzskaitītajiem 
produktiem.

Or. pt

Grozījums Nr. 2065
Maria do Céu Patrão Neves
Regulas priekšlikums
154. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Šā panta 1. punktā minētos 
pasākumus īsteno, neizmantojot 
dalībvalstu līdzfinansējumu.

Or. pt

Grozījums Nr. 2066
Hans-Peter Mayer
Regulas priekšlikums
154. pants – 3. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija ar īstenošanas aktiem var 
pieņemt šā panta 1. punkta piemērošanai 
vajadzīgos noteikumus. Minētie noteikumi 
jo īpaši var attiekties uz procedūrām un 
tehniskajiem kritērijiem. Šos īstenošanas 
aktus pieņem saskaņā ar 162. panta 
2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 2067
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra
Regulas priekšlikums
154.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

154.a pants
Pasākumi tirgus traucējumu novēršanai 

augļu un dārzeņu nozarē
1. Ņemot vērā to, cik specifiski un 
ātrbojīgi ir augļi un dārzeņi, izveido 
mehānismu, ar ko reaģēt uz nopietniem
tirgus traucējumiem; šādus traucējumus 
var izraisīt būtisks iekšējā tirgus cenu
kritums, kas radies sakarā ar bažām 
veselības jomā un citiem iemesliem, kuru 
dēļ pieprasījums negaidīti mazinās. 
2. Šo mehānismu piemēro tikai 
attiecīgajam produktam vai produktiem, 
tā piemērošanas ilgums ir ierobežots, tas 
ir pārskatāms, automātiski aktivizējams 
un pieejams visiem ražotājiem nozarē.
3. Tas ietver pasākumus, kuri minēti šīs 
regulas 31. panta 2. punkta a), b) un 
c) apakšpunktā, tomēr šie pasākumi ir 
neatkarīgi no darbības fondu pārvaldības, 
ko izmanto atzītas augļu un dārzeņu 
ražotāju organizācijas. 
4. Šā panta 1. un 2. punktā minēto 
pasākumu izdevumus Savienība finansē
100 % apmērā.
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5. Nopietnas krīzes pārvaldības darbības 
regulē mehānismi, kas izveidoti krīzes 
mērīšanas pasākumiem saskaņā ar 
darbības programmām. Tirgus dalībnieki, 
kas nav ražotāju organizācijas biedri, bet 
kurus skar krīze, slēdz nolīgumus krīzes 
pārvaldības darbību koordinēšanai, kuros 
ražotāju organizācijas nosaka, ka 10 % no 
atbalsta atvēl pārvaldības izmaksu 
segšanai.
6. Lai veiktu šā pantā 1. un 2. punktā 
minētos pasākumus, Komisija ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus 
saskaņā ar 160. pantā minēto.
7. Pēc dalībvalstu lūguma Komisija ar 
īstenošanas aktiem var pieņemt ārkārtas 
pasākumus. Komisija nodrošina, ka 
sabiedrība ir informēta par to, kad šādi 
pasākumi tiek ieviesti, kā arī par 
produktiem, teritorijām un attiecīgā 
atbalsta apjomu. Attiecībā uz bezmaksas 
izplatīšanu atbalsta apjomu pielāgo. 
Tāpat, pieņemot īstenošanas aktu, nosaka 
krīzes perioda beigas, tiklīdz nopietnie 
tirgus traucējumi ir beigušies. Īstenošanas 
aktus pieņem saskaņā ar 162. panta 
2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

Or. es

Pamatojums

Izmantojot pašreizējos Kopienas tiesību aktos paredzētos novēršanas un krīzes pārvaldības 
mehānismus attiecībā uz augļiem un dārzeņiem, netiek kontrolēta krīze tirgū, kas pēdējos 
gados atkārtojas. Šajā regulā ir jāparedz noteikumi, lai Kopiena var savlaicīgi un ātri reaģēt 
uz nopietnām krīzes situācijām.

Grozījums Nr. 2068
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra
Regulas priekšlikums
155. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pasākumi, kas saistīti ar dzīvnieku 
slimībām un patērētāju uzticības zaudēšanu 
sabiedrības, dzīvnieku vai augu veselības 

Pasākumi, kas saistīti ar dzīvnieku un 
augu kaitēkļiem un slimībām un patērētāju 
uzticības zaudēšanu sabiedrības, dzīvnieku 
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risku dēļ vai augu veselības risku dēļ

Or. es

Grozījums Nr. 2069
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora
Regulas priekšlikums
155. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pasākumi, kas saistīti ar dzīvnieku 
slimībām un patērētāju uzticības zaudēšanu 
sabiedrības, dzīvnieku vai augu veselības 
risku dēļ

Pasākumi, kas saistīti ar kaitēkļiem,
dzīvnieku un augu slimībām un patērētāju 
uzticības zaudēšanu sabiedrības, dzīvnieku 
vai augu veselības risku dēļ

Or. es

Pamatojums

Par augu kaitēkļiem un slimībām jārunā 1. punkta a) apakšpunktā, jo ar tām saistītie 
tirdzniecības ierobežojumi tirdzniecību ietekmē vairāk nekā tirgus traucējumi, kas rodas 
saistībā ar patērētāju uzticības zaudēšanu sabiedrības, dzīvnieku vai augu veselības risku dēļ. 
Tāpēc ir jāmaina šā panta virsraksts.

Grozījums Nr. 2070
Eric Andrieu, Marc Tarabella
Regulas priekšlikums
155. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pasākumi, kas saistīti ar dzīvnieku 
slimībām un patērētāju uzticības zaudēšanu 
sabiedrības, dzīvnieku vai augu veselības 
risku dēļ

Pasākumi, kas saistīti ar dzīvnieku vai 
augu slimībām un patērētāju uzticības 
zaudēšanu sabiedrības, dzīvnieku vai augu 
veselības risku dēļ

Or. fr

Grozījums Nr. 2071
Hans-Peter Mayer
Regulas priekšlikums
155. pants – 1. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija ar īstenošanas aktiem var Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos 
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pieņemt ārkārtas atbalsta pasākumus: aktus saskaņā ar 160. pantu, lai veiktu 
ārkārtas atbalsta pasākumus:

Or. de

Grozījums Nr. 2072
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra
Regulas priekšlikums
155. pants – 1. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija ar īstenošanas aktiem var 
pieņemt ārkārtas atbalsta pasākumus:

Komisija ar īstenošanas aktiem pieņem
ārkārtas atbalsta pasākumus:

Or. es

Grozījums Nr. 2073
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora
Regulas priekšlikums
155. pants – 1. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija ar īstenošanas aktiem var 
pieņemt ārkārtas atbalsta pasākumus:

Komisija ar īstenošanas aktiem pieņem
ārkārtas atbalsta pasākumus:

Or. es

Pamatojums

Šis grozījums atspoguļo to, ka Komisijai, pieņemot īstenošanas aktus, ir jāveic attiecīgi
pasākumi. Šajā grozījumā ierosinātās izmaiņas piedāvā dalībvalstīm lielāku garantiju, jo te
minētie pasākumi ir jāveic attiecīgajai dalībvalstij.

Grozījums Nr. 2074
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth
Regulas priekšlikums
155. pants – 1. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija ar īstenošanas aktiem var pieņemt 
ārkārtas atbalsta pasākumus:

Komisija ar īstenošanas aktiem var pieņemt 
ārkārtas atbalsta pasākumus slimību 
ietekmētajam tirgum:

Or. en
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Pamatojums

Nodrošina saskaņotāku pilnvaru kopumu Komisijai un saglabā pašreizējos aizsardzības 
pasākumus.

Grozījums Nr. 2075
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra
Regulas priekšlikums
155. pants – 1. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) slimību ietekmētajā tirgū, lai ņemtu vērā 
ierobežojumus Savienības iekšējā 
tirdzniecībā un tirdzniecībā ar trešām 
valstīm, kas var rasties, piemērojot 
pasākumus dzīvnieku slimību izplatības 
apkarošanai, un

a) slimību ietekmētajā tirgū, lai ņemtu vērā 
ierobežojumus Savienības iekšējā 
tirdzniecībā un tirdzniecībā ar trešām 
valstīm, kas var rasties, piemērojot 
pasākumus kaitēkļu un dzīvnieku un augu
slimību izplatības apkarošanai, un

Or. es

Grozījums Nr. 2076
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora
Regulas priekšlikums
155. pants – 1. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) slimību ietekmētajā tirgū, lai ņemtu vērā 
ierobežojumus Savienības iekšējā 
tirdzniecībā un tirdzniecībā ar trešām 
valstīm, kas var rasties, piemērojot 
pasākumus dzīvnieku slimību izplatības 
apkarošanai, un

a) slimību ietekmētajā tirgū, lai ņemtu vērā 
ierobežojumus Savienības iekšējā 
tirdzniecībā un tirdzniecībā ar trešām 
valstīm, kas var rasties, piemērojot 
pasākumus kaitēkļu un dzīvnieku un augu
slimību izplatības apkarošanai, un

Or. es

Pamatojums

Par augu kaitēkļiem un slimībām jārunā 1. punkta a) apakšpunktā, jo ar tām saistītie 
tirdzniecības ierobežojumi tirdzniecību ietekmē vairāk nekā tirgus traucējumi, kas rodas 
saistībā ar patērētāju uzticības zaudēšanu sabiedrības, dzīvnieku vai augu veselības risku dēļ.

Grozījums Nr. 2077
Hans-Peter Mayer
Regulas priekšlikums
155. pants – 1. punkts – 2. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
162. panta 2. punktā minēto pārbaudes 
procedūru.

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 2078
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra
Regulas priekšlikums
155. pants – 2. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šā panta 1. punktā paredzētos pasākumus 
piemēro šādās nozarēs:

Šā panta 1. punktā paredzētos pasākumus 
piemēro visiem lauksaimniecības 
produktiem, kas uzskaitīti I pielikumā, 
izņemot pasākumus, ko īsteno, lai 
apturētu dzīvnieku slimību izplatību, ko 
piemēro šādās nozarēs:

Or. es

Grozījums Nr. 2079
Jim Higgins, Seán Kelly, Phil Prendergast
Regulas priekšlikums
155. pants – 2. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fa) kartupeļi;
fb) labība;
fc) eļļas augu sēklas;
fd) proteīnaugi;

Or. en

Grozījums Nr. 2080
Mariya Gabriel
Regulas priekšlikums
155. pants – 2. punkts – 1.a daļa (jauna)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fa) kartupeļi;
fb) labība;
fc) eļļas augu sēklas;
fd) proteīnaugi;

Or. en

Grozījums Nr. 2081
Diane Dodds
Regulas priekšlikums
155. pants – 2. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fa) kartupeļi;
fb) labība;
fc) eļļas augu sēklas;
fd) proteīnaugi;

Or. en

Grozījums Nr. 2082
Ramon Tremosa i Balcells
Regulas priekšlikums
155. pants – 2. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fa) trušu gaļa.

Or. es

Grozījums Nr. 2083
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra
Regulas priekšlikums
155. pants – 2. punkts – 1. daļa – fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fa) trušu gaļa.

Or. es
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Grozījums Nr. 2084
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra
Regulas priekšlikums
155. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pasākumus, kas paredzēti 1. punkta 
b) apakšpunktā un saistīti ar patērētāju 
uzticības zaudēšanu sabiedrības vai augu 
veselības risku dēļ, piemēro arī visiem 
citiem lauksaimniecības produktiem, 
izņemot I pielikuma XXIV daļas 2. iedaļā 
minētos produktus.

svītrots

Or. es

Grozījums Nr. 2085
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Göran Färm
Regulas priekšlikums
155. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pasākumus, kas paredzēti 1. punkta 
b) apakšpunktā un saistīti ar patērētāju 
uzticības zaudēšanu sabiedrības vai augu 
veselības risku dēļ, piemēro arī visiem 
citiem lauksaimniecības produktiem, 
izņemot I pielikuma XXIV daļas 2. iedaļā 
minētos produktus.

Pasākumus, kas paredzēti 1. punkta 
b) apakšpunktā un saistīti ar patērētāju 
uzticības zaudēšanu sabiedrības vai augu 
veselības risku dēļ, piemēro arī olām un 
mājputnu gaļai.

Or. en

Pamatojums

Šim pantam nav jābūt tik plašam kā Komisija ierosinātajā tekstā. Šeit jābūt norādei uz tādām 
nozarēm kā olas un mājputnu gaļa, kā tas ir pašreiz.

Grozījums Nr. 2086
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra
Regulas priekšlikums
155. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Pasākumus, kas paredzēti 1. punkta 
a) apakšpunktā, var veikt tikai tad, ja 

4. Pasākumus, kas paredzēti 1. punkta 
a) apakšpunktā, var veikt tikai tad, ja 
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attiecīgā dalībvalsts ir veikusi sanitāros un 
veterināros pasākumus, lai ātri likvidētu 
slimību, un vienīgi tādā apmērā un tik ilgi, 
cik noteikti nepieciešams attiecīgā tirgus 
atbalstam.

attiecīgā dalībvalsts ir veikusi atbilstošus 
fitosanitāros vai sanitāros un veterināros 
pasākumus, lai ātri likvidētu kaitēkļus vai
slimību, un vienīgi tādā apmērā un tik ilgi, 
cik noteikti nepieciešams attiecīgā tirgus 
atbalstam.

Or. es

Grozījums Nr. 2087
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora
Regulas priekšlikums
155. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Pasākumus, kas paredzēti 1. punkta 
a) apakšpunktā, var veikt tikai tad, ja 
attiecīgā dalībvalsts ir veikusi sanitāros un 
veterināros pasākumus, lai ātri likvidētu 
slimību, un vienīgi tādā apmērā un tik ilgi, 
cik noteikti nepieciešams attiecīgā tirgus 
atbalstam.

4. Pasākumus, kas paredzēti 1. punkta 
a) apakšpunktā, var veikt tikai tad, ja 
attiecīgā dalībvalsts ir veikusi atbilstošus 
fitosanitāros vai sanitāros un veterināros 
pasākumus, lai ātri likvidētu kaitēkļus vai
slimību, un vienīgi tādā apmērā un tik ilgi, 
cik noteikti nepieciešams attiecīgā tirgus 
atbalstam.

Or. es

Pamatojums

Par augu kaitēkļiem un slimībām jārunā 1. punkta a) apakšpunktā, jo ar tām saistītie 
tirdzniecības ierobežojumi tirdzniecību ietekmē vairāk nekā tirgus traucējumi, kas rodas 
saistībā ar patērētāju uzticības zaudēšanu sabiedrības, dzīvnieku vai augu veselības risku dēļ.

Grozījums Nr. 2088
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra
Regulas priekšlikums
155. pants – 5. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Savienība 1. punktā paredzētajiem 
pasākumiem piešķir daļēju finansējumu 
50 % apmērā no dalībvalstu segtajiem 
izdevumiem.

Savienība 1. punkta a) un b) apakšpunktā
paredzētajiem pasākumiem piešķir daļēju 
finansējumu attiecīgi 50 % un 100 %
apmērā no dalībvalstu segtajiem 
izdevumiem.

Or. es
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Pamatojums

1. punkta b) apakšpunktā minētie pasākumi nav tie paši kā tie, kuri ietilpst veterinārajā fondā 
vai kuri piemērojami dzīvnieku un augu slimību gadījumā (attiecībā uz abiem nodrošina 
līdzfinansējumu). Pasākumi, kuri minēti b) apakšpunktā, attiecas uz slimību uzliesmojumiem; 
ir zināmi gadījumi, kad krīze, kas saistīta ar dzīvnieku slimību, ir skārusi valstis, kurās 
slimība vēl nav bijusi konstatēta (piemēram, putnu gripa 2006. gadā.).

Grozījums Nr. 2089
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora
Regulas priekšlikums
155. pants – 5. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Savienība 1. punktā paredzētajiem 
pasākumiem piešķir daļēju finansējumu 
50 % apmērā no dalībvalstu segtajiem 
izdevumiem.

Savienība 1. punkta a) un b) apakšpunktā
paredzētajiem pasākumiem piešķir daļēju 
finansējumu attiecīgi 50 % un 100 %
apmērā no dalībvalstu segtajiem 
izdevumiem.

Or. es

Pamatojums

No Kopienas budžeta vajadzētu paredzēt finansējumu 100 % apmērā 1. punkta 
b) apakšpunktā minēto pasākumu īstenošanai, gluži tāpat kā attiecībā uz citiem ārkārtas 
pasākumiem. Šos pasākumus nevar salīdzināt ar tiem, kuri ietilpst veterinārajā fondā vai kas 
piemērojami dzīvnieku un augu slimību gadījumā (attiecībā uz abiem nodrošina 
līdzfinansējumu).

Grozījums Nr. 2090
Mariya Gabriel
Regulas priekšlikums
155. pants – 5. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Savienība 1. punktā paredzētajiem 
pasākumiem piešķir daļēju finansējumu 
50 % apmērā no dalībvalstu segtajiem 
izdevumiem.

Savienība 1. punktā paredzētajiem 
pasākumiem piešķir daļēju finansējumu 
80 % apmērā no dalībvalstu segtajiem 
izdevumiem.

Or. bg

Grozījums Nr. 2091
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
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Łukacijewska
Regulas priekšlikums
155. pants – 5. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Savienība 1. punktā paredzētajiem 
pasākumiem piešķir daļēju finansējumu 
50 % apmērā no dalībvalstu segtajiem 
izdevumiem.

Savienība 1. punktā paredzētajiem 
pasākumiem piešķir daļēju finansējumu 
60 % apmērā no dalībvalstu segtajiem 
izdevumiem.

Or. pl

Grozījums Nr. 2092
Britta Reimers
Regulas priekšlikums
155. pants – 5. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Savienība 1. punktā paredzētajiem 
pasākumiem piešķir daļēju finansējumu 
50 % apmērā no dalībvalstu segtajiem 
izdevumiem.

Savienība 1. punktā paredzētajiem 
pasākumiem piešķir daļēju finansējumu 
50 % apmērā no dalībvalstu segtajiem 
izdevumiem. Šie pasākumi var būt 
nodokļu priekšrocības vai priviliģēti 
aizdevumi, ko piešķir lauksaimniekiem un 
kas finansējami saskaņā ar regulu [par 
lauku attīstību].

Or. en

Pamatojums

Grozījumā ietilpst daži pasākumi, ko dalībvalstis bieži izmanto, lai izmaksātu kompensācijas 
lauksaimniekiem, kuri sastopas ar dzīvnieku vai augu slimībām.

Grozījums Nr. 2093
Jarosław Kalinowski, Artur Zasada, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska
Regulas priekšlikums
155. pants – 5. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tomēr liellopu un teļa gaļas, piena un 
piena produktu, cūkgaļas un aitas un kazas 
gaļas nozarē Savienība piešķir daļēju 
finansējumu 60 % apmērā no šādiem 

Tomēr liellopu un teļa gaļas, piena un 
piena produktu, cūkgaļas un aitas un kazas 
gaļas nozarē Savienība piešķir daļēju 
finansējumu 70 % apmērā no šādiem 
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izdevumiem, ja apkaro mutes un nagu 
sērgu.

izdevumiem, ja apkaro mutes un nagu 
sērgu.

Or. pl

Pamatojums

Ja līdzfinansējums būtu lielāks, varētu labāk un efektīvāk reaģēt krīzes situācijās, vienlaikus 
nodrošinot līdzvērtīgus konkurences apstākļus visiem ražotājiem katrā dalībvalstī.

Grozījums Nr. 2094
Marc Tarabella
Regulas priekšlikums
155. pants – 5. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tomēr liellopu un teļa gaļas, piena un 
piena produktu, cūkgaļas un aitas un kazas 
gaļas nozarē Savienība piešķir daļēju 
finansējumu 60 % apmērā no šādiem 
izdevumiem, ja apkaro mutes un nagu 
sērgu.

Tomēr liellopu un teļa gaļas, piena un 
piena produktu, cūkgaļas un aitas un kazas 
gaļas nozarē Savienība piešķir daļēju 
finansējumu 60 % apmērā no šādiem 
izdevumiem, ja apkaro mutes un nagu 
sērgu un tiek novērstas slimības, kas 
minētas katrai dalībvalstij apstiprinātajā 
programmā.

Or. fr

Pamatojums

Programmām, kas paredzētas atzītu dzīvnieku slimību apkarošanai, novēršanai un 
izskaušanai, kas darāms saskaņā ar dalībvalstīs spēkā esošajām programmām, ir jāattiecina 
tāds pats režīms kā pasākumiem, ko veic mutes un nagu sērgas apkarošanai, un tām ir 
jāsaņem Savienības finansējums 60 % apmērā.


